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EDITORIAL 

EDITORIAL

A les portes de l’estiu arriba puntual un nou número de la Falguera, tal com fan les 

orenetes que retornen a l’entrada de la primavera. Una primavera, la d’aquest any, 

generosa i esplendorosa. Pareixia que la calor no arribaria mai, finalment, però, el sol ha 

enrossit els camps, podent, les orenetes, fer-hi vols rasants sobre les espigues.

Fullejant la revista que teniu a les mans podreu constatar que Folgueroles és un poble 

dinàmic i amb molta empenta. Ho podem comprovar repassant les activitats que 

s’han organitzat, i veureu que Déu n’hi do les que s’han fet en aquest mig any que va 

de Falguera a Falguera: els Tres tombs, carnaval, dia de la dona, cros, caramelles, 

caminades, trial, cursa d’orientació, Festa Verdaguer...

I que té empenta ho podem corroborar sols basant-nos amb els escrits que ens han fet 

arribar a la redacció i amb les entitats que han col•laborat en aquest número. Podem dir 

que durant aquests últims sis mesos hi ha hagut un dinamisme cultural i associatiu força 

ric, esperem que aquesta velocitat de creuer que portem no disminueixi.

Tots i cada un dels escrits i de les col•laboracions de les entitats, tenen per nosaltres, 

per la redacció, la mateixa importància. Deixeu, però, que en l’editorial d’aquesta 

Falguera sols esmentem l’entrevista a Ramon Orra -pensem que en Ramon bé es 

mereix aquest reconeixement-, i l’escrit sobre la visita d’Artur Mas a Folgueroles. La 

importància d’aquest esdeveniment ha mobilitzat un bon nombre d’osonencs que aquell 

dia feren cap al nostre poble. Fou una festa lluïda, especialment pels folguerolencs ja 

que ha estat el primer cop que un president de la Generalitat ha visitat el nostre poble 

oficialment. Per molts anys!

L’equip de redacció
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PERSONATGES

PERSONATGES

El picapedrer camioner
 
En el precís moment que arribo al n. 9 del carrer Bru de Sala, s’enlaira la persiana del garatge. 
Ostres!, que ben muntat ho té, penso, però no, és ell que arriba en cotxe i fa per entrar-lo.
Hola, què, com anem?  
Molt bé, li dic.  
On vols que parlem?
Ets tu que has d’escollir el lloc més còmode, a mi m’és igual. Tu manes.
Doncs va, aquí mateix, si et sembla. Tindrem fred? 
Home, no ho crec! 
Oh, no et pensis, fa un mes que vaig apagar la calefacció fins "el proper hivern", i aquests dies 
l’he tornat a encendre.
I així doncs ens asseiem, un davant de l’altre, amb la taula, els estris de treball i les seves obres 
com testimoni. És el seu santa sanctorum, és on de vegades, feliç, se li fa nit avançada. Però val 
més que deixi que Ramon Orra i Oliva es presenti.

Sóc el penúltim d’una família de set germans 
que vivíem a Roda de Ter. Quan tenia 4 anys, 
jo no ho recordo pas, es va morir el pare. El 
primer record es al col•legi de Roda on teníem 
un mestre molt seriós i de parla castellana. 
Als 10 anys em van internar al col•legi El 
Roser de St. Julià de Vilatorta del que guardo 
bons records, ja que tot i que aguantàvem 
la missa i el rosari diari, els mestres ens 
ensenyaven prou bé per exemple geografia, 
història, matemàtiques... Amb 14 anys, 
acabats els anys de col•legi, entro, diguem-
ne d’ajudant de mosso a Can Ton Xic de 
Tavèrnoles, on hi vaig estar un parell d’anys, 
fins que la meva germana gran, que vivia 
a Folgueroles i que em cuidava des que la 
mare va morir, va demanar-me què volia 

ser a la vida, ja que havia d’aprendre un ofici, que de què volia treballar, vaja! 
 
En Ramon parla amb parsimònia, com no volent deixar-se cap lletra de cap paraula i, això ho dic 
jo, per assegurar-se que ho entengui. Té una memòria sorprenent, no tan sols diu l’any d’un fet 
sinó fins i tot el dia del mes. 

 I sabies què volies fer?
 No, què va! No m’ho havia plantejat mai, pobre de mi. Només havia estudiat i res més, però com 
que el meu cunyat era conductor d’autocars de la Hispano, de vegades em deixava remenar el 
vehicle mirant nivells i coses d’aquestes, vaig dir que volia ser mecànic de cotxes.

I cap a Vic, falta gent?
Què va!. De mecànic, durant els anys d’aprenentatge hagués cobrat, ai Senyor, molt poc, i com 



5 | Ajuntament de Folgueroles

PERSONATGES

PERSONATGES que la germana em va dir que de picapedrer cobraria molt més, doncs sense patir-hi massa, em 
vaig fer picapedrer, amb Joan Dodas, un mestre. Gran persona i bon mestre. I com que tenia 
nocions de dibuix lineal i artístic, après també al Roser, de seguida vaig fer motllures i alguna 
ornamentació.

Ja et tenim de picapedrer i afincat a Folgueroles...
Espera! Primer arriba la mili on vaig fer, entre altres coses, de xofer, tornant a barallar-me amb 
la mecànica. Com que aquells anys érem massa els soldats, en sobràvem molts. Només havíem 
de fer els mesos de campament i cap a casa. Però era l’any 1956 i va esclatar la crisi del Canal 
de Suez, amb unes setmanes de tensió mundial i la implicació directa d'Egipte, Israel, França, 
Anglaterra, més la URS i els EUA, que va servir si més no per tenir-nos aquarterats un parell de 
mesos més, per si havíem d’anar a fer alguna proesa. Fitxa’t tu.

I en acabar la mili vas canviar d’ofici.
Doncs sí. Entro a la Hispano fent de cobrador i més tard de conductor. Després vaig treballar en 
altres empreses conduint camions, fins que  'calmat' em vaig quedar 29 anys a Construccions 
Ferrer, fins a la jubilació.  
 
I en jubilar-te et torna el cuc de treballar la pedra.
Això ja ve d’abans, dels meus cinquanta que feia cosetes des que un dia vaig veure en una 
botiga un escut del Barça fet de pedra i em dic: també ho puc fer-ho això.  Així que ja em tens 
desempolsinant la maceta, els punxons i les escarpes i fent el primer escut del Barça, al que n’han 
seguit uns quants més, junt amb sants Jordi, Morenetes, mossens Cinto, signes del zodíac... 

Fins que et vas atrevir amb els vehicles pesats.
Sí, i des del primer els faig tots a escala: camions, excavadores, cisternes, toros etc., tota la 
peça feta en rigorosa escala: el xassís, la pala, les rodes, el càrter, els amortidors, fins el tub de 
fuita, tot, tot al mil•límetre. I si alguna peça no em queda exacta, l’aparto i vaig per una altra. En 
aquestes coses la gràcia i el mèrit és que siguin perfectes... Creuràs que en un vehicle d’aquests 
hi tinc almenys vuitanta hores de feina?
 Déu n’hi do, és clar que m’ho crec home, i no em sorprèn pas. 

 Mentre parla, em fa veure un seguit de fotos d’altres coses seves: rètol d’una empresa, escuts 
heràldics -m’encanta un amb la inscripció Juncosa.Arimany-, i m’ensenya una marededéu de la 
Damunt que té mig enllestida.
 .. vaig muntar una exposició a Núria, on tinc un plafó de la Mare de Déu a mà dreta a l’entrada 
de l’església, i un altre de sant Gil a la seva ermita.

També fas alguna demostració de la feina de picapedrer a la canalla del col•legi, oi?
Oh, això m’encanta, i als nanos els agrada, eh?, hi paren atenció veient com trenco la pedra 
amb els tascons i el mall, o com l’afino etc. Després fan treballs sobre l’experiència viscuda. He 
trobat entranyable el comentari d’un noi de 3r, que fa saber que li ha agradat molt el tamboret, 
precisament el tamboret. De fet els estranya i pica la curiositat a tots, doncs, veus? És això! – i 
m’ensenya una placa de fusta que és el seient amb només un sol peu al mig, imagineu-vos una T, 
doncs això-, i és clar, que només tingui un sol peu els ve de nou. Tots el volen provar sense èxit. 
Els explico que és l'única manera de poder estar assegut i no caure de cul al terra tan irregular 
d’una pedrera. Per cert, ara que parlava del col•legi, demà inauguren un plafó que he fet amb 
l'imatge de Mn. Cinto.
 
Suposo que entre una cosa i altra no et quedarà temps per a res més.
Home, alguna coseta sí. Gairebé cada dia vaig al Casal (dels Avis), a llegir el diari i fer la partideta, 
si s’escau. Dues vegades a la setmana faig gimnàstica, i dos dies més tinc petanca.
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EL RACÓ DELS BLOCAIRES

PERSONATGES/ BLOCAIRES

.
A l'estanteria hi té uns quants vehicles perfectament aparcats, petjapapers amb Mossens Cinto, 
escuts del Barça, Morenetes, signes del Zodíac... Veu que m’agrada un esquirolet de cua 
cargolada.
Té home, agafa-ho, emporta-t’ho.  
Li ho agraeixo: sí, que em fa gràcia, sí. Gràcies,  home. 

I ens acomiadem. A fora un silenciós cel gris ens amenaça. Mentre pujo carrer amunt, penso que 
està bé, que és bonic que li agradi ser tan perfeccionista en el seu hobby. A altres que anem a 
pams, ens seria una llarga penitència. 

Salvador Puntí Costa, Folgueroles 17 de maig de 2013

Patufet-folgueroles.blogspot.com.es
Un dels blogs més joves i més tendres que tenim a Folgueroles és el de la Llar d’Infants Patufet.

Aquest blog ha estat crear gràcies a la iniciativa d’alguns pares i mares de l’AMPA de la llar i, com 
ells mateixos el defineixen, és un espai de contacte i intercanvi entre els pares i les mares dels 
més petits del poble.
Aquí podeu trobar les activitats que porten a terme.
Encara que no tingueu “patufets”, us recomanem que entreu en aquest blog, podreu gaudir d’un 
munt de fotografies de les activitats en què participa el planter del nostre poble.
Ah, i no us perdeu la cara d’il•lusió de la mainada (que són el nostre futur) ni tampoc la dels seus 
pares i avis. 

US ENCANTARÀ.

   
http://patufet-folgueroles.blospot.com.es



7 | Ajuntament de Folgueroles

BLOCAIRES

Blog de l’Equip d’Atenció Primària de Santa Eugènia de 
Berga 
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Santa Eugènia de Berga, durant l’any 2012 va fer un pas més 
per apropar-se als nostres  usuaris mitjançant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació i la comunicació. L’equip ha obert un blog a Internet, que pot consultar-se a l’adreça 
http://eapsantaeugeniadebergaics.wordpress.com/,  amb l’objectiu d’oferir informació del 
servei i consells de salut útils per als nostres usuaris. 

Al blog, s’hi pot trobar informació sobre els professionals que integren l’equip i els serveis que 
s’ofereixen als consultoris. També s’hi explica com dur a terme algunes gestions bàsiques, com 
ara demanar hora al CAP o on adreçar-se en cas d’urgència, i s’informa de telèfons d’interès. S’ha 
posat a disposició dels ciutadans una bústia de suggeriments per a facilitar el que els usuaris facin 
aportacions i a més de tot això, l’equip està treballant molt activament perquè cada mes es publiqui 
un anunci mensual que tracti de diferents temes de salut que siguin d’útils per a la població.

L’equip de Santa Eugènia de Berga dóna servei a una població de prop de 16.000 habitants. 
L’integren professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treballadora 
social i administració i serveis, a més de dues  llevadores i una psiquiatra de suport del Consorci 
Hospitalari de Vic. L’equip ha estat el primer  de la comarca d’Osona a incorporar el blog com a 
eina per apropar-se i comunicar-se d’una manera més àgil amb els seus usuaris. Els resultats 
d’aquesta eina han estat molt satisfactoris, us convidem a utilitzar-la. 
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SALUT  I  ALIMENTACIÓ 

L’ús i la prevenció del abús de les noves tecnologies. 
Web 2.0
El terme Web 2.0 s’associa a les aplicacions web dissenyades pels propis usuaris i que faciliten 
compartir de manera interactiva informació . Aquesta tecnologia ha esdevingut una revolució 
perquè ha permès que cadascú publiqués a la xarxa el que crea, els usuaris han passat de ser 
subjectes  passius a actius,  passar de ser  observadors a ser creadors, això ha permès generar 
noves pràctiques de relació, comunicació i informació.
Però una nova eina pot generar problemes d’ús, d’abús, de continguts i de manipulació. Tenir 
accés a fer pública una identitat pot convertir internet en  un mitjà perquè adults o joves puguin 
jugar amb el desconeixement, desconcert i desesperació d’altres persones.
Des de tots els àmbits, cal promoure l’ús responsable d’aquesta nova eina, potenciar usuaris 
autònoms i crítics i prevenir els riscos derivats del seu possible abús. És important conèixer com 
construir la nostra identitat a la xarxa, quins continguts es poden difondre i què entenen com a 
dependència.
Recomanem als pares que s’estigui alerta del temps de dedicació a internet dels seus fills, de 
l’agregació de gent desconeguda, de la pèrdua d’interès per mantenir activitats de lleure fora de 
xatejar, de la dedicació a les relacions virtuals més que a les relacions presencials, de quedar amb 
persones desconegudes i de l’accentuació de l’aïllament a casa. 
Per prevenir aquestes situacions, el psicòleg Jordi Bernabeu ens cita un grup d’idees elaborades 
per a mares i pares sobre algunes qüestions bàsiques en relació a la gestió d’internet a casa.

•	 És important ubicar l’ordinador i altres productes tecnològics en espais comuns, així evitarem 
l’aïllament.

•	 Definir unes normes clares d’ús i consensuar-les. 
•	 Controlar que l’estona que es passa davant d’una pantalla estigui dins els límits raonables.
•	 Afavorir conductes alternatives a les tecnologies (oci, temps lliure, relacions físiques, esport...)
•	 Es poden utilitzar “interruptors externs”: filtres de control parental o alarmes que són útils per 

gestionar-ne l’ús. 
•	 L’establiment de certs càstigs davant l’ incompliment és educatiu, sempre que parlem de 

reforçaments negatius realistes, i que es compleixin.
•	 És molt important saber observar “amb discreció”. No espiar converses al Facebook, WhatsApp, 

etc. Cal respectar la seva intimitat però essent coneixedors dels seus contextos virtuals i de 
relació. 

•	 Cal transmetre un discurs de responsabilitat, moderació i prudència. Transmetre’ls que la 
tecnologia és una eina i que se n’ha de fer un ús responsable. P

•	 Posar especial èmfasi en els “bons usos” i potenciar-los. 
•	 Ser conseqüent i intransigent amb pràctiques d’assetjament, descontrol econòmic, etc. Si es 

detecta que existeixen burles o assetjaments, cal intervenir.

Si penseu que podeu tenir algun tipus de problema generat per l’ús o abús de les noves tecnologies, 
consulteu als professionals del vostre consultori, ells us poden assessorar i ajudar.

Doctora Anna Ribas 
Doctora Laia Franquesa
Metgesses de família . Consultori de Folgueroles

SALUT  I  ALIMENTACIÓ 
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SALUT  I  ALIMENTACIÓ 

Etiquetatge dels medicaments
     La informació que ha de tenir l’embalatge exterior d’un medicament segons la legislació vigent, 
és la següent:

1-Nom del medicament seguit de la dosificació i la forma farmacèutica. I si es dóna el cas, també          
si va dirigit a lactants, nens o a adults.
2-El nom del medicament també ha de constar en alfabet Baille ( per a invidents)3-Composició   
quantitativa i qualitativa dels principis actius per unitat d’administració . Depenent   de la forma 
d’administració podrà ser per un volum o per un pes determinat.
4-Relació d’excipients que tinguin una acció o efecte coneguts i que siguin de declaració 
obligatòria (ex. lactosa, gluten, etc.). I si es tracta d’un injectable, una preparació tòpica, o un col.
liri , s’hauran de nomenar tots els excipients.
5-Forma farmacèutica ( comprimits ,  càpsules, sobres, etc.).
6-Forma d’administració (oral, tòpica, parenteral, etc.).
7-Hi ha de constar l’advertència: “Mantenir fora de l’abast dels nens”.
8-Advertiments especials , si és necessari, segons el cas.
9-Si contenen radionucleids  , han d’avisar de les condicions de transport per a mercaderies 
perilloses.
10- També en els casos especials per a gasos medicinals.
11- Data de caducitat (mes i any) expressada clarament. A més, en els medicaments amb 
estabilitat reduïda, un cop reconstruïts , o diluïts , s’indicarà el temps de validesa de la preparació.
12- Precaucions particulars de conservació.
13- Precaucions especials d’eliminació. (reciclatge...).
14- Nom i direcció del titular de l’autorització de comercialització del medicament (laboratori,etc)
15- Codi nacional del medicament
16- Lot de fabricació.
17- Per als medicaments que no estan subjectes a prescripció mèdica: la indicació d’ús.
18- Condicions de prescripció i dispensació. 
19- Símbols, sigles i llegendes dels annexos.
20- Espai en blanc que permeti escriure la posologia receptada,la  durada dels tractament i 
freqüència d’ús, tenint en compte les particularitats de cada medicament.
21- Cupó precinte del “Sistema Nacional de Salud” quan correspongui. 

SÍMBOL SIGNIFICAT
 Recepta d’Estupefaents

Recepta de Psicotrop inclòs a l’An-
nex II del Real Decreto 2829/1977

Medicament que pot reduir la capa-
citat de conduir o manejar maquina-
ria peligrosa
Símbol internacional de radiactivitat 
(senyalització de radiacions ioni-
zants)
Gas medicinal inflamable

SÍMBOL SIGNIFICAT
Dispensació subjecta a prescripcció 
médica

Recepta de Psicotrop inclòs a l’Annex I 
del Real Decreto 2829/1977

Conservació en frigorífic

Medicament que pot produir fotosensi-
biliat

Gas medicinal comburent



10 | Ajuntament de Folgueroles
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SIGLES SIGNIFICAT

ECM Medicament de especial control 
mèdic

EFP Medicament publicitari
DH Medicament de diagnòstic hospi-

talari o de prescripció per determi-
nats especialistes

SIGLES SIGNIFICAT

H Medicament d’ús hospitalari

MTP Medicament tradicional a base de 
plantes

TLD Medicament de dispensació renova-
ble (tractament llarga durada)

LLEGENDES

Els símbols i les sigles han d’anar acompanyats de les llegendes, en l’embalatge exterior dels 
medicaments , i en lloc ben visible, si es dóna el cas.  Les llegendes són:

A- “Medicament no subjecte a prescripció mèdica”
B-  “MEDICAMENT SUBJECTE A PRESCRIPCIÓ MÈDICA”. En aquest cas la llegenda haurà 
de situar-se en lloc visible i en lletres majúscules, no inferiors a 2 mm. d’altura, en negreta o en 
un color que destaqui del fons.
C- “Ús hospitalari”
D- “Diagnòstic hospitalari”
E- “Especial control mèdic”
F- “Medicament homeopàtic” ( En els medicaments homeopàtics amb indicació terapèutica.)
G- “Basat exclusivament en el seu ús tradicional”    S’inclourà en l’apartat corresponent a la 
indicació de l’ etiquetat i prospecte dels medicaments tradicionals a base de plantes

SIGLES I SÍMBOLS DEL CUPÓ PRECINTE

 
Assistència Sanitària de la Seguretat Social  . .........................................................................A.S.S.S.
Medicament d’Especial Control Mèdic   ...................................................................................... ECM
Tractament de Llarga Durada  ..................................................................................................... TLD
Equivalent Farmacèutic Genèric  ................................................................................................. EFG
Financiació  restringida a una determinada indicació   ..................................................................... I
Antipsicòtics  atípics finançats amb visat a majors de 75 anys...........................................................E
Medicament d’aportació reduïda (el 10% del PVPiva amb un màxim de 4.20 €)  ........................                                                                              

Diagnòstic hospitalari  .......................................................................................................................         

Cupó precinte diferenciat (CPD) (visat d’inspecció) ............................................................                

Farmàcia Maria Vila Fontarrnau
   

ESTAR EMPIOCAT .- Equival a no trobar-se prou bé, sentir-se un xic malalt. És terme propi d’ocellistes i criadors 
d’ocells. Els ocellets quan estan malalts estarrufen les plomes, separant-les un xic del cos i tendint a prendre la 
forma un xic arrodonida; semblant al que fan els galls dindis o piocs quan estan contents. Empiocar-se, doncs, 
vol dir fer com els piocs, o sia estarrufar les plomes, cosa que fan els ocells en estar malaltissos i que per extensió 
ha passat a les persones.

Joan Amades. Refranyer Català
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Mil fulls de tòfona i foie

Ingredients per 4 persones

Pa de motlle
Foie mig cuit
2 pomes Golden
sucre morè, sucre muscovado
100 gr. pinyons torrats
15 unitats maduixetes
formatge Bauma
100 gr. de panses a l’Oporto
tòfona
escarola i micromesclum 

Elaboració

Tallem finament el pa de motlle congelat amb la màquina de tallar embotits. El posem al forn a 
torrar fins que quedi cruixent. Hi posem un pes a sobre perquè quedi ben pla.

Tallem la poma a làmines fines.  La posem en 
una safata i posem la barreja dels 2 sucres per 
sobre. A continuació la cremem amb l’ajuda de 
la pala de cremar. Tallem el foie a la màquina 
de tallar embotits ben prim. 

Muntem el milfulles començant amb el pa 
cruixent, una capa de tòfona laminada amanida 
amb oli de tòfona i sal maldon, una capa de pa, 
una altre capa de pa amb poma caramel•litzada 
i, a sobre el foie, una altra capa de pa i tòfona 
laminada. 

Retallem el pa de motlle perquè quedi 
ben quadrat i l’acabem amb l’escarola i el 
micromesclum, tot amanit amb oli de tòfona i 
sal. Acabem decorant amb els pinyons, les 
panses a l’oporto, uns daus de formatge Bauma 
tallats petits i una línia de reducció d’oporto. 

Nandu Jubany

SALUT  I  ALIMENTACIÓ 
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Blauet ( Centaurea cyanus)
          
          Dels blauets,  també se’n diuen cap blaus o angelets. És una planta anual herbària d’uns 50 
a 60 centímetres d’altura de troncs ramosos verdosos fràgils amb fulles alternes, llargues i primes 
enteres d’un to verd grisós. El que destaca més de la planta son les seves flors grans solitàries 
a l’extrem floral en forma d’un petit clavell, però d’un color blau marí molt intens, que en altres 
temps contrastaven amb el color verd dels semblats. El blauet, doncs,  era una planta que vivia i 
és reproduïa bàsicament entre les gramínies i és per això que avui dia es fa més difícil de trobar-
ne a causa dels herbicides que n’estan provocant la seva desaparició. Actualment en trobem en 
alguns marges prop dels sembrats o en camps incults on hi vegeta espontàniament.

          Floreix a la primavera i madurava els seus fruits abans de la sega dels blats. S’utilitzava 
bàsicament per la seves propietats oftàlmiques diürètiques, tòniques estimulants i antifebrifugues. 
Curiosament també servia per aromatitzar el té.

          Per a  ús extern, la recomanaria per 
rentar els ulls en cas d’inflamació conjuntivitis 
o irritació quan s’hi fica algun petit objecte 
estrany. En aquest cas cal solament escaldar 
unes quantes flors en una tassa de cafè i 
filtrar l’aigua per evitar-ne cap brossa. Per a 
ús intern, la recomano en forma d’infusió a 
raó d’una cullerada de flors seques per tassa 
d’aigua.  

Toni Vilaró 

“N’hi ha una flor petitona 
que blaveja dintre el blat, 
sembla de raigs sa corona
 que algun àngel li ha deixat.

Topazi apar de cent caires,
 que algun argenter diví
 ha deixat caure dels aires 
cisellant-lo aquest matí.

Apar que en sa fulla blava
 lo rastre es veu del cisell i,
 ensems, que el color acaba
 de regalar del pinzell”.

          Verdaguer, Jacint 
        <<Lo Capblau>> dins Brins d’espígol . 
        TO IV 2006 pag. 1069-1071
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Papallones del transsecte de Folgueroles

                             
                          

Papilio machaon (Papallona reina)                                                          Foto: Jordi Portell
Familia Papilionidae   

Espècie molt rara al nostre transsecte, malgrat que se'n veuen alguns exemplars a la comarca. És 
una de les espècies més espectaculars de la nostra fauna. 
Apareix el febrer-març i es manté en vol fins ben entrada la tardor, en un seguit de      generacions. 
De vegades les femelles es poden veure ponent ous a les fulles de fonoll (Foeniculum vulgare) i 
ruda (Ruta), mentre que els mascles es congreguen a dalt dels turons i carenes, establint territoris 
(comportament de “hill-topping”). Típica d'espais oberts i zones ruderals. Mostra tendències 
migratòries i dispersives molt fortes, cosa que li permet colonitzar tot tipus d'ambients, des del 
nivell del mar fins a  l'alta muntanya. Espècie molt fàcil d'identificar per la seva mida, la forma de 
volar i el color. És una espècie polivoltina i la hivernació es realitza en l'estadi de crisàlide.

Les  erugues mengen preferentment les fulles de les plantes apiàcies o umbel•líferes, com la 
pastanaga borda, la pastanaga, l'anet, el fonoll, la xirivia i el comí de prat. Tenen un òrgan conegut 
com a "osmeterium" que pot emetre un líquid pudent per espantar elss enemics.

Etimologia
• Papilio: del llatí papilio, papallona 
• Machaon: dedicada a Macaó, fill d'Asclepi i Epíona i germà de Podaliri. Ambdós eren 
metges de l'exèrcit aqueu durant el setge de Troia. Manuel Balasch, en les notes de la seva 
traducció de la "Ilíada" (Ed. Proa, Barcelona,1997), ens diu que Macaó "era senyor de les ciutats 
de Trica i Itoma, a la Tessàlia, un heroi tessalí, per tant. Tot i ser metge, eventualment també 
prenia part en els combats, i a XI, 506 resulta ferit per Hèctor".                                                                                                                    
            Ramon Portell
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 “Viu l’Arbre 2013”
Un any més la Font Trobada ha acollit el “Viu l’arbre” que és consolida amb la seva quarta edició. 
En aquesta activitat col•laboren de forma conjunta l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
l’Ajuntament de Folgueroles, la Fundació Jacint Verdaguer i el Casal d’avis de Folgueroles. 
L’activitat es va celebrar el 8 d’abril i va comptar amb la participació de 68 alumnes de 5è i 6è de 
primària de l’escola “CEIP Mossèn Cinto” de Folgueroles.

La Font Trobada és un paratge que gaudeix d’una important riquesa biològica ja que en poca 
superfície es poden trobar nombroses espècies d’arbres i arbusts diferents. La majoria són espècies 
pròpies del bosc de ribera. Destaca el pollancre, el plàtan, el salze blanc, l’auró, l’avellaner i el 
roure com a espècies arbòries acompanyades pel gatell, l’arç blanc, el sanguinyol, el saüc, les 
violetes, el jonc boval, la sarriassa i la cua de cavall, entre d’altres.

El “VIU L’ARBRE”, consisteix en una plantació responsable que enguany ha permès donar 
continuïtat al treball d’anys anteriors, amb la plantació de 6 freixes i 29 aurons. Aquesta iniciativa 
dona l’oportunitat als participants de plantar un arbre així com tenir cura d’ell al llarg de la seva 
vida. Igualment, es garanteix la persistència d’una massa arbrada en aquest paratge d’on s’extreu 
l’arbre centre de la “Festa de l’arbre de maig” a Folgueroles.

 

A banda de la plantació, s’ha comptat 
amb la presència del responsable del 
seguiment de papallones a l’Espai 
Natural i veí de Folgueroles, Ramon 
Portell, que ha explicat en la importància 
del seu treball i com ho desenvolupa. 

Com ja és tradició en aquest acte els 
alumnes de l’Escola Mossèn Cinto 
van fer la lectura d’un fragment de la 
Pomerola de Jacint Verdaguer.

Finalment, i com a cloenda de l’acte, 
ha estat el primer any que els nens 
i nenes de Folgueroles han triat i 
marcat l’arbre a tallar per la “Festa 
de l’arbre de maig 2013”.

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

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

He caminat mil i una vegades... 
He caminat mil i una vegades 
pels camins del poeta;
i he buscat, en ells, inspiració.
    - Agosarat jo! –
He barrejat riures i llàgrimes...
A banda;
el ressò d’anar i  venir de l’herba, de la branca, de l’arbre,
de l’ocell que encara canta.
A l’altra;
el tro estrident de la màquina, el fum, la ferum de la terra somorta i ofegada.

He caminat mil i una vegades
pels camins del poeta;
per una terra ja poc neta,
entre plàstic, llauna i filada.
He caminat mil i una vegades
pels camins del poeta;
per una terra que ja no és meva.
                                                   - Ni nostra! -
Ara pertany a homes insolidaris
que es vesteixen d’or i plata;
cremant marges i muntanyes,
mesurant parcel•les, 
construint laberints de portes, de finestres i totxanes.

                                          Lluís Joaquim Bové Navarro

Homenatge
(Alzines centenàries de la Ruta Verdagueriana)

Aquesta tarda pujaré a l’alzinar
a veure acabar el jorn.
I, si el vent clement ho vol,
li demanaré el meu torn
per esbossar,
si sóc capaç,
quatre paraules per recordar.
Faré homenatge al sol,
a l’alzina centenària,
a la pedra mil•lenària,
a la terra oblidada.

I, si el vent clement ho vol,
li ploraré tota la nit, si cal!
I tal vegada, quan sigui ben fosca,
escoltaré la seva veu, sàvia,
entre l’oratge dels arbres,
la remor del vent
i els crits de la terra. 

                  Lluís Joaquim Bové Navarro
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Aprofitant que és dissabte, 
el pagès entusiasmat, 
surt llampant fins a la llissa, 
on hi ha el mosso encantat. 
Va i li diu: “Pep, si has fet un mos,
 afanyat, agafa l’eina,
vés a cavar fins al tros
i quan hagis acabat, 
neteja la cort de l’euga; 
n’agafes un feix de palla 
i n’hi tires un grapat.”
I tota una reguitzella... 
El mosso no  es fa l’estrany,
ja que sap que l’amo mana,
donant feina per un any.
Quan l’acaba de manar, 
el mosso allà,  peu plantat, 
li diu amb veu molt tranquil•la: 
“Doncs,  sap què havia pensat? 
Que aniré a enganxar l’euga 
i vindré amb vós a mercat.”
“Apa, doncs, no en parlem més, 
prou de romancejar, 
que hem d’anar a ca la Dolores, 
perquè ens donin esmorzar.
A casa meva no trio
i allà jo me’l puc triar. 
Cantarà la cançoneta 
d’aquells plats tan ben guisats, 
peus de porc o mandonguilles 
i embotits dels variats. 
Desprès de l’àpat copiós, 
i tant ben aprofitat, 
calarem foc a una fària 
i sortirem al mercat.”
Així és com els dos homes, 
asseguts a la tartana, 
gaudeixen del millor dia 
que té la llarga setmana. 
Per ser-hi més aviat, 
duen l’euga veterana.
No se sap si han fet negoci,
si han venut o comprat res, 
la veritat, és que tant és, 
han gaudit d’un esmorzar, 
en aquest cap de setmana, 
i d’un passeig amb tartana.
                                                

Enganxeu la tartana que anirem a mercat

Font del Desmai
Inspiració del poeta, 
descans del caminant,
el progrés t´ha fet petita
mentre ell es fa més gran.
Si Verdaguer aixequés el cap,
i veiés amb els ulls seus
de lo poc que hi ha quedat
on  tot eren conreus.
És que res és el mateix.
Del silenci que senties,
ara tot ho omple l´Eix,
amb les seves melodies.
Oh tu, font del Desmai
que  inspiraves Verdaguer,
per a mi no seràs mai
el que per a ell, tu vas ser.
Si pogués canviar la imatge,
canviar l´Eix pels rostolls
i tornar a l’antic paisatge,  
pujaria a Sant Jordi de genolls
              

                                                   

Brígida Caralt
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Els versos d’en Vilamala 
 per Llorens Capdevila, escriptor, l’autor de la novel•la Serrallonga, l’últim bandoler

    Manresà de Folgueroles o folguerolenc de Manresa? Fa de mal dir. Diria que ni el mateix Joan 
Vilamala, autor del recull Cançons, auques i badalls (Pagès, 2013), sap quin és el qualificatiu que 
més li escau. A la coberta el veiem, dibuixat per Jaume Gubianas, com un joglar que canta just 
davant del monument a Jacint Verdaguer que hi ha a la plaça de l’església de Folgueroles. A la 
solapa, en canvi, sobre l’apunt biogràfic, Vilamala apareix retratat amb la Seu de Manresa al fons. 
I és que, en el fons, Joan Vilamala ha clavat les seves arrels al Bages però no ha abandonat mai 
un vincle profund amb els seus orígens osonencs, que el lliguen intensament amb la figura i l’obra 
de l’inevitable mossèn Cinto.
    Més a prop de la transparència engrescadora de la 
poesia popular que de l’espessor de la poesia hermètica, 
a cavall entre el Verdaguer més popular i el Rector de 
Vallfogona més lúdic, Cançons, auques i badalls és una 
antologia dels milers de versos que Vilamala ha escrit, 
publicat i cantat al llarg de més de quaranta anys. A la 
primera part hi trobem els textos que l’autor va escriure 
per al grup Esquirols, del qual va formar part des de 
l’inici, el 1970, fins a la dissolució, l’any 1985. Hi ha 
cançons d’aquelles que han esdevingut patrimoni de 
tots els catalans, com “Fent camí” o “Conte medieval”, 
que encara es canten als esplais, als caus o a les 
escoles, però també un grapadet de textos inèdits. Com 
assenyala Jordi Estrada al pròleg, “en aquestes cançons, 
escrites a cavall dels darrers anys del franquisme i els 
primers temps de la democràcia, ens parla de llibertats 
individuals i col•lectives, de la lluita i l’esperança, dels 
ideals i les reivindicacions”. Aquest to reivindicatiu és 
també en altres cançons i, sobretot, en el conjunt de 
balades que Vilamala va escriure per al disc Història de 
Catalunya en cançons 2.0, amb música de Toni Xuclà, i que van ser incorporades al musical 
Trifulkes de la Catalana Tribu. La segona part presenta una petita mostra d’una de les activitats a 
les quals Vilamala s’ha lliurat amb més intensitat durant els últims anys: la confecció d’auques de 
setze, vint-i-quatre o quaranta-vuit quartetes. N’hi ha només una desena del parell de centenars 
que, si ens ve de gust, podem trobar il•lustrades al web www.auques.cat. I la tercera part del llibre, 
potser la que inclou textos més desconeguts, està composta per cinc mostres d’allò que Vilamala 
en diu badalls (a partir de l’expressió popular “lo badall no ment: son, gana o enamorament”, que 
el diccionari Alcover-Moll situa a Manresa): vint breus poemes d’amor dedicats a la seva dona; un 
recull de “gaiterades”, versos circumstancials publicats a la revista manresana El Pou de la gallina 
amb el pseudònim lo Gaiter del Calders; deu nadales que, en algun cas, no abandonen el to de 
la reivindicació catalanista; una versió particular del Ball d’en Serrallonga; i quinze sonets sobre 
el pas del temps.
    Cançons, auques i badalls certifica la capacitat versificadora d’un Joan Vilamala irònic i 
sorneguer, crític i burleta, defensor de la llengua i del país. Però també apareix el Vilamala tendre 
i enamorat, o aquell que, sense abandonar un estil molt pròxim, transparent i popular, reflexiona 
sobre la vida, la mort i el caràcter fugisser dels dies. 

Publicat a «Regió7» Manresa .25.05.13
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                  Entorn de la Montse Caralt Segalés     
                     
     Em consta que dins l’àmbit de les més esplèndides passions, la Montse en té una que se li 
llegeix als ulls, al gest i, no cal dir, a les paraules. Aquesta  passió té un nom: Folgueroles. No crec 
que existeixi un altre indret del món capaç de suscitar-li un amor més gran que Folgueroles i els 
seus entorns.
     Els folguerolencs coneixen  la Montse i li saben coses. Saben que és una noia molt intel.ligent,  
motivada per l’estudi i pel treball fet a consciència,  però allò que molts encara no saben és que té 
un talent literari que, a hores d’ara, ja ha començat a mostrar els seus fruits. 
     En menys de dos anys ençà ha donat a la llum el 
llibre de proses poemàtiques titulat  “De l’ànima”, editat 
a Comte d’Aure, i la narració “La força dels versos”, una 
de les finalistes del Premi Miquel Arimany 2012, editat 
per La Busca. Tanmateix, han aparegut  textos seus en 
publicacions com, per exemple, a “Els cingles” 
      El fet que la Montse em demanés escriure el pròleg a 
“De l’ànima” em va suposar  recórrer les íntimes estances 
del recull amb una òptica que intentava abastar  el joc dels 
miralls, còncaus o convexos, reflectors de l’ànima. Vida-
mort, eterna dualitat, estranya (o no tan estranya)  parella 
inseparable. No us penséssiu, però, que esteu davant 
d’una obra mística o,encara menys, tremendista. “De  
l’ànima” és,  potser per damunt de tot, un ventall poemàtic 
gestat entre les emocions dels records, el fibló de les 
tristeses i el gaudi de l’amor. Viatjant pel llibre t’adones 
que l’autora ha defugit els camins fàcils: Hi ha moments 
en els quals una vehemència visceral o,també, un bany 
d’autocomplaença li  podien estalviar el fi i rigorós treball 
de volguda, i assolida, contenció.
     Els textos s’embolcallen  amb subtils detalls o es 
despullen en un gest prou decidit,  tot i que no exempt d’un punt d’encantadora timidesa. 
     En l’exercici poètic dels joves no és gaire comú trobar una temàtica tan arriscada i  -en 
aparença- tan senzillament resolta.  El lector detecta molt aviat que se les heu amb una autora 
profundament reflexiva, que sap emprar el llenguatge, que cerca la síntesi i que va a l’arrel d’allò 
que vol expressar. Lluny de les faramalles i dels castells de foc literaris que només enlluernen  i 
no deixen ni un indici de reflexió ni un pòsit digne de ser recordat,  lluny de tot això, dic, el quefer 
literari de la Montse és inequívocament honest. Hi ha voluntat, actitud vigorosa i un valor, el de la 
llengua,  que jo entenc inexcusable i que, malauradament, hi ha “poetes” que es passen pel folre. 
Només si respectem la  llengua i l’estimem; només si  aprenem a fer anar les eines amb encert, 
experimentarem el veritable goig de créixer en la creació i fer-ne art i vida.
      Parlàvem de “De l’ànima”: Reflexions, impressions, laberint d’emocions...Un congost, l’ànima. 
Un congost on es confonen les aigües i desapareixen els límits dels més contraposats sentiments. 
“De l’ànima” tempta el congost, formula interrogants, cerca  respostes, sacseja el pensament.   
     La prosa poètica emprada per la nostra autora és una atractiva conjunció de dos llenguatges. 
Com en l’amor, la fusió de dos cossos en un de sol.  
     Tanmateix, la Montse conrea altres gèneres. La narració “La força dels versos” n’és un exponent.  
Es tracta d’un conte que porta implícit un “homenatge al poeta” i que conclou amb un poema que 
Pere Quart va escriure amb motiu de la mort de Carles Riba. (Si tu no hi ets, a qui m’adreçaré?).
     Conversar amb poetes joves, escoltar-los , llegir-los, sempre sol fer goig. I fa més goig, encara, 
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El temps de la guerra i el meu pare
per Joan Vilamala

El meu avi Cinto, que feia de negociant de porcs, contava que en temps de la guerra li va anar de 
poc que la seva gorra entranyable, que duia sempre,  no li costa la vida. 
Un dia que havia sortit a fer un vol de negocis, als afores de Vic, quan anava a passar el pont de 
la Riereta, uns militants de la FAI el volien arrestar. Es malfiaven d’ell perquè, com que anava amb 
gorra, es pensaven que era un capellà que duia gorra per tapar-se la coroneta i no pas la calvície 
que tenia com tenim tots els Vilamala de can Cinto de la Ricardera. «Per aquest cony de gorra em 
voleu agafar?», els va dir. I, deixant-se endur per un rampell d’ira dels seus, els va engegar un 
renec i va llançar la gorra a la riera.  Els de la FAI davant d’aquella reacció van quedar convençuts: 
no, no era un capellà.
El meu pare Joan Vilamala i Calm va néixer l’any 1911, i amb vinti- cinc anys com tenia l’any 1936 
va haver d’anar a fer la guerra. Ell, però, no hi volia anar i es va amagar en una casa de pagès, a 
la Teularia de Can Tona. Com que això al cap d’un temps comportava molt perill en va haver de 
marxar i un dia per a més seguretat van decidir que l’acollirien a Sant Hipòlit, a casa de la Ramona 
Nogués, però com fer-ho per arribar-hi?
La Ramona i el meu pare eren «germans de llet», és a dir, la mare de la Ramona quan vivia a la 
Ricardera a can Pipa, davant de can Passarella, va ser la dida que va alletar el meu pare. Per 
això sempre es van tractar com autèntics parents, com sí a més de ser germans de llet ho fossin 
de sang. Aquest fet que explico n’és una prova evident. 
El meu pare per traslladar-se amb més seguretat a Sant Hipòlit es va disfressar de dona vella amb 
un cistell al braç i un capvespre en companyia de la Ramona van anar de la Teularia de Can Tona, 
xino-xano, fins a Sant Hipòlit.
Allà, s’hi va estar fins que, sota l’amenaça d’empresonament del seu pare,  si ell no es presentava, 
es va veure obligat a anar al front. 
El dia assenyalat, a Vic, va començar la seva odissea. Amb uns quants companys de Folgueroles, 
entre ells el meu futur oncle i padrí, Ramon Terricabras, el van fer pujar al tren i cap a Barcelona 
falta gent, i d’aquí se’l van endur al front, a Isona a fer la guerra. 
Allí, un dia el meu oncle Ramon mentre per distreure’s feia dibuixos a les cartes que escrivia, un 
tinent que el va veure  el va fer anar a treballar amb els que pintaven i es bellugaven pels despatxos 
dels oficials. Allà tot fent el desentès un matí va sentir que s’estava coent un enfrontament amb les 
tropes franquistes, que aviat entrarien en batalla a Artesa de Segre. 
L’oncle Ramon ho va dir al meu pare i als altres de la colla, en Manel de Palou i els germans Lluís 
i Jaume de Can Pa Negre,  i de seguida que van poder es va escapar tots cinc aprofitant que els 
havien donat permís per anar a comprar pa i vi per a la tropa. 
A peu,  pretenien arribar a Folgueroles, caminant de nits i amagant-se de dies. Van pujar al tren 

si entre l’estol dels joves hi trobem una Montse Caralt, una enamorada de l’intel.lecte i  que, enllà 
de ser una promesa o una esperança de futur (que, això darrer, també) és, ara i aquí, una realitat 
certa. 
     A la niuada de calàndries que cantava Verdaguer s’hi afegeix una veu  ben folguerolenca: La 
Montse Caralt Sagalés, inquieta, vital,entestada a saber, a entendre, a comprendre. Déu n’hi dó 
el repte!.
                                                                 

  Pilar Cabot
                                                                  juny de 2013 
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fins a Rajadell, van robar quatre verdures d’uns horts per atipar-se i quan van ser sota Montserrat, 
a Can Maçana, els van recomanar que anessin a una casa de pagès, que eren gent de dretes, a 
Can Servitge(?),  no lluny de Manresa, on possiblement els  acollirien. 
Quan van ser allà, però, vam veure a venir de lluny dos guàrdies d’assalt que havien anat a 
proveir-se d’aliments a aquella masia i per no comprometre l’amo no van gosar fugir. Els guardes 
van comprar un conill i vi, i quan van anar per marxar van dir als folguerolencs «Ens haureu de 
seguir. Quedeu detinguts.» 
Mentre els duien presos cap a Manresa els desertors es deien entre ells «Què fem? Fotem un truc 
als dos guardes? Us atreviu a matar-los, si fa falta, per poder-nos escapar?» Quin contrasentit! 
Justament fugien de la guerra perquè no volien matar i ara s’havien de comportar com uns 
assassins? No s’hi van veure amb cor. Varen desistir i com uns xais van deixar que en arribar a 
Manresa els duguessin al convent de Santa Clara, prop de la Cova de Sant Ignasi, que llavors 
feia de presó. 
Un dia la meva mare, la Pepeta Terricabras (que llavors encara no era la xicota del meu pare) i la 
Pepeta de Can Pa Negre, que tenia dos fills, un nen i una nena, es van arriscar a anar Manresa 
per veure els parents empresonats. El viatge d’anada el van fer amb camió, però el de tornada van 
haver de fer-lo a peu, passant per Moià. Les dues dones i  els dos infants van fer nit a Calders. 
Van fer nit en una pallissa i van arribar a la Teularia del Reguer i a Can Pa Negre l’endemà, amb 
les espardenyes desfetes i els peus destrossats.
A Manresa, per sort, el meu pare i companyia quan eren a la presó van poder comptar amb l’ajuda 
d’en Joan del Pou, un folguerolenc que residia a la capital del Bages, que els va anar a veure i els 
va portar menjar i mantes. Sempre més els van estar agraïts.  
Al cap d’unes setmanes els cinc desertors van haver de tornar a la brigada que llavors era a Les 
Borges Blanques i, des d’aquí, una nit els van fer pujar en un camió i els van enganyar. Els van 
dir que els duien al front, però en realitat els van dur cap al nord, cap a la Seu d’Urgell, on  els van 
integrar en un batalló disciplinari. Qui primer es va adonar que anaven en direcció nord i no pas 
cap a l’oest, cap al front, va ser el meu oncle Ramon que en plena nit es va saber orientar pels 
estels. 
Una vegada amb el meu pare, tot fent turisme,  vaig anar de visita  a la Seu; quan érem dintre 
la catedral que dóna nom a la vila recordo que em deia: «Veus?, aquí, a terra, al peu d’aquesta 
columna, hi vaig haver de dormir unes quantes nits. Per llit, hi tenia un jaç de palla...» 
Des la Seu, els feien anar a treballar a Castellciutat, on havien d’obrir fosses per enterrar-hi muls 
i rucs de càrrega. Uns dies després els van fer anar fins a Sant Joan de l’Erm, on el meu pare es 
va posar malalt i el va haver de tornar a la Seu. 
De la Seu, quan l’exèrcit republicà ja estava en retirada i el meu pare ja es trobava bé,  van passar 
la frontera pel pont de la Guingueta d’Ix (Bourg-Madame, si ho voleu dir a la francesa). 
Els gendarmes els van fer deixar les armes i els van distribuir en dos grups: els que volien anar 
amb en Franco i els que volien anar amb en Negrín. El moment de prendre la decisió no era fàcil. 
Si triaves els nacionals hi havia el risc que els que tenies al costat t’apallissessin. El meu pare va 
triar en Franco i intentar escapolir-se com va poder, però un militar que tenia a  prop li va clavar 
una puntada de peu al cul que va recordar tota la vida. I  no només ell la recordava sinó també el 
meu oncle Ramon que també m’havia explicat el fet. 
Un cop van ser en territori francès, des de la Tor de Querol, amb tren va anar a parar al camp de 
concentració de Deusto,  a Bilbao,  on després d’una sèrie de tràmits finalment va poder tornar a 
casa. 
El control i la repressió era dura i no el van deixar anar fins que va haver demostrat que no tenia 
delictes de sang ni era de cap partit polític advers al règim. 
De casa meva,  encara guardo un document redactat amb tot el regust de l’època, que és un aval 
de bona conducta que transcric perquè us adoneu que sota el règim franquista no va ser fàcil de 
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reincorporar-se a la societat civil. Sort en va tenir de la gent de Folgueroles que van treure la cara 
per ell!

«GARANTÍA A FAVOR DE Juan Vilamala Calm, natural de Folgarolas, provincia de Barcelona, 
de 28 años de edad; estado soltero, profesión Comerciante. El camarada José Bove Becino 
[sic] de Folgarolas de 34 años de edad; estado casado; profesión labrador; con domicilio 
habitual en Folgarolas, calle casa de Campo Puigseslloses, afiliado de FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA Y DE LA J.O.N.S. con carnet número 4846 de la provincial de Burgos que 
exhibe, 
DECLARA conocer al informado Juan Vilamala Calm que se encuentra actualmente en Campo 
de Concentración de Deusto. Sabe y contesta que pertenecía con anterioridad al 18 de Julio 
1936 al partido de orden y que su actuación social antes de dicha fecha fué completamente 
buena. No ha tenido intervención en el movimiento rojo-revolucionario y su actuación político-
social durante el Glorioso Movimiento Nacional ha sido el siguiente: Con el fin de no ir a 
defender a los rojos, así que fué llamada su quinta se escondió, pero debido a las amenazas 
de que fueron objeto sus familiares se presento habiendo de estar todo el tiempo en un batallón 
disciplinario por lo cual y a todos efectos, garantiza su adhesión el GLORIOSO MOVIMIENTO 
NACIONAL.
Observaciones: Previamanete enterado de la responsabilidad que contraigo al efectuar este 
aval, la acepto plenamente, respondiendo conjunta y solidariamente con el avalado de su 
adhesión al GLORIOSOS MOVIMIENTO NACIONAL porque ha demostrado tanto él como sus 
familiares ser siempre de ideal derechista.
Y para que conste lo firmo en Folgarolas, a 21 de Abril de 1939.
Año Triunfal de la Victoria: José Bové
RECONOCEMOS la firma que antecede del camarada Jose Bove, cuyos antecedentes 
personales son los más arriba consignados y garantizamos es persona de solvencia y afecta 
al GLORIOSO MOVIMIENTO NACIONAL.
Folgarolas, a 21 de Abril de 1939
Saludo a Franco
!!Arriba España!! [Signat amb segell de l’Ajuntament de Folgueroles i de la Falange:] Evaristo 
Dodas, Juan Noguer, José Franch, Pbro.Párroco. » 

Ja ho veieu, tots venim d’un passat que no hem viscut i no som qui per valorar-lo. Sort en va tenir, 
el meu pare, que algú va avalar la seva  adhesión al glorioso movimiento nacional. Diguem que 
tocava ser de dretes. Segons la realitat, però, el meu pare no va ser mai de dretes ni d’esquerres. 
Com tants de la seva generació sempre va intentar salvar la pell i no va voler saber res de política. 
Ho demostra prou bé la darrera anècdota que us explico:

A principis dels anys seixanta un dia van venir a casa dos guàrdies civils a proposar-li que fos 
alcalde. El meu pare sorprès no va saber què respondre.  No volia el càrrec i va viure uns dies 
angoixat. Com que tenia prou confiança amb el rector, mossèn Xavier --que una vegada a l’any 
amb alguns més, el dia de matar porc, venia a sopar i a jugar a cartes a casa--, el va anar veure i li 
va dir que si el feien alcalde no aniria mai més a missa a Folgueroles, per alcalde que fos. Després 
va anar a Sant Julià a veure el cabo Jesús i li va prometre que si no el feien alcalde li regalaria un 
porc o el seu valor. Afortunadament, les “autoridades competentes” no van insistir i la proposta va 
ser desestimada. Ite missa est.
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ARA FA UNS ANYS...

Terra Baixa. Anys 50 aprox.

D’esquerra a dreta: Fonso de 
can Benet, Josep Rodriguez, 
Carme Teixidor, Rosa Parés, 
Pep de ca la Jana, Miquel 
Sala, Miquel Masramon, Núria 
Andreu, Ernest Morató, Rosa 
Jutglar, Ton Noguer, Angelino 
Casadevall, Lluís Riera, Joan 
Pujol i Joan Roca

Foto: Josep Roca

Fent la paret de la font de la Ricardera. 
a començaments  dels anys 70
                      Foto: Josep Casadevall

Cap-grossos. Any 1961
D’esquerra a dreta : Josep Roca, 
Miquel Morató, Josep Casadevall, 
Josep Farré, Pere Morató i Josep 
Torrents
              Foto: Josep Casadevall

Festa de Fàtima. Any 1950 aprox.
Foto: Josep Roca

ARA FA UNS ANYS...
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Les corrandes de Folgueroles
A Folgueroles, el diumenge de Pasqua, sortim les camalleres -o caramelles- a cantar per tot el 
poble, i ho fem des de ben d’hora del matí fins al migdia, a la sortida de missa. Tothom a qui li 
agradi cantar - siguin xics, joves o grans- pot ser caramellaire, sols heu de venir als assajos que 
fem algunes setmanes abans.
Un dels aspectes més interessants de les camalleres de Folgueroles és que cantem les corrandes 
improvisades. Són unes quartetes de set síl•labes de temes alegres i divertits. Moltes tenen un 
regust de crítica cap als polítics, l’economia o el públic present a la cantada. Josep Casadevall, 
àlies Carolino,  és el gran corrandista de Folgueroles, que té una gran capacitat, innata, per 
improvisar a l’instant. 
Mentre cantem la tornada (Oidà, oidà, ompliu-nos la cistella / Oidà, oidà, per poder-hi tornar.) 
ell ja prepara la corranda següent, en pocs segons s’inventa una quarteta ben rimada. Aquesta 
Pasqua en Carolino en va arribar a improvisar més de 150; sols a la Plaça, al Racó de Mossèn 
Cinto, en va enfilar 54, una darrera de l’altra. D’aquestes 54 n’he seleccionat unes quantes, 
numerades, per no ocupar massa espai de «La Falguera». Aquí les teniu: 

4. Avui ha set canvi d’hora;
de canviar ens en fem un fart,
no sabem si en cantem d’hora
o si avui cantem tard.

5. Ja hem passat un altre hivern,
passarà la primavera,
el temps sempre va passant,
la puta crisis es queda.

6. Se’ns ha eixarrancat la crisi
i ens emprenya a trot i a dret,
és una crisi enganxosa
com la merda als calçotets.

12. Polític defraudador
lliga el gos amb llangonissa,
aquí hi tenen la cadira,
el banc el tenen a Suïssa.

13. El banc tenen a Suïssa
de cuidar-lo n’han sabut,
si el “guessin” tingut a Xipre
haurien quedat fotuts.

14. Les devocions canvien
amb empentes i entrebancs,
abans es resava a l’església,
ara es va a pregar als bancs.

16. Tot allò que es mor es corromp,
no hi calen més adjectius,

però avui dia poden trobar-se
corromputs que són ben vius.

18. Les jerarquies tremolen,
no sabem si això ens va bé,
l’altre papa va acollonir-se
i el rei no passa l’ITV.

20. I el nostre rei d’Espanya
ja no porta els ous a vendre,
diu que ara de fer calés
ja se n’hi cuida el seu gendre.

21. I el pobre del nostre rei
si l’encerta l’endevina
quan la trompa d’elefant
l’apunta a la Corina.

22. Hi ha bons “desengrassants”,
per la tele en fan campanya,
però no en podem trobar cap
que ens desenganxi d’Espanya

23. La mamella catalana
Espanya xuma amb fervents,
no hi ha Déu que ens els desmami
s’hi ha ben penjat de dents.

27. Com en passa a tot arreu,
també al nostre Ajuntament,
a l’hora de deixar els quartos
en pateix restrenyiment.

RECERCA

RECERCA
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28. Si aneu a l’Ajuntament
per subvencions, flors o clavells,
en podríeu, la l’escala,
baixar-ne a capgirells.

29. Si veieu que els regidors
fan cara de pastanaga,
ès que tenen la por al cos
que els hi trauran la paga.

30. I també el nostre arcalde
de tan en tan es torna blanc,
també en té la certesa
que haurà de pencar de franc.

31. El nostre arcalde Baronet
conserva la baronia,
però per allò d’estar a la moda
més d’un potser l’imputaria.

36. Roviró fem una coseta,
que el meu cor ja m’ho diu,
i a tota aquesta genteta
anem-els-hi a tocar el viu.

37. Comencem per aquest cantó
i ho saps tu be de sobres,
la primera la cantem
a.n els bonics dels teus sogres.

40. També vull cantar a la Tresa,
i li canto amb il•lusió,
si fa ella la cara sèria:
és dona de l’enterrador.

41. També canto amb alegria,
també el meu cor es remou
de cantar a aquesta noia,
la jove de Serrabou.

43. La Conxita de ca la Tecla
tu li cantes com les dames,
ella s’aguanta molt “sèria”
perquè en té tres cames.

44. A la dona li cantaré,
a la dona jo li cantaria,
però és que a la meva dona
jo l’aguanto tot el dia.

45. Jo l’he mirada amb la vista,
i me li canto de dret,
i aquesta vull dedicar-la
a l’Angelina de can Met.

46. No és pas que aquesta corranda
jo me l’hagi rumiat,
però els vells de can Matalot
seran avis aviat.

47. I en aquesta jo li canto,
i en aquesta jo li dic,
que allà veig en Jordi Fàbregues
ell sí que és un gran music.

49. Anem per aquella banda,
de mirar-me no ho fa prou,
però sempre jo li canto
a la Carme de Serrabou.

50. La Carme de Serrabou
pot gastar-se algun diner,
i tots ho sabem ben prou,
que és ella la que més en té.

52. Vull cantar allà la darrera
i dels ulls jo en trec la son,
els hi dedico a les dones
d’allà baix en can Pere Font.

53. Ja és hora que les corrandes
anem per acabar.
Ja és hora, ja és hora,
ja és hora de dinar.

54. Que tingueu molt bona Pasqua
hem cantat sense desficis,
Déu us do bona salut,
el govern molt bona crisis.

Ja veieu que és ben fàcil de fer corrandes. Animeu-vos, doncs, perquè espero que algun dia, 
alguna persona, s’atreveixi a desafiar a en Carolino cantant corrandes; seria tot un espectacle.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, Primavera 2013
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Lectures per a totes les edats al Bibliobús 
Un petit espai on hi trobareu lectures de tot tipus i per a totes les edats, i a més, una porta oberta 
a la resta de biblioteques de la xarxa de Biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona. Això 
és el Bibliobús. Per deixar constància d’aquesta varietat de contes i llibres, hem fet una petita 
selecció de documents, seguint com veureu, la clàssica classificació per edats que podeu trobar 
a qualsevol biblioteca de la xarxa, i també al mateix Bibliobús:

Començarem doncs, pels contes destinats als 
nens i nenes fins a 6 anys (gomet blau). La 
nostra proposta s’anomena Coco i Piu, de 
l’autor Alexis Deacon. A través de la història 
d’un cocodril i un ocell, el conte amaga un 
rerefons de trencament amb els estereotips 
establerts en busca de la verdadera felicitat. 
I és que en Coco i en Piu es troben a faltar 
mútuament, i vés a saber...potser decideixin 
no separar-se mai més, malgrat les seves 
diferències.  

Si busqueu una lectura per a públic de 7 a 10 anys 
(gomet vermell), us recomanem els contes de la formiga 
Piga, un personatge creat per l’escriptor Emili Teixidor. 
Per exemple, a La botiga de Formiga Piga, la Piga 
està cansada d’haver de solucionar tots els problemes 
de tots els animals de la selva, i aconsegueix trobar 
una solució 
curiosa. I és 
que el fet de 
dir en veu alta 
i pensar amb 
força un desig 
ajuda a estar 
més a prop 
d ’aconseguir -
lo, però també 
cal treballar 
amb esforç per 
assolir-lo de 
veritat.  

Passem ara a una recomanació destinada a nois i noies d’11 
a 13 anys (gomet verd), de títol Tigre Tigre, de l’autora 
Lynne Reid Banks. Ambientada en l’antic imperi romà, 
dos tigres germans són educats en ambients oposats: 
un coneix la duresa del circ, la necessitat d’assegurar la 
pròpia supervivència, mentre l’altre té una vida fàcil com a 

SERVEIS
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mascota de la princesa, acostumat a les comoditats de Palau. Però què passa quan es retroben 
després de molt de temps? La lectura d’aquesta novel•la aboca a una reflexió sobre l’abús de 
poder i la injustícia d’una societat molt estereotipada.  

Entrem ara a l’apartat de novel•les juvenils (gomet groc), 
dins el qual hem escollit recomanar El diari vermell d’en 
Flanagan, de Jaume Ribera i Andreu Martin. Potser algú 
ja coneix en Flanagan, aquest jove que es dedica a fer de 
detectiu. Bé, en aquest cas, tot i la trama detectivesca, 
el protagonista s’endinsa en la descoberta de l’amor i la 
sexualitat. Com lligar les dues coses? Com es supera la 
frustració pel trencament d’una relació? Hem d’anomenar 
també una segona novel•la estretament relacionada: 
El diari vermell de la Carlota, escrita per Gemma 
Lienas, que representa el punt de vista de la noia, amb 
personatges i situacions que el lector pot viure des de les 
dues perspectives. 

Finalment, acabarem amb una recomanació per a adults, 
es tracta de La dona veloç, d’Imma Monzó. Els secrets 
més amagats d’una família on res no és el que sembla: una 
protagonista obsessionada amb el control del temps que 
manté una relació des de fa anys amb un home casat, uns 
pares amb un matrimoni que mai els va fer feliços, un germà 
que va decidir acabar amb la seva vida... Un entramat de 
personalitats i relacions que, com si es tractés d’una xarxa, 
mica en mica es va desenredant. El lector, enmig d’aquest panorama, voldrà conèixer, sens dubte, 
el destí de tots aquests personatges i el final de les seves històries.  

Només ens queda esperar que aquestes recomanacions 
serveixin per mostrar que, independentment de les 
preferències i l’edat de cadascú, al Bibliobús sempre 
s’hi pot trobar una lectura adequada i interessant. Us hi 
esperem cada divendres de 4 a 7 de la tarda!  

SERVEIS
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 Què és IELTS? (International English Language Testing System)

És el sistema internacional d’examen en llengua anglesa que mesura la competència de l’anglès 
a tot el món. Es va establir l’any 1989.
L’any 2012 es van presentar gairebé dos milions de persones per fer aquest examen que avalua 
les quatre habilitats lingüístiques: conversa, comprensió auditiva, comprensió lectora i escriptura. 
IELTS depèn del British Council i del Cambridge English Language Assessment i està present en 
més de 130 països. 
És l’examen que, pels controls de qualitat als quals és sotmès, és acceptat en milers d’organitzacions 
arreu del mon. 

Hi ha dues versions d’IELTS: la versió acadèmica i la versió  general.
•La Versió Acadèmica està orientada a aquelles persones que volen matricular-se en 
carreres universitàries i en altres institucions d’estudis superiors i per als professionals com 
els metges o infermeres que volen estudiar en un país de parla anglesa.
•La Versió General està dissenyada per a aquelles persones que volen fer un curs no 
acadèmic o que volen tenir una experiència de treball o també per causes d’immigració en 
un país de parla anglesa.

S’accepta en institucions d’Austràlia, Gran Bretanya, Canadà, Irlanda, Nova Zelanda i Àfrica 
del Sud i en 3000 institucions dels Estats Units. És un requisit imprescindible a Austràlia, Nova 
Zelanda o Canadà per qüestions d’immigració.
A diferència d’altres exàmens internacionals, IELTS no requereix aprovar amb una nota mínima. 
Tots els candidats són avaluats I qualificats amb notes en una escala que va des de l’1 (“non-user” 
que vol dir que la persona té un nivell molt baix d’anglès) a una puntuació màxima de 9 (“expert 
user” que vol dir que la persona es considerada gairebé nadiua).
Cada habilitat lingüística obté una qualificació per separat i a més una qualificació global que 
significarà la nota final (de l’1 al 9).

Els resultats de l’IELTS  tenen una validesa de dos anys. El servei de verificació TRF dóna a les 
institucions accés a una base de dades totalment segura la qual els resultats dels candidats podrà 
verificar-se per comprovar-ne l’autenticitat.  

Duració: 

•	Comprensió auditiva: 40 minuts
•	Comprensió lectora: 60 minuts
•	Escriptura: 60 minuts
•	Conversa: entre 11 i 14 minuts.

Una qualificació de 6,5 representa una nota entre B2 (First Certificate) i C1 (Advanced) en la 
Referència del Marc Europeu per les llengües. 
Una nota de 6 en IELTS representa un nivell B1 (PET) i per sota de 5 serà un nivell entre A1 i A2 
(KET).
Una nota major a 8 representarà un nivell C2 (Proficiency).

Escala d’avaluació: 
9 Expert user   
8 Very Good User  
7 Good User   
6 Competent User
5 Modest User
4 Limited User
3 Extremely limited User
2 Intermitent user
1 Non User
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Els 5 grups que van obtenir els millors resultats per la versió acadèmica en IELTS al 2011 van ser:
 
Posició Primera llengua Qualificació
1 Alemany 7,2
2 Anglès 7,1
3 Romanès 6,9
4 Búlgar 6,8
5 Polac 6,8

  
Estats Units
L’escala IELTS més alta requerida per una universitat als Estats Units és la Graduate School 
of Journalism a la universitat de Colúmbia amb una nota de 8,5. L’Ohio State University de la 
Facultat de Dret demana una nota de 8.00. La universitat de Sant Louis demana una nota mínima 
de 6.
Regne Unit
La universitat de Warwick en la Màster en Màrqueting demana una nota de 8.
Altres exemples: 
Oxford University 7,0
London School of Economics Entre 7,0 i 7,5
University of Edinburgh 7,0
Cambridge University Entre 7,0 i 7,5
Glasgow University 6,5 (general) I 7,00 (Facultat d’arts i humanitats)
                                                                                                                                  Silvina Libran

  

Centre de dia
Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del matí, comença una nova jornada al Centre de dia de 
Folgueroles, on ens reunim, amb la gran família que representem, per practicar diferents activitats, 
distreure’ns i compartir experiències. 

Durant la setmana practiquem una sèrie de tallers, tant físics, com cognitius i funcionals. Alguns són 
del taller de psicomotricitat, de memòria, d’orientació a la realitat, de conversa o de reminiscència. 
A través d’aquestes activitats es pretén activar cos i ment, per tal de mantenir intactes aquelles 
capacitats que encara es conserven, evitant o alentint el deteriorament, sovint habitual en edats 
avançades. Es pretén que els nostres usuaris puguin gaudir al màxim de temps possible, de la 
seva autonomia en el seu dia a dia i que puguin disposar d’una bona qualitat de vida. 

En dates assenyalades organitzem alguna celebració, al mateix centre, com va ser el Carnaval o 
aprofitem per fer alguna sortida a l’exterior. Aquest any, per Sant Jordi, tots els usuaris del centre 
vam anar fins a la plaça Jacint Verdaguer per viure l’ambient de la diada. L’endemà, els nostres 
veïns de la llar d’infants “El Patufet” ens van venir a presentar el seu drac ferotge de Sant Jordi i 
ens van cantar un sèrie de cançons. També per les festes del poeta del nostre poble (mitjans de 
maig) ens vam desplaçar novament fins a la plaça, per visitar l’arbre de maig, els rams guanyadors 
del concurs d’enguany i l’exposició “Veus Silencioses” ubicada a Can Dachs.  

La celebració d’aquestes festivitats té per nosaltres, la finalitat de fomentar l’orientació a la realitat, 
evitar la confusió, potenciar el sentiment festiu i la socialització per d’aquesta manera millorar 
l’autoestima i l’estat d’ànim de les persones grans.                                          

 SAIAR Folgueroles
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Gran participació a la 7a. Setmana de Medi Ambient 
Per setena vegada consecutiva l’AMPA de l’Escola Mossèn Cinto, l’Ajuntament i l’Àrea de medi 
ambient de Mancomunitat La Plana van organitzar la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles del 
8 al 14 d’abril. Per fer-ho compten amb la col•laboració de l’Escola Mossèn Cinto i l’Escola Bressol 
El Patufet.

La 7ª edició de la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles es va plantejar per poder treballar el 
civisme amb la població, i al mateix temps continuar difonent el concepte de les 3R dels residus 
domèstics: reduir, reutilitzar i reciclar. 

Aquests dos grans temes van guiar totes les activitats organitzades per a públics diversos:

De dilluns a divendres es van fer diverses activitats sobre el civisme i els residus per als escolars 
de l’Escola Mossèn Cinto durant l’horari lectiu i també a les vigilàncies matinals. 

Dimarts dia 9 es va fer la ja tradicional activitat A l’escola, hi vaig a peu amb els alumnes de 
l’Escola Mossèn Cinto. Aquesta activitat té l’objectiu de fomentar que els escolars vagin a l’escola 
caminant, evitant així l’ús del transport privat per a desplaçaments de curt recorregut. 

Els alumnes poden escollir un dels tres recorreguts, 
on se’ls proporciona una targeta informativa sobre 
l’estalvi d’emissions de CO2. Un cop arriben 
a l’escola es fa una suma de l’estalvi conjunt 
obtingut.

Com a novetat aquest any la gent gran del poble 
va fer una visita guiada a les instal•lacions de 
tractament de residus de la Mancomunitat La 
Plana (planta de triatge de materials reciclables, 
planta de compostatge i deixalleria).

La Festa de les 3R va tancar la setmana de medi ambient el diumenge dia 14 a la plaça Verdaguer. 
A partir de les 10 del matí hi va haver el Mercat de les 3R on es va poder comprar objectes de 2a 
mà a un preu simbòlic; tallers de manualitats amb materials reciclables; jocs gegants de prevenció 
de residus i jocs d’ahir fets amb materials reciclats, la deixalleria mòbil, l’exposició dels treballs dels 

escolars sobre civisme i un esmorzar popular.

Aquell diumenge, els més petits van gaudir 
dels tallers amb materials reciclables i van 
emportar-se un enciam plantat dins un envàs, 
un instrument musical com un bastó de pluja o 
bé van reflexionar sobre quines conductes són 
cíviques i quines no a partir de fotografies del 
municipi. 

Servei de Dinamització de l’educació ambiental 
a les escoles
Àrea de Medi Ambient - Mancomunitat La Plana
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Els serveis socials 
Què són els serveis socials?
Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat per als 
usuaris i als àmbits familiar i social.
Inclouen prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques orientades a fomentar l'autonomia 
de les persones, grups o comunitats. 
Aquests serveis són prestats, en la seva majoria, per la Mancomunitat La Plana i estan  ubicats 
a l'Ajuntament. Tothom té dret a accedir-hi i plantejar-hi la seva demanda. Totes les intervencions 
professionals s'emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones 
i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals. 

Què s'hi pot sol•licitar?
Serveis per a la població en general i també serveis específics per a persones amb disminució i/o 
dependència, per a la gent gran, per a infants i adolescents, per a persones nouvingudes i per al 
foment de la convivència i de la igualtat entre dones i homes. 
Serveis per a la població en general
Serveis d'atenció social bàsica
 - Informació, orientació i assessorament
 - Atenció social i tractaments socioeducatius
> Serveis d'atenció domiciliària
> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions
 

Serveis per a la igualtat dona-home
> Foment i promoció de l’associacionisme de dones
> Sensibilització i difusió dels drets de les dones
> Espai Dona: atenció a les víctimes de violència masclista
> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions: 
Ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estades de 
temps lliure per a dones amb fills/es a càrrec seu, etc.

Serveis per a la gent gran
> Dinamització de gent gran
> Servei de teleassistència
> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions

Serveis per a persones amb disminució i/o dependència
> Serveis d'atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal: sol•licitud de 
reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades, 
tramitació i seguiment del Pla Integrat d'Atenció Individualitzada (PIA).
> Serveis socials d'atenció domiciliària
 - Servei d'ajuda a domicili per a persones amb dependència i per a altres situacions.
   - Servei de teleassistència
 - Servei d'ajudes tècniques - BAT Osona
> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions: 
reconeixement del grau de discapacitat, targetes d'aparcament, i altres.
 

Serveis per a infants i adolescents
> Promoció i millora del desenvolupament integral de la infància i l’adolescència
> Prevenció de drogodependències
> Projectes comunitaris d’atenció a la infància
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> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions: 
títol de família nombrosa/ monoparental; ajut per part, adopció o acolliment múltiple sotmès al 
nivell d'ingressos de la unitat familiar, i d’altres.
     
Serveis per a persones nouvingudes i foment de la convivència
> Servei d’acollida a persones nouvingudes i de foment de la convivència.
> Capacitació lingüística per a persones nouvingudes.
> Assessorament jurídic a persones nouvingudes.
> Acompanyament al reagrupament.
> Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d’altres administracions: 
Pla d'Ajuda al Retorn (PAR) i altres.

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

Osona contra el Càncer
El diumenge dia 19 de maig d’enguany, i durant la celebració  de les Festes d’en Verdaguer, la De-
legació de Folgueroles d’Osona Contra el Càncer va realitzar la col•lecta anual en favor d’aquesta 
Entitat.

Aquest any la col•lecta va destinada a la remodelació de la Unitat d’Oncología de l’Hospital Ge-
neral de Vic, dins el Consorci Hospitalari de la Comarca d’Osona.

Aquesta remodelació comporta una nova ubicació de la Unitat d’Oncologia a la planta baixa de 
l’hospital, on hi haurà els consultoris mèdics i la zona de quimioteràpia, així com. sales d’espera 
i repòs, de manera que tant els pacients com els seus acompanyats puguin gaudir d’una major 
comoditat durant els tractaments i les consultes mèdiques.

Osona Contra el Càncer d’Osona, gràcies a les vostres aportacions i a les de tots els pobles de la 
Comarca a través de les Delegacions de cada poble, s’ha compromès a que aquest projecte sigui 
una realitat immediata, ja que les obres començaran el setembre d’aquest any 2013 i hi col•labora 
amb el 70% del cos total de les obres, el 30% restant serà aportat per el mateix Consorci Hospital.

La recapta va tenir una molt bona acollida per part de tothom, i es van recollir 696  euros que 
contribuiran a tirar endavant aquest projecte que, estem segurs contribuirà a millorar el benestar 
de totes aquelles persones del nostre poble i de  la resta de la Comarca que actualment o en un 
futur necessitin d’aquest serveis i, que podem ser qualsevol de nosaltres.

Des de Osona Contra el Càncer i, en particular des de la Delegació de Folgueroles, volem agrair 
la bona acollida i participació de tot el nostre poble .

Moltes gràcies.
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En aquests moments la figura de Verdaguer pot aplegar 
els anhels dels catalans
La visita d’Artur Mas a Folgueroles va despertar molta expectació, tant a la gent del poble com 
a la gent de fora. Com hem dit en altres ocasions,  el fet de ser el poble natal d’un dels poetes 
més significatius que ha donat la nostra cultura ens omple d’orgull; però també de responsabilitat. 
Responsabilitat perquè el nostre poble, al ulls dels altres, té un plus de significat perquè representa 
molt més.  El nostre poeta ha fet que Folgueroles esdevingués  un símbol, un model a seguir, que 
com diu el president,  pot ajudar a vehicular els projectes de plenitud i llibertat del nostre país. 

En aquests moments de nous projectes per a Catalunya, impulsats pels anhels de plenitud i 
llibertat, la figura de Verdaguer pot servir de font d’inspiració per aplegar el poble de Catalunya al 
voltant dels nostres somnis nacionals i els nostres ideals patriòtics.
Gràcies, mossèn Cinto, pel teu mestratge.
        Artur Mas. President de Catalunya
19 de maig de 2013
Llibre d’Honor de la Casa Museu Verdaguer

Jo hi afegiria que ens hem de fer mereixedors de la responsabilitat que se’ns atribueix i ser 
capaços de sumar per un somni comú perquè puguem dir: Canto les glòries que espero/ per los 
treballs que passí/ en lo camps de les espines/les flors espero collir.

Jacint Verdaguer «Voleu que vos la cante?» dins Al Cel
Carme Torrents

Fundació Jacint Verdaguer
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Casal dels Avis 
Quan «La Falguera» arribi a les vostres mans, el curs s’haurà acabat al Casal dels Avis, i pel 
que fa la puntuació, un Excel•lent alt, tant per la Junta que no plany el temps per  organitzar les 
múltiples activitats que s’hi realitzen, com pels que hi assisteixen amb constància i il•lusió. 
A més dels tallers de manualitats i pintura, d’informàtica, de gimnàstica, etc... aquest any s’hi 
han d’afegir el de balls en línia i per parella, que es  fan els divendres al vespre, i en els quals 
participen una colla d’amants de “moure l’esquelet” i de passar una bona estona. 

CELEBRACIONS que hem dut a terme: 
17 de març:  Calçotada.
21/23 d’abril: Per celebrar la Diada de Sant Jordi, es va fer una caminada, acompanyada d’un 
esmorzar a l’ermita de Sant Jordi. I el dia 23, es va instal•lar una parada de roses, davant el Casal; 
a tots els compradors, se’ls obsequiava amb un punt de llibre record d’aquesta festa tan important 
per al nostre país. 
1 de maig: 18ª Trobada dels Casals de  la Gent Gran, que es va fer a Santa Eugènia de Berga, 
a l’ermita de Sant Marc. Després de la missa, es va fer un esmorzar i per amenitzar la festa, una 
audició de sardanes. 

VIATGES, SORTIDES I ESPECTACLES
13 de gener: Es va anar a veure el Musical de l’any, La Família Irreal.
11 d’abril: Es va anar a Malla a visitar les instal•lacions de la Mancomunitat la Plana en conjunt 
amb l’Ajuntament.
13 de maig: Caminada des de les Set Fonts de Sant julià de Vilatorta, fins al Molí de la Calveria. 
L’indret on hi havia hagut l’antic molí, mostrava un conjunt de totes les eines que antigament 
s’empraven pel conreu i recollida del blat, molt conegudes per bona part dels assistents. A més 
de les explicacions, en Josep Maria Albó, gran coneixedor d’aquest món, va posar en marxa el 
molí, que funciona perfectament i es va poder veure tot  el procés que comportava la molta del 
gra. Visita realment interessant. 
Mes de maig: Viatge de sis dies  a Galícia (del 11 al 16).
Mes de juny: Viatge  de set dies a Sant Carles de la Ràpita (del 2 al 8).
Mes de juny: Viatge de vuit dies a França, visitant la Normandia, la Bretanya i el Perigord (del 15 
al 22). 

TALLER DE LECTURA: “LLEGIM LLIBRES”
El tercer dimecres del mes, la Marina Adillon és la persona que coordina  el debat sobre els llibres 
que s’han anat llegint al llarg del curs.
Aquesta activitat es complementa amb unes xerrades sobre temes diversos, sempre el dilluns a 
la tarda. Aquí sota hi teniu la informació detallada.
En els dos treballs que va presentar  la Victòria Àvila, el primer era sobre la Isabel Clara Simó i la 
seva obra. Aquesta escriptora tan prolífica té entre les seves obres el llibre  “El Mossèn” que, ja fa 
forces anys, va venir a presentar al nostre poble. 
I en el segon, va parlar del tema “Dones amb història” un recull de les dones més rellevants de la 
història. 

GENER
Com especialista en la matèria, en Pere Verdaguer va parlar sobre “ La protecció i les mesures a 
prendre en cas de tempesta”. 
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FEBRER 
Amb el tema “Recordant Vells Temps” es van dur fotografies, diaris, documents, etc... Aquests 
documents, testimoni d’una època que la majoria dels assistents havien viscut, van donar peu a 
comentaris i a relats d’anècdotes viscudes. 
“Què és la musicoteràpia?” La Rosa Maria Piquer, psicòloga i especialista en aquest tema, va 
fer una conferència  d’aquesta modalitat del tractament de malalties d’ordre psíquic. Les seves 
explicacions expressades de manera fàcil i planera, van servir per posar en relleu la importància 
que té  la música en la vida de cadascú, encara que només sigui pel plaer d’escoltar-la.  
La Nati Soler va triar en Pau Casal, un dels nostres Catalans Universals, per parlar  de la seva 
vida, tot escoltant la música interpretada pel nostre gran músic.

MARÇ
En  Josep Vivet va fer una xerrada sobre la comarca del Delta de l’Ebre, que coneix molt bé, 
acompanyat d’un reportatge fotogràfic.
Una persona de la Diputació de Barcelona, va fer una conferència sobre “La prevenció i actuacions 
davant els accidents de la Llar”.
Seguint el tema encetat l’any passat, la nostra historiadora i escriptora Montse Caralt, va fer una 
xerrada sobre la història de l’art al nostre país. Interessant com sempre.

ABRIL
En  Narcís Suriñach, gran viatger del que es podria  dir del món sencer, ens va parlar del Perú, 
Xile i Bolívia, països que coneix molt bé per haver-hi viatjat i passat temporades.
En Santi Ponce, va parlar sobre “El Projecte Ecomuseu del Blat” 

MAIG
En Josep Pascual va fer una explicació sobre la instal•lació i benedicció de la Majòlica de la Mare 
de Déu de la Damunt a Montserrat.

JUNY
Celebrant el centenari del naixement de Salvador Espriu, es va fer un repàs de la seva biografia 
i es van llegir els seus poemes.
Durant aquest primer semestre, es varen realitzar dos dies de cuina amb la Loli, que va compartir 
els seus coneixements amb un grup de senyores.  

LES DONES DE FOLGUEROLES I EL SANTUARI DE LA SALUT
Tot hi haver-se fet al mes de setembre, hem cregut important parlar de l’excursió que des de fa 3 
anys organitza el Casal a aquest Santuari.   
De fet, ens hauríem de remuntar força lluny en el temps, quan una colla de treballadores de les 
fàbriques de Roda de Ter, aprofitaven el dia de Santa Tecla, durant el qual no treballaven per 
ser la Festa Major del poble, per fer una excursió a aquest Santuari. Ja no queda cap testimoni 
viu que pugui explicar-nos per què van triar aquest indret i no un altre, ni què les va motivar:  la 
devoció, sens dubte però potser també les ganes de passar un dia d’esbarjo i de convivència? 
Sabem que hi havia la Mercè de Can Marsell, la Dolores de Can Tori, les germanes Casadevall, 
i segur que moltes d’altres que no sabem. Havien de ser valentes per emprendre aquest camí 
tan llarg i feixuc. Marxaven a les quatre o les cinc de la matinada, i havien de caminar vuit hores 
per arribar-hi. De tornada, anaven fins a la Devesa i agafaven el cotxe de línia que les duia fins 
a Manlleu, un altre fins a Vic, i finalment un altre fins a Folgueroles. De més grans feien el viatge 
en cotxe de línia. 
Un  any que el santuari estava tancat, i per no perdre els bons costums, van anar a Núria.
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La Salut 1996

Després de tres anys sense fer-se, l’Assumpta Soler, va engrescar un grup de dones per tornar 
a recuperar aquesta tradició. Se’n va cuidar del 1996 fins al 2009. Aquest primer any, se n’hi van 
apuntar 29 que van anar amb cotxe de línia fins a la Devesa. Més tard, el nombre va anar en 
augment fins a arribar a omplir dos autocars.

Aquest any, hi van participar unes 60 persones. Des de fa molts anys, sempre ha estat mossèn 
Mel l’encarregat d’oficiar la missa i que per un article escrit a Olot, ens vàrem assabentar que 
mossèn Mel ens havia deixat a primers d’aquest any, després de 40 anys en la seva acció 
pastoral. Un cop acabada la missa es fa un  bon dinar, el res a la Mare de Déu i cap a Folgueroles 
que falta gent. Les tradicions formen part de la nostra vida, de les nostres vivències, intentem 
conservar-les, en elles estan una mostra viva de la nostra identitat com a poble. 

Com podeu constatar, les activitats no manquen, i en totes les modalitats. Sí teniu ganes de 
llegir, d’explicar, de fer esport, manualitat, d’aprendre a pintar o a ballar, de  realitzar àlbums de 
fotografia digital, és molt fàcil: només us heu de posar en contacte amb la Carme, la secretària 
de la nostra entitat que us rebrà amb molt de gust, els dimecres de 4 a 6 de la tarda. Veniu, us 
ho passareu d’allò més bé! 
                                                                                     Bon estiu a tothom i fins al curs vinent.

La Salut 2012
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Escola d’Arts Plàstiques
La importància d'educar els nens en l'art 

El camp de l'expressió i apreciació artística potencia la creativitat i la iniciativa 

L'educació artística compleix 
un paper molt important per al 
desenvolupament de la creativitat. 
Està comprovat que l'art estimula 
en els nens el pensament 
científic, ja que proporciona un 
desenvolupament mental més 
flexible, sense estereotips ni 
rutines, i ens permet superar límits i 
percebre aquells aspectes gairebé 
imperceptibles de la realitat 
quotidiana. Promou investigar 
sobre àrees desconegudes, 
innovant i explorant fins arribar al 
descobriment.

Una manera d'aplicar el raonament lògic a la contemplació de l'art és convidar els nens a 
participar d'un esdeveniment artístic. En ser "espectadors" aprenen a ser "autors" i "intèrprets", a 
desenvolupar una mirada pròpia i una idea particular. Quan els infants poden conèixer i apreciar 
obres d'art, els estimulem a desenvolupar la seva sensibilitat i els brindem una experiència 
personal i un model extern on recolzar-se. L’activitat creadora és producte de la capacitat que 
té i desenvolupa cada persona per imaginar, percebre , buscar i inventar, per tant, ja des de 
recent nascuts hem incentivar a gaudir d'activitats artístiques utilitzant la imaginació i expressant 
lliurement les seves idees, perquè desenvolupin en aquests primers anys habilitats, capacitats i 
destreses que s'aniran enfortint a mesura que el nen creixi.

Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Damunt
Aquest mes de juny la Germandat compleix 130 anys de la seva fundació oficial. El mes de gener 
de 1883 es formà la primera junta i fins al juny del mateix any el governador de Barcelona no 
signà els documents definitius. 

La celebració d’aquest esdeveniment es farà durant els actes de la Festa Major amb la processó 
que sortirà de can Saperas. Aquest any la processó baixarà pel carrer Nou. Un cop arribats a 
l’església oficiarà la santa missa mossèn Francesc Basora acompanyat en els cants pel cor 
parroquial. L’acte finalitzarà amb l’estimació de la medalla de la Mare de Déu.  
                                                                                          
                                                                                            La junta
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 Associació de Patinatge Artístic 

L’associació de patinatge de Folgueroles torna a ser un club inscrit a la Federació Catalana de 
Patinatge.
Feia gairebé 20 anys que l’APA Folgueroles no s’inscrivia a la Federació Catalana de Patinatge. 
Aquests darrers anys,  l’associació estava inscrita al Consell Esportiu d’Osona com a Esport 
Escolar i competia com a tal. Així doncs, i després de remoure tota la paperassa, aquesta 
temporada  l’APA Folgueroles torna a ser un club federat.
Actualment el planter del club és el següent: Grup Petites (Georgina Rodríguez, Alba Corominas, 
Mar Terricabras, Estel Cara, Berta Banús, Carla Suriñach, Lara Puentes, Maria Banús, Ivet 
Barbens, Clara Freixas, Aina Galtés, Julia Nogué, Tània Riera, Clàudia Torrents, Clàudia Tona).
Grup Mitjanes (Alba Nogué, Maria Sierra, Isona Diaz, Abril Boixaderas, Mireia Capdevila, Martina 
Rios, Bruna Grandio, Alba Bofill, Berta Bujons, Jordina Vilar, Carla Pujols, Arola Diaz, Gemma 
Codina, Aurora Pujols, Xènia Riera, Anna Cara, Mei Casadevall, Irene Sierra, Èrica Nogué, Martina 
Fernández, Ainhoa Busquiel, Gal.la Boixaderas, Laia Camprubí, Íngrid Garcia, Júlia López, Ivet 
Mas).
Grup Grans (Mireia Garcia, Meritxell Masnou, Ariadna Jutglà, Cristina Albó, Sara abascal, Aida 
Oriol, Natalia Nogué, Judith Guiteras, Núria Quintanas, Mireia Comerma, Marina Ruiz, Núria 
Catalan, Nerea Costa, Irene Vilaró).

Com veieu hi ha tradició al nostre poble en aquest esport que tantes alegries ens dóna!
Des de l’octubre passat fins ara,  les nostres patinadores entrenades per la Montse Morera 
després de l'esforç que  han fet  s’han pogut  presentat en proves d’iniciació (d´escola i lliure), 
antigament denominat “estrelletes”. Actualment  ja tenim dues patinadores a nivell de Certificat , 
3 a nivell d´Iniciació A, 8 a nivell d´Iniciació B i 4 a nivell d´Iniciació C. 
També, el passat 12 de maig es van fer proves a la pista de Folgueroles on van participar diferents 
clubs de la Territorial de Barcelona i del nostre club.
Del grup de les mitjanes, es van presentar a la prova de lliure d´Iniciació C les  patinadores: Maria 
Sierra, Mireia Camprubí, Arola Diaz i la Mei Casadevall. Van aprovar la Mireia i l´Arola, moltes 
felicitats. Les altres a seguir entrenant i a la propera segur que serà.
Del grup de les grans, es van presentar per figures obligatòries les  patinadores: Núria Catalan, 
Nerea Costa, Cristina Albó, Mireia Garcia i l´Ariadna Jutglà. D´elles van aprovar figures, la Nerea, 
la Cristina i l´Ariadna, felicitats! De lliure, d´Iniciació C va aprovar la Nerea i la Marina Ruiz, 
enhorabona! De lliure d´Iniciació B es van presentar les patinadores: Mireia Garcia, Sara Abascal 
i l´Ariadna Jutglà. D´elles van aprovar la Mireia i l´Ariadna, moltes felicitats.
I el passat 25 de maig es van presentar l´Aida Oriol i la Cristina Albó al lliure d´Iniciació A i van 
aprovar les dues!

A  nivell comarcal el passat dia 5 de maig a Montesquiu hi va haver competicions on les nostres 
patinadores entrenades per l'Alba Mercader i l´ Elisabet Isern varen deixar el nostre club a un 
nivell molt envejable, ja que es varen fer les següents classificacions i pòdiums: en la categoria 
Aleví nivell C, l´Arola Diaz com a 1r podi.  En la categoria Benjamí nivell A, l´Alba Bofill 3r podi, 
també en la mateixa categoria la Mireia Capdevila va quedar en 4t.  lloc i la Mei Casadevall en 6è 
lloc. En la categoria Benjamí nivell B, la Gemma Codina com a 1er podi i l´Anna Cara com a 2n 
podi. Moltes felicitats a totes!
Felicitats també a les patinadores que van participar en la categoria Pre-benjamí nivell B (Êrica 
Nogué, Bruna Grandio, Estel Cara, Martina Rios, Alba Coromina, Isona Diaz, Martina Fernandez, 
Abril Boixaderas, Jordina Vilar, Laia Camprubí, Georgina Rodríguez, Xènia Riera),  pels brillants 
resultats obtinguts.
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Una altra de les novetats d´ aquesta temporada  es la formació d´ un nou grup de xou ,  format 
per 9 patinadores de les mitjanes: Mei Casadevall, Ainhoa Busquiel, Mireia Capdevila, Anna Cara, 
Alba Bofill, Gemma Codina, Arola Diaz, Maria Sierra, Aurora Pujol,   que entrenades  des del 
començament de curs per l'Alba Mercader i l´ Elisabet Isern, el passat dia 13 d'abril varen fer el 
seu primer debut  al campionat  comarcal de xous    i que  amb el ball ” Bombolles”  varen assolir  
un merescut tercer  lloc.  També dir-vos la bona classificació obtinguda pel nostre grup de Xou 
Grans amb la seva elegant  “Dansa Aquàtica” on obtingueren el 4t lloc, en el Trofeu Copa Catalana  
el Vendrell, format per les patinadores: Sara Abascal, Cristina Albó, Mireia Garcia, Aida Oriol, Judit 
Guiteras, Ariadna Jutglà, Irene Vilaró, Meritxell Masnou, Natàlia Nogué. L´enhorabona a totes! 

El passat dia 2 de març, com cada any es va celebrar el festival del nostre poble. Una bona 
mostra del treball que realitzen les patinadores, i que preparen amb tanta il•lusió! Que amb uns 
quants clubs  convidats de la comarca entre ells, CPA  Gurb, CPA St. Hipòlit de Voltregà, CPA Sta. 
Eugènia, CPA St. Julià de Vilatorta, i la participació  de dues campiones, la Meritxell Generó i la 
Judit Serrat, en balls individuals,  vàrem omplir el nostre pavelló fent-nos passar una molt bona 
tarda a tot el públic, i que com a novetat aquest any va ser amenitzat amb música en directe  i una 
botifarrada com a final de festa. 

Aquestes són les sortides que s’han fet a diferents poblacions per assistir als diferents festivals ;
Desembre dia :1 Festival de Nadal (Vic), (grup petites i grup mitjanes)
Març  dia: 2 Festival de Folgueroles
          dia :16 festival Mercat del Ram ( tot el club )
Abril    dia :13 competicions de Xou comarcal , (Xou mitjanes) terceres classificades.
           dia: 28 Trofeu Copa Catalana el Vendrell, grup Xou Grans classificades en 4t lloc.
Maig   dia: 5 competicions individuals ( Montesquiu )
           dia: 11 Festival de Gurb ( tot el club )
           dia: 12 Competicions Federació  ( Folgueroles )
           dia :19 Festival de Calldetenes ( grup de Xou mitjanes )
           dia :26 Festival de Manlleu (grup mitjanes)
Juny    dia: 8 copa Cerdanya ( grup de Xou mitjanes ) a Alp
            dia:29 Festival Riuprimer ( grup Xou mitjanes )
            dia:29 Festival  Club Patixou a Vilafranca del Penedès (Xou Grans)     
 Juliol   dia: 7 Trofeu  de Federació individual a St. Hipòlit (Grans)
            dia: 13 Festival a Sant julià  (tot el club)
            dia: 28 Proves de certificat de Xous (Grans)
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També dir que aquest any és l´últim que les entrenadores Alba i Elisabet estan amb nosaltres, ja 
que després de molts anys han decidit penjar els patins.
Des de la junta els hi donem les gràcies per tots aquests anys de dedicació!
I abans d’acomiadar-nos us avancem que com a novetat pels curs vinent iniciarem al mes de 
setembre les classes de Dansa per a les nostres patinadores, que seran obligatòries per als 
grups de Xou. 
Aprofitem també l’ocasió per agrair a tothom que ho fa possible. En la part tècnica: Montse 
Morera, Alba Mercader, Elisabet Isern, Núria Quintanas, Cristina Albó i Aida Oriol. A les nostres 
patinadores i com no a les seves famílies. També a qui ho organitza tot plegat, els membres de 
la junta. Tampoc no ens podem oblidar d´agrair la col•laboració de l ´Ajuntament de Folgueroles 
i el suport econòmic rebut per diferents entitats, gràcies a tots ells per ajudar-nos amb els nous 
reptes!                           
Visca el Patinatge! Us hi esperem. La junta de l´APA de Folgueroles.

Osona Camina  surt de  Folgueroles

El passat 14 d’abril, dins del cercle de caminades que 
organitza l’entitat Osona Camina, es va portar a terme 
la caminada de Folgueroles. Aquesta va tenir una 
participació de més de 180 persones. El recorregut es 
va iniciar a Folgueroles i va tenir una durada de 12,5 km 
aproximadament tot passant per diferents espais naturals 
de l’entorn del poble com ara la Font Trobada, el Mas d’en 
Coll, el Gorg de Llitons, Coll Sameda, el Camí de l’Esquei, 
Salt de la Minyona, Puig Castellar i el Passavant. Durant 
la caminada, es va fer una parada a la espectacular Lleixa 
dels Encantats on tots els participants van esmorzar tot 
contemplant les vistes que ofereix aquest indret.  Una de 
les altres parades realitzada durant la caminada va ser al 
Gorg dels Llitons on es va oferir  vi i coca de Folgueroles 
als participants.
Per mes informacio http://osonacamina.wordpress.
com/                                                       Joan Solà



41 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

Llar d’infants “El Patufet”
Et diré un secret molt fi, com que la Primavera ja és aquí, els nens i nenes de la Llar d’Infants 
preparem aquesta estació que ens agrada tant.

PAPALLONES PETITES
Les papallones petites 
manipulem pintura amb les 
mans per fer una flor de molts 
colors per la primavera. ens 
agrada el tacte i remenant 
ens surt la pintura d’entre els 
dits, també intentem tastar-
la.

PAPALLONES GRANS
Les papallones grans ja 
comencem a estar mes 
atents quan escoltem la 
llegenda e Sant Jordi. 
Ens disfressem de drac 
i cantem la cançó del 
Drac Ferotge.

CARGOLS
Aprofitant la diada de Sant 
Jordi les tres classes de 
cargols hem fet diferents 
activitats com: fem una 
rosa per la mare i un drac 
per al pare, arriba el drac 
a l’hora del pati i li donem 
la benvinguda tot cantant 
i ballant, i expliquem la 
llegenda disfressant-
nos de princeses i de 
cavallers. Ens ha agradat 
molt i ens ho hem passat 
molt bé!

    CARGOLS TARONGES
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PEIXOS

Els peixos aprofitem 
aquest bon temps per 
fer petites escapades de 
l’escola i conèixer l’entorn 
del nostre poble. 
Anem al mercat del poble i 
veiem moltes parades. N’hi 
ha de fruites i verdures, de 
roba, sabates i flors.

CARGOLS VERMELLS

CARGOLS VERDS
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 La que més ens 
ha agradat és la de 
fruites i verdures 
i aprofitem per 
comprar una fruita 
de primavera: les 
cireres. De camí 
cap a l’escola fem 
una petita parada 
al parc per menjar-
nos les cireres; són 
boníssimes!!!

Com a novetat d’aquest curs organitzem la visita dels avis. En aquesta proposta els avis ens 
expliquen contes o fets singulars de la seva vida. La idea ha resultat molt positiva gràcies a la gran 
participació i entusiasme de les famílies. 

Recordeu que podeu seguir-nos i fer-vos seguidors del nostre blog per poder estar al dia de tot el 
que anem fent a l’escola: patufet-folgueroles.blogspot.com.es

Us fem saber que el proper curs 2013-2014 celebrarem el 25è aniversari!

Que tingueu un bon estiu.
                                                                                                                           Les educadores.
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Els alumnes de cicle inicial fem explotar un volcà
A l’hora de tallers d’experiments, els nens i nenes de primer i segon  vam veure per la pantalla 
diferents erupcions de volcans. Vam explicar com s’originava un volcà i vam veure que de dins 
sortia  lava que és roca fosa molt calenta i per això té el color vermell.
Després a la classe vam provar de fer-ne un. El nostre era un volcà inofensiu, ja que si tocaves la 
lava amb la mà no et cremaves.

Per tal de realitzar un volcà a casa és molt senzill, 
només necessites els següents ingredients:

- Bicarbonat sodi
- Vinagre
- Pintura vermella 
- Sabó de plats

També perquè quedi més autèntic es pot 
fer un volcà de fang, tal com vàrem fer 
nosaltres. 
A dins s’hi col•loca un got de  plàstic que 
simula la seva xemeneia.
Ja ho tenim tot per tal d’explotar el volcà. 
Així que som-hi!

Primer de tot posem dues o tres cullerades 
de bicarbonat al got.

Després un raig de sabó de  plats.
El sabó provocarà que faci espuma i quedi 
més autèntic.
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A continuació posem pintura vermella per 
simular el color vermell de la lava.

Amb un got a part, posem mig got de vinagre.

Ara tirem el vinagre dins de l’altre got on hi 
ha el bicarbonat, el sabó i la pintura vermella.

Amb pocs segons ja podem veure com 
comença a fer l’erupció del nostre volcà casolà.

Ens ha agradat tant l’experiment que hem 
volgut repetir l’erupció un altre vegada!
           
 Alumnes de cicle inicial.
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El racò de la barretina de cicle inicial
Enguany dins la setmana Verdaguer, els alumnes de primer i segon, vam realitzar una recerca 
sobre el tema de les barretines. Per tal d’ampliar la informació recollida vam  convidar l’autor de 
la seva Auca, el senyor Joan Vilamala. També vam anar a visitar la senyora Conxita Alemany que 
ens va ensenyar com es fan les barretines.
               Hem recollit en dos murals les diferents activitats que vam realitzar amb ells. 

Els alumnes van gaudir 
molt fent aquestes 
activitats. 

Volem agrair a en 
Joan  i a la Conxita 
la seva col•laboració 
i bona predisposició a 
ajudar-nos a aprendre 
més coses sobre la 
barretina.

També fer esment 
que en el racó 
de la barretina hi 
ha un pessic de 
la seva història, 
dites, maneres 
de cofar-les, les 
mides, famosos 
amb barretina, 
sense oblidar-nos 
l’audiovisual que 
podeu veure’l al bloc 
de l’escola.

Alumnes de Cicle 
Inicial
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Gols Solidàris
Tot va començar quan els pares de l’Aleví B del Club de Futbol Folgueroles van pensar que estaria 
bé fer alguna cosa per fer entendre als nens que la situació actual és molt complicada, i que de 
vegades no en som prou conscients. Així des de mitjans d’abril els gols que feia o encaixava 
l’equip es bescanviaven per productes alimentaris per al rebost dels aliments de Vic. La incitava 
de gols solidaris pretenia també un caràcter pedagògic: que els jugadors s’adonessin que encara 
que sigui d’una manera petita és pot ser solidari.

La idea  va presentar-se al club perquè tots aquells altres equips que volguessin s'hi apuntessin , 
com van fer per l’equip Infantil i el Prebenjamí B. 
La iniciativa ha tingut un cert ressò entre la premsa comarcal i també en alguns mitjans d’àmbit 
català i des de el club i els pares es va pensar que estaria bé cloure aquest projecte amb una festa 
final. Una festa-recollida d’aliments per convidar tot el poble a xutar tres penals,  si portaven un 
aliment.
El dissabte 8 de juny és va celebrar la festa al camp de futbol, i amb gran satisfacció vam comprovar 
que els folguerolencs van contribuir-hi generosament, van venir, van ser solidaris i van xutar el 
penals.  En total es van recollir 1.716 productes.
I si tot això va ser possible va ser gràcies als club, als organitzadors, als que van fer de porters, 
als “famosos” que van venir a donar-hi suport, a les empreses i entitats i comerços que han 
col•laborat i a tots vosaltres que vau portar un producte. Moltes gràcies. 

Club de Futbol de Folgueroles
Bocins de Llengua

Fer més voltes que el 29
 El 29 era un tramvia que, a finals del segle XIX, circulava per la part baixa del Paral·lel, a 
Barcelona: donava voltes i voltes, perquè era de circumval·lació i no tenia origen ni final.
Tantes voltes va fer que va donar una frase feta que perdura en la memòria col·lectiva: fer més 
voltes que el 29!  

Vint-i-nou
Recordem que en els numerals que van del 21 al 29 s’intercala una i  entre la desena i les 
unitats, i que aquesta i  s’uneix amb guionets: vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres…
Escrivim també guionet entre les desenes (D) i les unitats (U) (trenta-quatre) i entre les unitats 
(U) i les centenes (C) (dos-cents), però no en la resta de numerals.
“Han assistit a la festa mil set-cents trenta-tres convidats”.

Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona
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Noves experiències a l’Aula de Música
L’Aula de Música de Folgueroles, que compta actualment amb més d’una cinquantena d’alumnes, 
ha incrementat enguany la seva activitat sumant noves experiències als concerts habituals que 
ofereix per Nadal i a final de curs. A nivell local, els alumnes d’instrument han col•laborat per 
primer cop en els actes del Dia de la Dona i les Festes de Verdaguer. En aquestes ocasions, 
hem pogut sentir els grups instrumentals Folkeroles (corda), Flutes Notes (vent) i The Dreamers 
(combo mixt), en una mostra del progrés que van fent els alumnes i que esperem poder anar 
compartint amb tot el poble…
En l’àmbit del cant coral, els alumnes han participat també per primera vegada en les activitats 
organitzades pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC): el Juguem Cantant i la 
Trobada de Mitjans i Grans. Després de treballar de valent un repertori comú durant el curs, 
els nostres cantaires han compartit escenari amb nens de tota la demarcació (Osona, Girona i 
Barcelona) en concerts a Sant Pere de Casserres i al Teatre Atlàntida de Vic. 
En destaquem el concert de la Cantata L’hora Perduda, de Jordi Domènech, estrenada a Vic a la 
trobada Juguem Cantant del 26 de maig, una bona ocasió per gaudir de música de qualitat i per 
conèixer, a través del cant i del joc, molts altres nens que viuen la música ben a prop.
Us deixem aquí algun petit record d’aquestes experiències…

Cantata de Sensibilització Actuació de Flutes Notes a la Festa Verdaguer

Grup Les Folkeroles Trobada a Sant Pere de Casserres
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Finalment, l’Aula ha estrenat 
també una cantata dels alumnes 
de Sensibilització, els més menuts, 
en un concert a Sant Julià titulat La 
granja d’en Jepet, en el qual van 
participar els alumnes de les aules 
associades de Sant Julià, Calldetenes 
i Viladrau. El concert, ideat per 
Marcel•lí Druguet i dirigit per Mònica 
Toll, va comptar amb un narrador 
d’excepció, l’acompanyament musical 
dels professors i la col•laboració 
espontània del públic. Una mostra 
més de la bona relació i capacitat 
en equip de les aules associades de 
l’EMVIC.

Núria Ayats
Coordinadora de l’Aula de Música de Folgueroles
(Aula associada a l’EMVIC)

Trobada del Juguem Cantant

Si vols anar ben servit...
Totes les entitats que treballem temes socials i de cooperació estem veien com s’incrementen les 
demandes de serveis i atenció per part dels col•lectius més castigats per la crisi. 

L’escàs  marge de maniobra econòmic amb que habitualment treballem  impedeix que ens fem un 
“coixí” que pugui alleujar l’impacte que suposa la disminució de finançament (quotes, donacions 
privades, subvencions, etc.), i tot plegat fa que ens haguem de replantejar moltes coses. De totes 
maneres això no minva les nostres ganes de treballar i l’esperit de la nostra organització: posar 
un gra de justícia al món està intacte. 

Durant anys AMICS DEL MÓN, hem estat testimonis de problemes socials a un altre país, lluny 
d’aquí, a les hores provablement no hauríem cregut que  problemes  molt semblants els  patiríem 
a casa nostra. I encara menys hauríem pensat que seria tan difícil de trobar-hi la solució. Potser 
perquè confiàvem en l’estat del benestar pel qual havíem lluitat i treballat tant. No pensàvem que 
qui havia de vetllar per tot això i assegurar-nos un futur digne, seria tan inepte. O potser massa 
eixerit, per vetllar només pels seus interessos. 

Hi ha qui diu que les crisis serveixen per posar coses a lloc i passar-ne pel sedàs moltes d’altres. 
No ho sabem... Del que estem segurs és que en els moments difícils ens reinventem, que surt la 
nostra part més solidaria i la certesa que si no lluitem per allò que és nostre, ningú no ho farà per 
nosaltres. Que són els moviments socials els que veritablement estant treballant per les causes 
més vulnerables i perquè no perdem els nostres drets més essencials. 

Per poc que puguis doncs ...fes-te tu mateix el llit.

Amics del Món
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Folgueroles i el teatre
      Rellegint l’article referent al teatre del llibre FOLGUEROLES. Societat i vida d’un poble. Coor-
dinat per un Santi Ponce i escrit  amb la col•laboració d’un grup d’estudiosos i coneixedors dels 
temes exposats,  que es va fer arribar a tota les cases del nostre poble, l’any 2000- i que segur 
tothom deu tenir a la seva biblioteca- podem dir que l’afició per teatre va començar l’any 1941. És 
clar que parlem del nostre record ençà, de  després de la guerra cruenta que va destrossar el nos-
tre país, i en una època de moltes limitacions i misèria . El «promotor» va ser mossèn Pau Mundet,  
que va convèncer un grup de joves a representar els Pastorets. És a partir d’aquesta obra, que els 
artistes es van engrescar i van representar obres de caire diversos:  des de sainets a  obres més 
serioses . Però segurament la persona que més va influir en aquesta afició pel teatre, uns anys 
després, va ser el senyor Ernest Morató (vegeu l’apartat 7.9 pàgina 333), que va exercir com a 
mestre del poble del 1956 al 1977. La seves inquietuds intel•lectuals i la seva capacitat creativa, 
el van dur no sols a escriure els “Pastorets de Folgueroles” -- que s’han escenificat diverses vega-
des, sota el nom de La lluita eterna--,  i a actuar com a director en moltes obres. El més important,  
però, és que gràcies a ell es va crear un grup de teatre, de nom Agrupació teatral Verdaguer, amb 
actuacions realment memorables. 
L’any 1967, es van representar de nou La lluita Eterna sota la direcció del mateix Sr. Morató. 
Després de festes, els joves actors es van constituir com a grup i va néixer el grup Joventut Ver-
daguer que va seguint escenificant el Pastorets i alguna altra obra com ara El criat de dos amos, 
de Goldoni l’any 1972. 
L’any 1980, quan en Lluís Autet, que, junt amb d’altres persones, també vinculades al teatre, mai 
no havia deixat de participar-hi, en va prendre la direcció i es va crear  l’«Agrupació teatral Atlàn-
tida».  A partir d’aquí, es va reprendre l’activitat teatral . A més dels Pastorets, obra tradicional de 
les festes nadalenques, s’han escenificat   gran quantitats d’obres amb «bolos» pels pobles de la 
comarca .
I ara, el 2013 , i sota el nom de Grup de Teatre Atlàntida, la tasca  que va començar a mitjans del 
segle XX continua, i – el que justificaria, en certa manera aquest llarg preàmbul-- podem dir que 
més bé que mai:  no hi ha un sol grup disposat a fer teatre, sinó que ara en són tres! :  el dels jo-
ves, el , com dir-ho? de la Festa Major (?)  i el grup  Fixa-t’hi bé,  format per una colla d’«avis». Tots 
amb una dèria comuna: l’amor pel teatre, per la interpretació, per passar una bona estona i per 
presentar, davant d’un públic que sap fidel i entregat, el resultat dels seus esforços. I això, sempre 
amb la mateixa il•lusió i dedicació, que mai decauen, malgrat el sacrifici que pot representar per a 
molts dels  actors,  el fet d’assajar després de la feina diària, i haver de treure el temps d’allà on 
poden per estudiar-se el paper. 
En la temporada d’enguany, es presentaran tres obres: la de la Festa Major, la dels avis, el dia 14 
de juliol (dirigides per en Lluís) i la dels joves, dirigida per en Bernat  que es presentarà molt segur 
aquest estiu, encara que sense una data concreta. Però, no en desvetllarem  el nom de l’obra, 
sinó on seria la sorpresa? 
No podrien acabar aquest article sense parlar dels Pastorets del Nadal passat, dirigits, una ve-
gada més, per en Toni Galobardes. Aquesta és una obra en què tothom hi participa, des dels 
més xics fins als més grans. Àngels, dimonis, pastores, pastors, personatges imprescindibles en 
aquesta mena de representació.  L’argument és sempre el mateix: el naixement de l’infant Jesús 
i les trifulgues entre els “bons” i els “dolents” i al final, com en una sèrie d’acció, el Bé triomfant 
sobre el Mal, com ha de ser, al menys, en la ficció. Divertida, ocurrent, acompanyada de música  
com a fons, lluint un vestuari ple de glamur i  amb una  barreja de modernisme i de lirisme que 
fa fer de tot plegat una obra difícil d’oblidar. Llàstima que s’hagin limitat a presentar-la al nostre 
poble, estem segurs que hauria tingut un gran èxit, a qualsevol lloc  que s’hagués escenificat. 
I res més per ara, només desitjar-vos un bon  estiu a tothom i fins a la propera Falguera. 

Grup de Teatre Atlàntida
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Societat, Caçadors, Gossos i Senglars
Benvolguts veïns, m’han tornat donar l’oportunitat d’escriure quatre ratlles en la revista local 
ivoldria fer-vos un parell de reflexions sobre els últims fets que relacionen caçadors, gossos, 
senglars,..
Per començar, no fa gaires dies va sortir la noticia que un senglar va atacar una parella de mossos 
d’esquadra dins de Barcelona. Encara que aquesta noticia per la gent de poble ens ho vam agafar 
amb un gran somriure, no deixa d’implicar una problemàtica molt greu.
 Ens demostra que els senglars, una espècie teòricament salvatge, tenen una gran capacitat 
d’adaptació a les diferents  situacions que l’home l’està sometent. No fa pas tants anys, era un 
animal que amb prou feines es deixava veure mai, reservat, sigilós i escàs.
  Tots els canvis que la societat 
ha provocat  en el medi natural 
degut a la seva pròpia evolució 
(despoblació rural, augment 
de la massa forestal, augment 
de les activitats lúdiques al 
bosc,...) ha provocat un canvi 
en el comportament d´aquesta 
espècie. Ara és relativament fàcil 
veure senglars per la nit en les 
nostres contrades, però el cas 
més exagerat és el de Collserola, 
que saben la hora en què els 
donen el menjar. La causa ha 
estat provocada per la mateixa 
societat, ja que com que son uns 
animals que fan gràcia, la gent 
els va començar a donar menjar i involuntàriament a “ amanyagar-los “ i ells per la seva part a 
perdre la por als humans. Això  va provocar l´accident entre els mossos d´esquadra, per culpa 
d’un animal desorientat, buscant menjar,.. o d´excursió, que va aparèixer al mig de Barcelona. 
Hauríem de valorar fins on l´home pot intervenir en el control del medi natural, ja que no és fàcil..
Actualment, els únics que actuem en el control de la població de senglars som els caçadors.  Tot 
hi haver aquesta superpoblació  amb tota la problemàtica que comporta, (accidents de trànsit, 
danys a l´agricultura, “persecucions de mossos”,…) ens critiquen per tot arreu i encara surten els 
ecologistes que s´ha de protegir tot. 
Fa pocs dies , tanquen dotze hores una carretera per culpa de set senglars i els van haver 
d’anestesiar, perquè caçar-los no queda bé davant dels mitjans de comunicació. Potser seria hora 
de posar-nos les piles tots, i mirar què podem fer per controlar aquesta espècie.
Encara que cada vegada ens donen més facilitats per caçar-los, hi ha una majoria de la societat 
que pensa que som «assassins». Per part nostra ens agradaria que aquest concepte canviés, que 
no som tan dolents i que actualment estem fent una gestió necessària, però també necessitem la 
col•laboració de tothom (que no ens insultin quan cacem, denúncies,…).
        I relacionat amb tot això, ve la meva segona reflexió:  els gossos dels caçadors. Va sortir la 
noticia que els caçadors no tractem bé els gossos i segons  les protectores d´animals és reiteratiu 
i l´administració no hi fa res.
Jo els convidaria a que vinguessin a veure els gossos de les colles del senglar i podrien comprovar 
en el bon estat que es troben. Segur que hi ha excepcions, però actualment la majoria de gosseres 
estan en bon estat sanitari i els gossos estan ben tractats. 
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Albert Teixidó, aficionat als diorames estàtics
Des de ben petit sempre m’havia atret tot 
aquest món en què s’escenifiquen tot tipus 
de coses, ja sigui paisatges, edificis... 
Compaginant tot això amb l’altra meva 
afició: el món del motor vaig començar a fer 
diorames per exposar els meus vehicles en 
miniatura construint escenes de trams de 
carretera, fins al punt de crear circuits de 
slot funcionals (coneguts com scalèxtrics)  
de fusta totalment decorats fins a l’últim 
detall.  

Varen anar passant els anys i aquesta 
afició va anar creixent , i després de fer 
molts i molts diorames a diferents escales 

vaig decidir tirar endavant amb un repte 
que feia temps que em rondava pel cap. 
Sentint una gran estima cap al meu poble, 
Folgueroles, L’abril del 2010 iniciava el 
procés d’escenificar la plaça Major del poble 
a escala HO (1:87). Primer de tot necessitava 
agafar totes i cadascuna de les façanes i 
racons de la plaça, amb una gran quantitat 
de fotografies. Per això havia de demanar 
permís al rector del poble perquè em deixés 
pujar al capdamunt de l’església per poder 
fotografiar les diferents teulades de totes les 
cases per fer-me una idea de quins eren els 
desnivells que tenien.  Així podria fer el més 
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Només calia venir a la II trobada de colles del senglar feta recentment aquí per comprovar el bon 
estat dels animals i les diferents races pures que cada vegada s´utilitzen més. A nivell de benestar 
animal, no sé si està millor un gos estacat en una cadena llarga o un tancat , o un gos gros que 
viu en un pis a qualsevol ciutat.
 Ja sé que en aquest món hi ha de tot, però als caçadors sempre ens posen en el sac dels dolents 
i crec que no ens ho mereixem. 
          Per últim, jo crec que no s´ha d´arribar a cap extrem, que s´ha de dialogar i trobar una solució 
entre tots, però cal que la societat faci l´esforç de canviar el concepte que tenen dels caçadors i 
els caçadors millorar en el que cal.

Joaquim Montañà Sala ( membre de la Colla del Senglar de les Guilleries )
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exacte possible aquesta feina i tenir també unes vistes generals per anar fent el projecte,  vist des 
d’un lloc elevat que era l’inconvenient més difícil d’aconseguir. Tenint ja una perspectiva des del 
punt de l’església, també vaig pujar fins a dalt de tot de l’ajuntament per fer fotos des d’un altre 
angle. 

Un cop vaig tenir tot aquest recopilatori d’imatges,  i  ja des de casa, vaig agafar el PC i vaig 
comprovar des del Google maps una vista aèria de les línies a seguir dels diferents edificis, etc...
Ja tenia ganes de començar a treballar-hi i a sobre les imatges que vaig adquirir, vaig delimitar 
quins serien els punts exteriors que hauria de tenir en qüestió. Per una banda agafar tot sencer 
l’ajuntament amb els jardins de can Dachs, tota l’església i part del carrer Rambla, i fer tota la casa 
de la Sala.

Després de retallar una fusta a mida de l’escala que volia fer, vaig traçar les línies del lloc on deurien 
escenificar-se tots els punts i tan mateix com vaig tenir enllestit aquest procés vaig començar a 
fer tot el projecte en 3D.

Partint d’unes figures i uns vehicles a l’escala desitjada el primer dels edificis que va passar per les 
meves mans va ser el de l’església. Aquest edifici fet amb una pasta per modelar  em va permetre 
fer tota la pedra de la seva estructura combinant-la també amb cartrons, etc. Un cop tot eixut, 
vaig començar a pintar seguint els colors similars en les seves diferents tonalitats. Ara ja tenia 
una base encara més ferma per anar treballant amb la resta dels edificis i combinant les diferents 
imatges preses amb la càmera, el diorama anava agafant cos i estructura.

Passats tres anys des del seu inici, en aquests moments el diorama  ja es podia ensenyar una mica 
amb aquestes fotografies que s’adjunten. La maqueta es troba en el moment en què s’incorporen 
llums a l’interior de les cases i perfilant tot el que serà la part del carrer Rambla que hi sortirà fins 
a tocar la casa de la Sala, a la qual ja tinc ganes d’arribar-hi perquè serà un altre punt important 
i un repte més  escenificar fantàstica 
estructura. Una vegada finalitzada la 
part més gran, em dedicaré a fer els 
petits detalls restants com papereres, 
arbres de la Plaça, fanals, posar 
definitivament les figures, vehicles etc.

Acabat el projecte, construiré una base i 
faré una caixa de metraquilat per deixar-la 
totalment protegida i llesta per a la seva 
presentació al públic.

Albert Teixidó

QUÈ HEM FET 
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Dia de la Dona
El passat mes de març com ja va sent habitual des de fa uns quants anys, Folgueroles es va 
sumar als molts d’actes que s’organitzen arreu amb l’objectiu de fomentar i fer visibles els drets 
de les dones, així com per donar  impuls a les polítiques d’igualtat a les poblacions. Aquests actes 
reben el suport de Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 

Una diada per recordar aquelles 129 dones de la fàbrica Cotton de Nova York, que moriren 
cremades un 8 de març de 1908 dins la fàbrica on el seu patró les va tancar  i després hi va 
calar foc. Reivindicaven millores salarials i socials...i van lluitar fins a morir perquè altres dones 
trobessin el camí més pla.

D’ençà d’aquell fet fins a dia d’avui, s’ha avançat molt pel què fa als drets de les dones, però 
encara queda molt camí per recórrer, i és per això que dins el marc del Dia de la Dona es 
celebren actes  no solament en memòria de totes elles, sinó també per reivindicar els drets que 
els pertoquen.

Enguany,  es va creure adequat que  celebréssim la diada amb la conferència sobre “Dona i 
salut”  que va anar a càrrec de la  Doctora Rou Sánchez Collado, llicenciada en Medicina i 
cirurgia per la universitat Central de Barcelona. Metgessa de família en actiu a Sant Bartomeu 
del Grau.Membre de la Comissió de treball del Circuit contra la Violència de Gènere de Torelló. 
Membre fundador de la Comissió de treball del Projecte Dona Mollet. Col•laboradora ocasional de 
la Fundació Universitària del Bages a l'Escola Universitària d'Infermeria i Contacontes

Van tancar l’acte els alumnes de l'Aula 
de Música de Folgueroles, amb Marc 
Cortinas i la seva professora Núria 
Ayats, interpretant música de Mazas 
i el grup Les Folkeroles format per 
violins (Èlia Soler, Erola Camps, 
Eulàlia i Laura Montoliu), violoncel 
(Martina Vilar) i flauta travessera 
(Queralt Camps), intèrprets femenines 
que ens van oferir el tema central de 

la simfonia El nou món d'A. Dvorak, un 
recull de cançons populars i polques 
occitanes que van entusiasmar els 
assistents. Seguidament s’oferí  a tots 
els assistents una mica de coca amb 
llangonissa per picar 

Punt d’informació de Folgueroles



55 | Ajuntament de Folgueroles

QUÈ HEM FET QUÈ HEM FET 

Inauguració de la majòlica de la Mare de Déu de la Damunt 
a Montserrat.
El passat diumenge 3 de març, una setantena de veïns de Folgueroles, van anar a Montserrat per 
oferir la majòlica de la Mare de Déu de la Damunt. 
La majòlica, inaugurada al mateix dia, es troba al camí dels Degotalls. La inauguració la va presidir 
d’abat de Montserrat acompanyat pel rector del poble i els veïns de Folgueroles. L’acte va consistir 
en la benedicció de la majòlica,  en què es van cantar els goigs de la Mare de Déu de la Damunt. 
Seguidament es va celebrar  l’ofici solemne a la basílica de Montserrat, on es van realitzar unes 
ofrenes. Durant l’ofici Josep Pascual va dedicar unes paraules com a signe de la devoció,  i en 
agraïment per la seva protecció sobre el nostre poble. 
La construcció de la majòlica ha estat possible gràcies a la voluntat i a les donacions econòmiques 
de veïns, comerços i empreses de Folgueroles. 

ESTAT DE COMPTES
Despeses:
Construcció majòlica   528’40€
Col•locació majòlica    575’95€

Total despeses  1104’35€
 
                 Romanent de 299’65€ que es destinaran al manteniment de l’ermita de la Damunt. 

COL•LABORADORS
Fussimanya, Forn Sant Jordi, Càrniques Ausa, Auxi-Làser, Miquel Masramon, Tallers Malla s.a Citroën, 
Josep Pena Construccions, Taller Mecànic Iban Mas, Futeria Dani Caralt, Jordi Soler Obres s.l, Pintura 
i Decoració Josep Genaró, Suriñach cc, Pep Roca, Miquel Serra s.a, Toni Jufré, Joan Caralt, Obres i 
Paviments Bou, Sergi Gordillo Pintures, Copier, Mésimatgedigital.cat, Perruqueria Lourdes, Josep Jufré, 
El Raconet, Restaurant Pascual, Farmàcia, família Bayer, Parròquia de Folgueroles, Ass. Social Cutural 
Nostra Senyora de la Damunt, Ajuntament de Folgueroles,  Donatius dels veïns del poble de Folgueroles. 

Francisco Parés

Donacions:  
Comerços i empreses  925€
Donacions anònimes     74€
Imatges                   405€
Total ingressos  1404€
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El Passant dels Tres Tombs Carnestoltes

Cros Escolar Caramelles

Dia de la DonaLa Mare de Déu de la Damunt a Montserrat
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Osona Camina

Visita de la gent gran a la Mancomunitat II Rogaine d’Osona

Copa Osona Trial

QUÈ HEM FET 

Exposició “Som hereus de la llengua de Verdaguer” 
a l’escola. Festa Verdaguer

Mercat del llibre vell. Festa Verdaguer
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Relació Catalunya-Espanya  durant 300 anys
De vegades podem arribar a tenir la sensació que el que està passant actualment en la relació 
entre Catalunya i Espanya és nou, però si busquem exemples a partir del segle XVII, ens podrem 
adonar que la cosa ve de lluny. Busquem-ne alguns exemples aclaridors?

 “En tanto en Cataluña quedase un solo catalán, y piedras en los campos desiertos, hemos de 
tener enemigos y guerra”.(1)
Francisco de Quevedo, durant la Guerra dels Segadors.1640-1652

“Els catalans eren un poble independent que vivia sota les seves pròpies lleis i privilegis, que 
desitjaria donar suport a un rei que es comprometés a respectar i defensar els seus antics drets.”
Mitford Crow (comerciant anglés), 1704

“Només cal constatar que el Principat de Catalunya, des de la seva subjugació a la corona 
d’Espanya, quan va esdevenir una part d’aquell domini, sempre ha estat governat per lleis pròpies, 
independents de qualsevol altre regne. Fins ara, llurs privilegis han estat sempre conservats 
íntegrament i la més mínima aparent violació ha servit com a motiu perquè el poble s’alcés en 
armes. [...] ¿ Quina importància té la vida quan no hi ha llibertat ? Llurs avantpassats els van llegar 
sencers llurs privilegis de fa segles. ¿ És que ara han de renunciar-hi deshonorablement, i han de 
deixar darrere d’ells una raça d’esclaus ? No; prefereixen morir tots; o la mort o la llibertat, això 
és llur decidida elecció.”
Michael B. Strubell, «The case of the catalans considered», 1714

“El genio de los naturales por lo general es, como siempre ha sido, amante de la libertad.”
“Como en Cataluña, según el genio de los naturales, se abusaba de la libertad, han siempre 
odiado a los ministros de Justícia.”
José Patiño, president de la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno, 1714

 “La tenaz resistencia de los Catalanes contra la debida sujección a mi legítimo dominio que 
desconoció su Perfídia, en que se inducieron muchos sujetos notables de las Universidades 
literarias de aquel País, provocó mi Justicia y obligó mi Providencia a mandar que se cerrasen las 
Universidades, que eran fomento de maldades cuando debían serlo de virtudes.”
“Previniendo, se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos.”
Felip V, 1717

“En este año he comenzado a continuar las partidas en castellano, en virtud de repetidas órdenes 
que para la extensión de este Idioma en Cataluña ha havido del Rey (que D. guarde).”
Anotació en el llibre d’òbits de la parròquia de Gurb, 1769
“No se duda que Cataluña paga en tributos, aun fuera de las leyes de la proporción, más que 
cualquier otra provincia [...]”
Francisco Mariano Nifo, 1779

“En ningún teatro de España se podrán representar, cantar, ni bailar piezas que no sean en idioma 
castellano.”
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«Instrucciones para el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la Corte», 1801
“Uno de los objetivos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la nación 
española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora.”
Antonio Alcalá Galiano, a les Corts de l’Estatut Reial, 1835

“Ciento cuarenta y tres son los catalanes arcabuceados como perros, sin sentencia legal, sin 
formación de causa siquiera, sin haberles dado tiempo para despedirse de sus familias.(...) Pero 
también son muchos centenares los que juzgados por la misma legislación han sido conducidos, 
unos a Filipinas, otros a Islas Canarias, otros a provincias del interior.”
General Prim, «Diario de sesiones del Congreso de los Diputados», 27 de novembre de 
1851, pàg. 1765

“Donde se conserve todavía el uso de algunos dialectos, se reduzcan todos los nombres de las 
calles a la lengua castellana.”
Posada Herrera, ministre espanyol de la governació, 1860

“Cataluña ha hecho con dinero propio sus caminos de hierro, contribuyendo a pagar los de los 
demás provincias. (...) Cataluña, a pesar de la ingratitud de su suelo y en fuerza de su trabajo, 
contribuye en mayor proporción que las demás a cubrir el presupuesto de ingresos y no tiene 
probablemente la mitad de los empleados que le corresponden.”
Joan Güell, reunions a la Borsa de Madrid, 1861

“Es inútil deciros que en las provincias catalanas se paga mucho, muchísimo más de lo que 
pueden soportar los elementos de su riqueza; y en cambio no cobramos, siendo así que en 
Madrid por regla general, nadie paga y todo el mundo cobra.”
Emili Sicars, diputat, 1871

 “Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al castellano.”
Declaracions de Miguel de Unamuno al diari «El Mundo», 1907
“A esa labor contraproducente del nacionalismo, labor anticatalana más aún que antiespañola 
(...) dificultan el programa viable del regionalismo con reclamaciones absurdas, como la del uso 
oficial del idioma catalán.”
Diari «ABC», 5 de juny de 1916

“Los catalanes no son hermanos nuestros; son hijos de otra madre. Por eso, con esos catalanistas 
son lícitas todas las represalias hasta la de rechazar sus viajantes de comercio, como ya se ha 
hecho en alguna ciudad castellana. Por eso con esos catalanistas no se deben usar ni apliativos 
ni contemplaciones, sino mostrarles desprecio.”
Benito Mariano Andrade, advocat i diputat, 1921

D’exemples en tenim tants com vulguem, i el camí encara no s’ha acabat. Recentment a les Illes 
Balears s’ha aprovat que un mateix poble tingui tant el nom en català com en castellà (Maó-
Mahon). 
Un altre cas és l’aprovació aquest mes de maig, a les Corts d’Aragó, que la denominació que 
tindrà a partir d’ara en català de la Franja sigui del LAPAO, desapareixent així, la denominació 
català de tot arreu. 
En el fons, la frase que Francisco de Quevedo (1) va dir durant l’època del Segadors (Entre l’any 
1640 i 1652), que sembla tan lluny, potser no ho és tant, oi?
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Les quatre  BARR...UDES
Cada dia els mitjans de comunicació ens sorprenen amb fets i declaracions que protagonitza 
la nostra classe política. Retallades, preferents, desnonaments, etc., etc., que ens han deixat 
penjats.
Són molts els polítics i càrrecs públics que induïts en la seva prepotència deixen anar unes floretes 
cap als que protesten i es manifesten, per poder dur a terme determinades accions socials.
Esmentarem quatre barr....udes que deixen molt clars aquest tipus de discursos.

Primera - La Sra. Cristina Cifuentes, delegada d’Espanya a Madrid va deixar anar: «La gent de 
PAH (Plataforma d’Afectats per la hipoteca) són simpatitzants de l’entorn d’ETA que, en realitat, 
són un grup de radicals anti-sistema (llegeixis terroristes)”.

Segona - La Sra. Fabra, filla d’un alt càrrec de la Comunitat Valenciana diu als afectats pels 
desnonaments «Que se jodan»; es veu que li molestava que es manifestessin.

Tercera - La presidenta de Castilla-La Mancha, Sra. de Cospedal, va tractar de nazis els que 
protestaven davant de casa seva reclamant solucions per als afectats.

Bibliografia: 
Ferrer i Gironés, Francesc: Catalanofòbia: El pensament anticatalà a través de la història, Edicions 
62, Barcelona, 2000
Ainaud de Lasarte, Josep M.: El llibre negre de Catalunya: De Felip V a l’ABC, Edicions La 
Campana, Barcelona, 1996

Bernat Molist Bover
Membre de l’Assemblea Local de Folgueroles
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Quarta - La Sra. Maria de los Llanos de la Luna ,delegada a Catalunya del govern d’Espanya vol 
prohibir les banderes catalanes, per posar-hi les seves. S’entén les d’Espanya, amenaçant els 
ajuntaments que no compleixin les seves ordres.

Cal parlar clar i dir les coses pel seu nom: les hipoteques, els desnonaments, les preferents, les 
retallades..., tot això ha estat una estafa!

La societat reclama solucions i els polítics no saben com arreglar la situació, per tot això... 

L’ASSOCIACIÓ  DE DAMNIFICATS  d’aquesta vila de Folgueroles, i per prevenir al•lèrgies i 
irritacions a tot el veïnat ha cregut oportú fer difusió  d’una agenda per aplicar aquest mateix 
dijous, just abans de la reunió del Consell de Ministres  de cada divendres.

-Celebrar al Centre Cívic una Assemblea per promoure un Banc  de Catalunya, ja que des 
de Madrid ens han tancat l’oficina catalana del poble. El mediàtic Sr. Millet, gran expert amb 
temes d’economia, ens farà de moderador.
-Es declararà la cançó  guanyadora del Festival d’Eurovisió «Se’n va anar»,  himne a l’enyorat 
Estat del Benestar.
-No cedir el pavelló municipal per campanyes o mítings a favor dels indignats, per evitar 
aldarulls, ja que cada dia són més i molts es quedarien a fora molestant el descans del veïns.
-Es mirarà si hi hagués la possibilitat d’habilitar la sala de ball de Ca l’Amadeu per algun altre 
acte reivindicatiu (després d’un partit del Barça).
-A fi i efecte que les famílies puguin arribar a final de mes, caldrà aplicar l’abstinència de carn 
amb caràcter indefinit.
-A causa del fracàs dels mètodes actuals d’ensenyament a l’escola,  s’acorda aplicar a 
l’ensenyament  el sistema que es feia després de la guerra civil, per evitar conflictes ètnics.
-Obligatori: tots els vilatans es llevaran d’hora per anar a treballar els dies 12 d´octubre, i el 6 
de desembre, dia de la Constitució, encara que s’escaiguin en dissabte o diumenge.
-Exigir a l’Ajuntament l’obligació d’acollir desertors en aquest municipi, provinents de l’altra 
banda de l’Ebre.
-Declarar tot el territori municipal espai no apte per instal•lar fàbriques de vaixells de guerra.
-Prohibir a les autoritats municipals assistir a cap acte militar.
-A causa de la carència de finançament per fer un monument als últims guàrdia civils que 
rondaven per les nostres masies, s’acorda que el proper 12 d’octubre es farà un minut de 
silenci per les seves ànimes.
-Es proposa batejar carrers i places del poble amb els noms i cognoms del vilatans afectats 
per les retallades.
-S’entregarà una placa commemorativa al Cor parroquial per la seva defensa al català. Des 
de la “Conferencia Episcopal Española” volien que les misses es cantessin en llatí.
-Portar a terme diversos cursos de formació adreçats a la brigada municipal a fi de vetllar pel 
compliment d’aquesta agenda, així com per aclarir possibles dubtes als vilatans.
-Es demanarà al Sr. Casadevall, veí d’aquest poble, la creació d’una auca per les quatre 
senyores a dalt esmentades, així mateix per la sogra del Sr. Urdangarin. La part musical li 
posaran les senyores del Cor parroquial.
-L’Associació de Damnificats del poble no es farà responsable dels accidents que puguin 
haver-hi en l’inclompliment d’aquesta agenda.
-Així mateix agraeix a tothom la seva participació.

Francesc Freixer Collell
Folgueroles , Maig del 2013
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El blauet o cap blau
Preneu els pètals de seda  d’un vermell intens dels gallarets, la corol•la blanca de les margarides 
de cor groc, el blau dels blauets de fulles cisellades, unes quantes espigues  de cap daurat, i ja 
tenim un ram de flors de camp. Al contrari del luxe refinat de les roses que adornen les cases 
benestants,  aquest ram ha estat des de sempre motiu recorrent del paraments de la llar senzilles. 
Dins d’un gerro, pintat o brodat, tot i la seva bellesa fràgil, amb les tonalitats de les flors que el 
composen aporta una nota de color i el record de la flaire suau i càlida dels camps de blat on ha 
florit .

Però darrerament, aquest ram ha quedat mutilat. Els gallarets són massa orgullosos per deixar-se 
vèncer, res no pot contra ells; les margarides encara floreixen, però al blauet què li ha passat? Ja 
no es veu el seu caparró blau, amb la seva llarga tija , buscant el raigs del sol . Ha desaparegut, 
ja no hi és. Era massa fràgil i no ha pogut sobreviure a la mà destructora de l’home que, endut 
per la seva avidesa i pel poc respecte per la nostra Mare Natura, no ha dubtat de sembrar la 
destrucció de les plantes que, com el cap blau, és consideraven unes “males herbes” que s’havien 
de destruir  inexorablement. 

Aquesta flor, que havia estat la flor  símbol de la Gran Guerra, que va assolar tants països d’Europa, 
ha estat ella mateixa destruïda, i, com tantes coses que s’han perdut per sempre, només ens 
quedarà com a record en aquests plats pintats, aquestes tovalles brodades i la recança de pensar 
que ja no tornarem a veure mai més el blauet en el seu àmbit natural.  

  Bruna

Agraïment dels pares i mares de la Llar d’infants “Patufet”
Com cada any, els pares i mares de la Llar d'Infants, estem preparant la festa de final de curs. Amb 
aquesta festa diem adéu al curs que hem passat junts,  infants, mestres, pares i mares i a més a 
més, ens acomiadem d'alguns nens i nenes que s'han fet grans al “Patufet” i que el pròxim curs 
ja aniran a l'escola de primària.

La festa es farà el diumenge, 30 de juny al pavelló de Folgueroles.  Com cada any,  gaudirem de 
l'espectacle “El trenet xumet”, pensat pels nens i nenes de 0 a 3 anys i acabarem amb un berenar. 
Serà una tarda en família de la qual en gaudirem xics i grans. 

L'educació dels nostres fills és una de les preocupacions que tenim la gran majoria de famílies. 
Especialment en les primeres edats ja que tot és molt nou per a nosaltres i en aquest cas el 
suport i l'acompanyament de les mestres és molt important. És per això, que aprofitem l'espai 
que ens han cedit en aquesta edició de «La Falguera» per mostrar el nostre agraïment a tot 
l'equip d'educadores. Elles, amb el seu amor i dedicació, ajuden els nostres fills i filles a créixer i 
a desenvolupar-se com a persones.

Per acabar, volem agrair també al Forn de Sant Jordi,  que col•labora cada any amb el berenar, i 
a l'Ajuntament de Folgueroles, que ens cedeix el pavelló i tot el material necessari per fer la festa.

Bon estiu a tothom!
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                                                                  temperatures

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

12 2012 2,6 2 0 13 0 0 0 1 12 9

2011 3,2 9 4 15 0 0 3 0 16 4

1 2013 12,8 4 0 16 0 0 3 1 11 2

2012 14,6 7 0 22 0 0 0 0 18 6

2 2013 36,6 1 0 8 0 0 0 0 9 3

2012 4,0 3 0 6 0 0 2 0 17 14

3 2013 102,6 1 0 19 0 0 1 0 4 3

2012 65,0 2 0 8 3 1 1 0 9 1

4 2013 123,0 1 0 14 1 0 1 0 0 0

2012 85,6 4 0 17 1 0 1 0 1 0

5 2013 105,8 6 1 16 5 2 4 0 0 0

2012 93,3 4 0 15 6 2 3 0 0 0

Atenció! Durant aquest semestre hi ha hagut problemes amb el sensor de temperatura. Les dades que ha 
anat donant no eren del tot fiables per lo que s’ha procedit a no tenir-les en compte i a canviar el sensor. És 
d’esperar que a partir del mes de juny torni tot a la normalitat. Disculpeu doncs que no pugui oferir la taula 
comparativa de les temperatures. Aquestes dades es poden consultar amb més detall a l’adreça d’Internet:
   http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/

 COMENTARI:
Està passant alguna cosa estranya? La gent està inquieta. Fins i tot algú s’atreveix a pronosticar 
que estem a l’inici d’una nova glaciació (en broma eh?). Però si, l’hivern s’està allargant molt enllà. 
Hi ha una circulació típica de borrasques per aquesta època que consisteix en què vagin molt pel 
nord, d’oest a est i que aquí estiguem dominats per falques anticiclòniques. Doncs aquest any, 
d’això res de res. Les pertorbacions viatgen de nord a sud obrint passadissos d’aire fred provinent 
del nord. Fins i tot d’aire polar. Ja fa uns quants anys que hi ha una tendència a un desplaçament 
de les estacions, més ben dit, un allargament pel darrere. Ens trobem amb primaveres i principis 
d’estiu molt més frescos i en canvi el calor s’allarga setembre, octubre i novembre. És la inèrcia 
tèrmica. No se sap si això és una cosa d’uns anys i passarà o si s’anirà repetint cada vegada més. 
És molt difícil de preveure. Normalment són tendències que s’han de verificar a llarg termini. Com 
tot en meteorologia, les previsions són molt arriscades. Són moltes variables a tenir en compte, i 
a més no variables lineals, sinó variables complexes que s’autorealimenten. És com el fet de dir 
si un estiu serà plujós, sec, més càlid o més fred. Es poden fer càlculs probabilístics sobre una 
tendència general però que tenen una alta probabilitat de fallar, més que res perquè calculen les 
previsions amb dades molt generals, i cada regió, cada territori té la seva pròpia orografia i això 
la pot influir molt. El màxim que es pot fer és veure on estaran situats més o menys els anticiclons 
i pertorbacions que és el què dona la informació sobre possibles temperatures i precipitacions, 
però petits moviments d’aquests poden canviar molt el temps per a determinats llocs. Així doncs, 
és preferible anar al dia a dia i previsió a curt termini que ja de per si és prou difícil.

Pep Pujols Puigdesens

Mas La Roca 
Llistat comparatiu mensual
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Festes locals 2013
El 20 de maig, segona  Pasqua i  el 9 de setembre, Festa Major

Dades municipals

Dades Municipals a data  30/05/2013
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.126 50,29 1.113 49,71 2.239
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2013  al  30/05/2013

Naixements 7

Matrimonis 5

Defuncions 14

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)

  

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

Felicitacions
•A Montse Caralt, per l’edició del seu llibre de poemes De l’Ànima i per haver estat escollida 
pels llibreters de Vic entre un dels tres escriptors d’Osona  (Jacint Sala, Lluís Solà Sala i Montse 
Caralt) com a aposta pel passat Sant Jordi.

•Al polifacètic Joan Vilamala, un altre dels nostres lletraferits, que acaba de treure un llibre amb 
una portada ben folguerolenca. 

•A Nani Roma que ha afegit al seu palmarès L’Abu Dhabi Desert Challenge, la segona prova de 
la copa del món de raids.

•Als alumnes de 5è i 6è de primària de l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles i a les seves mestres 
que han rebut el premi Baldiri Reixac pel seu treball “Les pedres parlen”
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AGENDA  

Dia 23 - Certament Oellaire
              Foguera de Sant Joan 

Dia 14- Festa Casal d’Avis
Dia  11,18 i 25 - Vespres a l’Eixida 

Dia 21 - Ruta Literària nocturna

Dia de l’1 al 15  - Festa Major
Dia 29- Viu El Parc

Dia 5 i 6 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 26 - Aplec de Tardor

Dia 24 - Cantada de Nadales després 
de la Missa del Gall
Cant de la Sibila
Dia 25 - Pastorets
Dia 29 - Carter Reial

Més informació a www.folgueroles.cat

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

Horari arquitecte  Dimarts de  5 a 7 de la tarda 
Horari alcalde                Horaris a convenir
Horari regidors   Horaris a convenir

Horari Assistent Social  Dimarts  matí de 10  a 12                     Telèfon    93 812 54 45
Horari Educadora social               Dilluns matí de 10 a 12                                    Telèfon    93 812 54 45
Horari Jutjat de Pau               Dimarts de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia.    Telèfon    93 812 29 80
Horari Registre civil                      De dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia       Telèfon    93 812 20 54

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 10 a 2/4 de 11 del matí

Altres
Bombers (urgent)                112           SOREA (Avaries)             902 250 370
SEM (EMERGÈNCIES)  112   Bombers (no urgent)        93 886 25 25
Mossos d’Esquadra (urgències) 112                 Gossera d’Osona               93 888 75 87
Mossos d’Esquadra       93 881 57 00  ABS (Sta. Eugènia)  93 885 45 56

Consultori de Folgueroles
Telèfon per demanar hora  93 812 23 33
Horari per trucar   Dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a 1 del migdia
    Dimecres de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
    Divendres de 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia

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

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS
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