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EDITORIAL 

EDITORIAL

Quan fullegeu aquest número de la Falguera comprovareu que és força gruixut i dens, i 

podreu dir que és una revista que fa goig. Té més de seixanta pàgines farcides d’escrits, 

amb fotografies i dibuixos, també alguna poesia, però sobretot molta informació del nostre 

poble. Si comptem un a un tots els voluntaris que han participat en la confecció d’aquest 

número, passem de cinquanta. Això és una gentada! Som una cinquantena de voluntaris 

que publiquem  “La Falguera”, i ho fem per demostrar que som un poble viu, un poble ple 

d’entitats que realitzen moltes activitats. També volem que “La Falguera” serveixi per mostrar 

la sensibilitat artística dels folguerolencs que ho desitgin. I també treballem perquè aquesta 

revista sigui un altaveu de les coses que passen al poble (histories, serveis, informacions, 

dades, festes...).

Un poble ric és un poble ple de voluntaris, i a Folgueroles en tenim molts. Els voluntaris 

estimen i fan estimar el poble; són els que el fan viu: us imagineu com seria la Festa 

Major sense cap d’ells? Voleu dir que podríem fer la cavalcada dels Reis d’Orient? La festa 

Verdaguer i el Carnestoltes us sembla que existirien? I creieu que les entitats podrien fer res 

sense voluntaris? Vaja, que si volem continuar sentint-nos orgullosos de ser de Folgueroles, 

hem de mimar i homenatjar  tots i cada un dels voluntaris. Per això aquest número de 

“La Falguera” el dediquem a en Jaume de ca la Planes (Jaume Bruguera),  ja que és una 

d’aquelles persones tan voluntarioses que mai tenen un no, a la boca ni al cor, quan se’ls 

demana col•laboració. Tant és que sigui fer la xocolatada, torrar castanyes, segar un camp, 

fer un paller o arreglar alguna cosa; sempre està disponible. Folgueroles som rics amb 

persones com en Jaume.

Des de la redacció de “La Falguera” volem que tots els folguerolencs passem unes bones 

festes de Nadal i que el proper any 2014, any del tricentenari, sigui l’any que tots esperem.

L’equip de redacció
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PERSONATGES

PERSONATGES

El Voluntari
 
Truco a la porta de la casa nº 7 del carrer de la Ricardera. És a casa d’en Jaume Planas. 
Li contesto un afectuós bona tarda amb un què tal sr. Planas, com va tot?  
- Passa i asseu-te, vinc al moment, i encara que em diguin i coneguin amb aquest nom, oficialment 
segueixo sent en Jaume Bruguera Tomàs. Això de Planas va venir més tard.

De seguida ens asseiem l’un al costat 
de l’altre, davant del moble-aparador 
del menjador, on unes fotos ens 
observen. L’home, punyeter de mena, 
em veu mirant-les de reüll, i me les 
apropa:
- Aquesta casa és Cal Moliner, aquí hi 
vaig nàixer el 1930, -em diu, mentre 
m’assenyala la casa del costat mateix 
de la rectoria de Sau-. El poble 
era petit - habitades, no més de sis 
cases-, i clar, no hi havia col•legi. De 
sempre, em recordo ajudant a casa, i 
més, quan els dos germans grans els 
van enviar a la guerra. 
Duia les quatre vaques a pasturar, donava de menjar a les gallines i a algun conill. També teníem el 
clàssic porc que hi havia a cada casa per a consum propi.  Ajudava al camp, a l’hort. No cal insistir, 
feia el que s’acostumava fer a pagès. 

La foto del costat és un trio, en Jaume i dos matxos d’aquells de treballar al bosc, l’un carregat com 
un burro i l’altre ja esquena net.
- Vaig començar a bosc als 18 anys, arrossegant arbres fins al lloc on arribaven els camions per 
carregar. Ja eren camions, els que feien aquesta feina, suplint els romàntics traginers, que ho havien 
fet fins poc abans. Aquesta foto doncs, és de quan fèiem equip el Rivaldi, el Moro, i jo.. 

Sí, ho heu endevinat, el Rivaldi i el Moro són els dos matxos de una foto de fa gairebé 60 anys i 
encara en recorda els noms.
- Home, és natural, van ser molts anys principalment amb aquests dos, -torna a assenyalar-los-. 
Treballàvem als boscos propers com Bancells, però també fins a Aiguafreda pel sud, Ripoll pel nord, 
la vaga de Gurb -molt bruta- a l’oest. Els matxos i jo, trico-trico, ens hi arribàvem a peu. El dinar el 
posava la casa per qui fèiem la feina, i l’escalfàvem al bosc, fent foc sota una paella carregada de 
cansalada, que suplia l’oli i alimentava. 
En aquests casos al trobar-me lluny de casa, només hi anava els caps de setmana i no tots.
- Quants anys vas anar amunt i avall amb els matxos?
- Dotze anys, fins als 30, amb un descans de 16 mesos per la mili a Barcelona, i algun dia de nevada 
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PERSONATGES

Eloi Casadevall

o de forta pluja. Eren les meves vacances. També, les primaveres, carregaven en sàrries el carbó 
vegetal que feien en les carboneres a bosc i també les dúiem fins el punt de recollida.
Ah!, i m’he saltat coses: l’aiguat la nit del 17 d’octubre de 1940, quan un Ter embogit i estrepitós va 
fer molt mal en les poblacions per on passava, hi va haver morts i tot,  arrossegant riu avall el que 
feia nosa, Jo tinc la visió del molí desballestat, havia desaparegut la sínia, les pesades rodes de 
pedra de moldre, la maquinaria de càrrega del gra... Tot riu avall.
Mai més no tornà a ser molí. Aprofitant l’aigua, hi van muntar una turbina que feia electricitat pe 
al poble de Sau, Vic, i potser algun lloc més, no ho sé. Només teníem llum de nit. De dia va trigar 
alguns anys encara, Fàbriques i tallers és feien el corrent amb unes sorolloses "burres"  de gasoli. 
També recordo quan feien els primers treballs a la presa del pantà, que construïren un túnel per al 
desviament de l’aigua del Ter, que permetés fer la presa.... O l’eixamplament de la calçada del pont 
perquè hi passessin els camions. 
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- I acabats els 12 anys de bosc...?
- Sí. Vaig pujar a treballar a Folgueroles, a la serradora de l'Homs, can Garrot. Seguia doncs en el 
món dels arbres i de la llenya. M’agradava la feina, i la vaig fer fins a jubilar-me. 
Bé, podem deixar la feina de banda, que ja estic mig cansat de tant treball ... 
- Doncs..., em vaig casar un xic grandet amb 33 anys fets, amb una de les noies de Ca la Planas, 
per això al venir a viure aquí, a unes portes més avall, la casa també fou can Planas, amb un afegit 
diferenciador: Antònia de ca la Planas. D’aquí ve que jo sigui en Planas, en Jaume Planas.
L’altra germana també  se’n va anar a viure a tocar de les altres dues: ca la Pepa Planas.  No passa 
gaire, tres can Planas al mateix carrer.
Abans t’he dit que a Sau no hi havia col•legi, oi? Doncs per compensar-ho, la meva filla, el gendre i 
la néta és passen el dia envoltats de llibres, diaris i revistes a la llibreria que tenen a Tona. No deixa 
de se curiós.
- Un dels primers alcaldes democràtics del poble m’ha dit de tu: "No tenia mai un no pel 
poble, col•laborava en tot, era un home a qui només li diguessis “hauríem de fer”, ja hi era 
per un cap. Sempre. El que fos". Noi, quines floretes, no?.
- Oh, sí. Sé a qui et refereixes. Fou un bon alcalde i era agradós treballar amb ell. Encara va ser 
d’aquells alcaldes que treballaven pel poble i de franc. Bé, potser els d’ara també, eh?. Jo ja feia la 
xocolatada de la festa major que s’ha mantingut fins avui dia. M’agrada fer la castanyada al col•legi 
amb la canalla. Ajudo en les sardanes, -també faig castanyada-. He estat molts anys al futbol on 
a més em va tocar ser de junta en un parell d’ocasions, amb en Pep “Botigues”, primer i en Josep 
Pascual després-, cuidant-me de cobrar els carnets, de marcar el camp abans dels partits, que no 
es perdessin pilotes... Era el delegat de camp en aquells anys de rivalitat entre pobles, d’àrbitres 
fent-ne de grosses, i la guàrdia civil pel mig.. En el fons era divertit.
- En una de les fotos ets portant de la Marededéu de La Damunt. Vaig veure que vàreu plantar 
una majòlica a Montserrat.
 - Hi sóc ficat des del 62. Em van fer de junta el 64, i fins avui. I t’he de dir que la majòlica va ser cosa 
de veïns, comerciants i agrupacions del poble. Et farà estrany però l’associació com a tal no hi va 
intervenir. Són aquelles coses que pel que sigui, passen. 
- A l’altra foto estàs fent un paller.
- Ajudo en Cinto Torrents que fa conèixer les feines d’abans a pagès: segar, fer garbes, escombrar 
l’era, i  fer el paller, tot completament manual. El paller de la foto, és feta al Molí de la Calvaria; altres 
anys ho hem fet al Colomer de Tona.
- I tot això de la independència com ho veus?
- Malament rai. Es pot cridar i il•lusionar-se molt, però al final qui mana és Madrid i ara, a més, 
Europa l’ajuda.   

En Planes parla suau, amb tota naturalitat, sense importància. Quan riu, poques vegades, ho fa de 
gust mentre es posa la mà al cap. Quan somriu ho fa cap endins, amb ulls de murri.  No entén que 
li facin una entrevista  --segons diu-- ja que ni té ni ha fet res d’especial. (Home, Planes, si estar 
cinquanta anys fent coses voluntàriament pel poble no és especial, ja diràs què ho és.)

Ens aixequem. A la tele, els del Sálvame, segueixen 'dialogant a crits'.
- Ui. Aquests sempre s’estan barallant.
 
Salvador Puntí Costa
Folgueroles, 11 octubre de 2013
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Amanida d’escarola amb sardines arrebossades
amb pa de romesco i amb les seves espines

Es creu que és originaria de la Índia. És rica en potassi, àcid fòlic, ferro, calci, magnesi i 
antioxidants. Té continguts moderats en vitamina A i B. Les seves propietats la fan indicada per 
prevenir els càlculs biliars i d’osteoporosis, així com també és molt apreciada en les dietes pel seu 
baix contingut en calories.

En aquesta “Falguera” us oferim una recepta de la carta de Can Juvany que té com a ingredient 
principal “l’Escarola”

Ingredients per a quatre persones:
2 escaroles netes
2 tomàquets ratllats
romesco
all
oli
12 sardines

Per fer el pa de romesco necessiteu:
60 g de pa ratllat
60 g d’avellanes
3 grans d’all
3 nyores
8 alls al forn
1 dl d’oli de nyores
12 quarts de tomàquet confitat
8 espàrrecs verds

Elaboració del pa de romesco: feu assecar l’all laminat i les nyores a baixa temperatura al forn. 
Tritureu-ho juntament amb el pa ratllat i les avellanes torrades.

Elaboració de l’oli de nyores: infusioneu dues nyores en un dl. d’oli a 65º dues o tres hores 
aproximadament i, després, coleu-les.

Elaboració: netegeu bé les sardines , filetegeu-les i arrebosseu-
les amb el pa de romesco. En un morter, piqueu-hi un all i una 
mica de sal i, després, poseu-hi oli. Amaniu l’escarola amb 
aquesta vinagreta, incorporant-la de mica en mica. Fregiu les 
sardines amb oli, escorreu-les amb paper de cuina per deixar 
anar l’excés d’oli. Netegeu amb força aigua les espines de les 
sardines, enfarineu-les i fregiu-les amb abundant oli fins que 
siguin cruixents.
Poseu en un plat l’escarola amanida amb el tomàquet, prèviament 
amanit i, a sobre, poseu-hi les sardines i les espines cruixents.

Nandu Jubany
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El treball de grup, també ens pot ajudar
Des de fa anys l’equip de metges i infermeres de l’ABS de Santa Eugènia de Berga hem tingut 
interès per aprofundir en  temes de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia i d’educació 
per a la salut, des del treball  de grups de pacients que comparteixen el mateix interès o la mateixa 
patologia. 
Durant aquest mes de desembre, iniciem el  9è taller per deixar de fumar. En aquest taller,  
agrupem persones de tota l’Àrea Bàsica de Salut que  tenen ganes i motivació per deixar de 
fumar. Us hem de dir que l’experiència ha estat un èxit fins ara i que més del 50% dels pacients 
ha aconseguit deixar de fumar i mantenir-se abstinents . 
Durant aquest mes, hem iniciat també  el 2n taller psicoeducatiu;  en aquest cas, es reuneix un  
grup de persones amb problemes d’ansietat,  interessades a millorar el coneixement de la seva 
malaltia i buscar alternatives pel seu control.  
Hem iniciat un  grup de pacients en tractament amb anticoagulants orals (el conegut SINTROM), 
Aquest grup el condueix no una persona sanitària sinó un pacient expert, una persona entrenada 
per el nostre professionals  però que des de la proximitat i la experiència, ajuda la resta d’assistents 
a entendre millor la seva malaltia i aprendre més sobre el tractament que estan fent. 
També s’ha iniciat un grup de pacients diabètics per educació diabetològica, interessats a 

Menopausa, una etapa de la vida per gaudir-la
Que és la menopausa? Diem que la dona entra en la menopausa quan fa un any que no té la regla. 
Es una fase de la vida per la qual passem totes les dones, deixant enrere l’etapa reproductiva.
Durant aquest període, per l’adaptació als canvis hormonals podem tenir diferents símptomes: 
ansietat, insomni, nerviosisme, disminució de la capacitat de concentració, augment de pes, 
alteracions cutànies, fogots, pell seca, etc. A llarg termini pot incrementar el risc d’osteoporosis, 
sobre tot en les dones que pateixen una menopausa precoç, o sigui, abans dels 45 anys.
La vida sexual de la dona en aquesta època tenint en compte els mites, s’ha de dir que continua, 
malgrat que amb la menopausa hi pot haver canvis,  per un costat psicològics com la disminució 
del desig i per un altre, canvis físics com la sequedat a nivell genital secundaris  a la baixada 
d’estrògens.
Aquesta és una altra etapa de la vida: Cal com sempre mimar-se, cuidar la dieta, procurar que 
sigui variada i equilibrada, vegetals, llegums, fruita i proteïnes,  i  rica en calci, augmentant la 
ingesta de llet, iogurts i formatge. 
Cal limitar el consum de cafè, d’alcohol, de begudes gasificades, de greixos, d’ hidrats de carboni 
i deixar el tabac. És convenient també prendre el sol aproximadament quinze  minuts al dia  per 
millorar els nivells de vitamina D, necessària per assimilar el calci. 
Cal fer exercici físic moderat per augmentar la massa òssia i disminuir el risc d’osteoporosis. Es 
pot caminar, ballar, nedar, treballar al jardí, sempre que l’exercici sigui adequat al estat de salut 
de la persona.
Aspectes positius d’aquesta etapa: gaudir del que t’ofereix la vida amb els fills grans, ja que es té 
més temps lliure per gaudir-ne, i oblidar-se de compreses, tampons,  preservatius i anticonceptius. 
Aprofiteu-ho també per iniciar nous projectes i  per damunt de tot no us oblideu de riure i de ser 
felices.

Anabel Mayos i Montse Alcubierre. Llevadores EAP Santa Eugènia de Berga
Anna Ribas Casals. Metgessa de família de l’ EAP Santa Eugènia de Berga
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millorar  el coneixement de la seva malaltia. El nostre equip ja té experiència en la conducció 
d’aquests grups i sempre han estat molt ben valorats pels assistents.
Per poder continuar treballant amb grups, necessitem que us animeu a col•laborar-hi. Necessitem 
que els que tingueu algun d’aquests problemes de salut , us motiveu a participar-hi, ja que 
l’experiència és molt enriquidora i aporta sempre coneixement. 
Si teniu ganes de provar-ho, només cal que ens ho feu saber, us  explicarem les condicions de 
participació i si us interessa comptarem amb vosaltres. 
Estem a la vostra disposició.

Anna Ribas, Anna Puente , Jordi Verdera i M Rosa Coromina
L’equip del Consultori de Folgueroles 

EL RACÓ DELS BLOCAIRES

Atletismefolgueroles.blogspot.com
L’Atletisme a Folgueroles va néixer com activitat extraescolar per iniciativa dels pares dels alumnes 
de l’Escola ara fa aproximadament uns  sis anys.
Aquest blog es va crear  el 17 de març del 2010.
Hi podeu trobar informació sobre totes les activitats de l’Atletisme del nostre poble, com poden 
ser:
• Organització de curses  a Folgueroles.
• Informació sobre les diferents curses en que participen els nostres atletes.
• Resultats de les curses.
• Fotografies de les seves activitats.
• Entrevistes.
• Altre tipus d’informació sobre l’atletisme.
 
També es fa ressò des de aquí d’altres esports minoritaris donant informació sobre els mateixos 
mitjançant entrevistes, comentaris,  etc.



10 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Normes de recol·lecció sostenible de la molsa
És un costum per Nadal, molt arrelat a Catalunya, muntar el pessebre. Els pessebres, tal i com els
coneixem avui, van començar el segle XVI. Es tracta de reproduir escènicament el naixement de 
Jesús a través de la incorporació de figures en escenes que representen habitualment la Cova, 
l’Anunciació, els pastors, l’Adoració dels Reis, així com activitats de la vida quotidiana. L’expressió, 
colorit i formes de les figures són clau en aquesta representació i poden tenir un gran valor artístic.
Pel paisatge s’utilitzen elements naturals com serradures, suro i molsa, els quals també prenen 
gran rellevància per tal de recrear l’escenari rural que representa.

DEFINICIÓ
Les molses són petites plantes que formen
clapes de color verd tot l’any, on s’inclouen
diferents espècies de briòfits.

Tenen una gran capacitat de retenció d’aigua
i d’acumulació de nutrients. Són l'hàbitat
d’animals petits, serveixen de substrat per a
la germinació de llavors d’altres plantes i
protegeixen el sòl.

RECOL·LECCIÓ SOSTENIBLE
Per a la recol·lecció d’aquestes plantes o 
d’alguna de les seves parts hem de diferenciar 
segons la quantitat de producte a recollir dues 
vessants: una primera domèstica, i una altra      
més comercial. El límit es situa en 4 m2 .

Per a la realització d’aquesta activitat de forma sostenible s’haurà de seguir els següents criteris:
L’època de recol·lecció és la compresa entre el 15 de setembre i el 15 de maig de l’any següent.

Es poden recollir superfícies contínues inferiors a 1 
m2, de forma que quedi una superfície igual o superior 
a l’extreta en el terreny, repartida homogèniament. 
No s’ha de malmetre el substrat, màxim de 3 cm de 
profunditat, i s’han d’utilitzar eines adequades que 
no causin danys a l’entorn ni malmetin el substrat.

No es pot recollir en:
a) Zones de protecció amb plans rectors vigents on 
figurin restriccions a aquest aprofitament, com per 
exemple els PEIN (Decret 328/92) i les zones on hi 
són presents les següents espècies
estrictament protegides del catàleg de flora amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008) indicades 
en el mapa:

1. Brioeritrophyllum inaequalifolium, capçaleres de Ter i del Freser.
2. Entosthodon durieui (= Funaria mustafae), cap de Creus.
3. Leucobrium juniperoideum, penya-segats de la Muga.
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4. Oedipodiella australis, cap de 
Creus, massís de l’Albera.
5. Ptilium crista-castrensis, 
capçaleres de Ter i del Freser, eth 
Portillon.
6. Scorpidium scorpioides, Naut 
Aran.
7. Sphagnum sp., capçalera de la 
Noguera Ribagorçana, capçalera de 
la Noguera de
Vallferrera i la Noguera de Cardós, 
massís del Montseny, Naut Aran.
8. Sphagnum subnitens, massís de 
Cadiretes.
9. Acaulon casasianum (= Tortula 
sp.), vall del riu Llobregós.
Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici i Reserves 
Naturals Integrals.

b) Fonts i aigües epicontinentals 
on la molsa estigui i pugui estar en 

contacte amb aigua en el període d’avinguda ordinària

c) Terrenys forestals que hagin patit un incendi forestal en els darrers 10 anys.

NOTA FINAL
Cal recordar que tots els terrenys forestals tenen titular ja sigui públic o privat. Els agents de 
l’autoritat quan detectin en les zones d’extracció o durant el transport quantitats iguals o superiors 
als 4 m2 de molsa requeriran l’autorització de la propietat o els comprovants dels productes. En 
cas de no tenir-los, la molsa es retornarà al bosc, independentment de les sancions administratives 
que se’n puguin derivar.

Font: Generalitat de Catalunya, Despartment d’Agicultura, Ramaderia i Pesca
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Olivera (Olea europea)   Altres noms: Oliu, olivar, oliver

Arbre de poca altura però de llarga vida, ja que molts exemplars d’avui dia que encara donen fruits 
poden tenir més de 1000 anys. Ramificat d’escorça grisa quan és jove, les fulles persistents són 
de color verd- blanc, per sobre grises  i platejades per sota, sobre tot a la primavera amb els brots 
novells i el reflex del sol: tot un espectacle. 

Les seves flors petites de color blanc es reuneixen en ramells a la base de les fulles terminals. 
L’olivera floreix a la primavera i a la tardor dóna un fruit, carnós i molt aspre de color violaci quan 
ha madurat a finals de novembre. És l’oliva. Aquests fruits encara verds o madurs s’aprofiten, 
després de preparar-los adequadament,  com a  aliment, sols o en amanides com aperitius, però 
la gran part de la producció és destina a premsar-los per extreure’n l’oli, que és  molt apreciat 
com a condiment i també és útil en remeis farmacològics. L’olivera es troba cultivada en grans 
extensions de terreny i en petites feixes en els llocs més secs i pedregosos de molts vessants 
de muntanya d’indrets càlids. En estat silvestre la trobem de forma esparsa en zones de baixa i 
mitjana altura.

Terapèuticament l’oli s’ha utilitzat com antisèptic i com extracte dels principis actius d’algunes 
plantes, (així és fa l’oli de cop). És un bon purgant, i complement alimentari. Les fulles van bé per 
a la hipertensió i l’arteriosclerosi, i l’escorça s’utilitza com a astringent i antifebrífuga. 

Toni Vilaró

L'olivera diu: Despulla'm, que et vestiré

Una oliva és or, dues plata i la tercera mata

Si vols somniar, menja olives per sopar

Qui té vinya i olivar, les filles pot ben casar

Oliver ben podat dóna oli doblat

Refranys catalans ...



13 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Papallones del transsecte de Folgueroles

 
Melanargia lachesis (Escac ibèric)
Familia Nymphalidae (Satyrinae) 

És una de les papallones més abundants a Catalunya i al nostre transsecte de Folgueroles.  Es 
caracteritza per la combinació dels colors blanc i negre,  En general la cara superior de les ales és 
blanquinosa amb les bandes negres ocupant les zones marginals. El revers de les ales, aquesta 
papallona presenta una forta variabilitat de color que en alguns exemplars són d'una tonalitat gri-
senques o fins i tot d'un color groc torrat. 
La M. lachesis és una espècie univoltina* que a la nostra comarca acostuma a aparèixer                                                                                                                                        
entre mitjans del mes de maig fins a principis d'agost i ho fa generalment de manera abundant, 
amb gran nombre d'individus que, amb vol força lent, es desplacen principalment per margeres 
i espais herbosos. Hiverna com eruga que s'alimenta de gramínies entre les quals es troben el 
fenal de marge i el dàctil.

Etimologia: Laquessis, una de les tres personificacions de les Moires. Les Moires foren divinitats, 
filles de Nix segons Hesíode (encara que hi ha altres genealogies, una de les quals les fa filles 
de Zeus i de Temis i una altra d'Ananké).  Deesses del destí, eren imaginades com tres ancianes 
filadores, anomenades  Cloto, Laquessis i Atropos, que trenen els fils de les vides humanes i 
després els tallen.

* Univoltina – una sola generació per any 

                                                                                                                                  Ramon Portell
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Vuité programa “Viu el parc” i “Dia internacional de les 
muntanyes 2013” a l’espai natural Guilleries-Savassona

El dia 29 de setembre es va celebrar la vuitena edició de l’activitat Matinal al Parc inclosa dins el 
programa Viu el Parc. Aquest programa està impulsat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, amb la intenció de dinamitzar la relació entre natura i cultura i apropar 
l’Espai Natural, als usuaris i a la ciutadania en general. 

La festa va gaudir d’una gran participació de públic. Més de 600 persones es van animar a acostar-
se a la Font Trobada i a participar en les diferents propostes d’activitats. 
L’espai, amb sol, cel blau intens i un verd del bosc, era esplendorós. L’olor de gespa humida 
conjugat amb les rialles dels nens convidava a tothom a passejar i participar en les activitats, 
esportives, artístiques i culturals programades.
A quarts d’onze es van iniciar les activitats. Els més matiners van pujar al circuit d’aventura tot 
escalant el Rocòdrom, caminant pel pont penjant i baixant per la tirolina tot demostrant la seva 
força, habilitat i destresa. 
Novament, van triomfar els tallers de maquillatge de natura: els més petits van poder pintar-se i 
decorar al cara amb motius del bosc i la natura. Aviat el Parc era ocupat per una munió de petits 
nans amb cara de papallona, flor, vespa, rovelló, etc.
Però, l’estrella de la matinal va ser el taller de construcció de cabanes rurals, proposta que va 
fer que pares i nens treballessin, colze amb colze, per tal de fer les millors construccions on 
aixoplugar-se com feien els nostres pastors.
A les 12 h va tenir lloc la lectura del  ”El fruit de la xicòria i altres contes”, a càrrec de Caro Von 
Arend amb poemes i contes basats en textos de mossèn Cinto Verdaguer. Més de 100 nens i 
nenes embadalits, van escoltar amb atenció aquesta proposta cultural.
Va cloure la matinal un tast de versions musicals que la Mireia Izquierdo i “The Piano has been 
drinking” ens van oferir al costat de la font que dona nom al paratge.

La campanya Viu el Parc compta, a més, amb un programa escolar que enguany  ha permès 
que 60 alumnes dels municipis que conformen l’Espai Natural, aprofundeixin en el coneixement 
de la història del paisatge i la fauna on viuen i conviuen, així com compartir les experiències i 
coneixements d’un dels guardes de l’espai natural que els ha explicat els secrets de la seva feina. 
Igualment, tots els participants a l’activitat es van fer la foto amb la bandera del Dia Internacional 
de les Muntanyes 2013, que es commemora el dia 11 de desembre i que servirà per emmarcar 
l’adhesió de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona a aquesta iniciativa de la FAO de caire 
internacional que busca crear consciència de la importància que tenen les muntanyes per a la 
vida, de remarcar les oportunitats i limitacions que afronta el desenvolupament de les zones de 
muntanya, i de crear aliances que generin un canvi positiu a les muntanyes del món. (http://www.
welovemountains.org) .

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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Poetes
Avui dia de Sant Martí, preludi d'estiuet, fa anys que va morir Miquel Martí i Pol.
Les coincidències poètiques són el destí o la casualitat? Ignorava la data. Ignoro tantes coses  
d'aquest país i de la nostra gent!
Dic això per les meves activitats d'aquest cap de setmana passat.
Dissabte, amb una colla d'amics que caminem camins de memòria i concretament de l'exili re-
publicà de la passada Guerra Civil, vam fer el camí de Portbou a Cerbère o més ben dit Cervera 
de la Merenda. A Portbou visitàrem el Memorial i la tomba del filòsof alemany Walter Benjamin 
que hi morí tot fugint de la barbàrie nazi. Al coll de Belitres, un altre memorial recorda el pas dels 
milers de republicans camí de la França de  la “ liberté, égalité, fraternité”. Des del Cap Cervera 
meitat França i meitat Espanya, en un dia escombrat per la tramuntana, l'evidència de Catalunya 
és fa palesa. La platja d'Argelers, de trista memòria, al Nord i al Sud el Cap de Creus. El mar més 
blau fins a l'horitzó de llevant. A Cotlliure vam homenatjar el poeta Antonio Machado. Hi va haver 
recital poètic. La sensibilitat de l'home compromès amb el seu temps traspua en cadascun dels 
seus versos. L'home lúcid com era no va resistir l'exili. El caminant, cansat i malalt, va deixar de 
caminar prop del mar a Cotlliure. Va morir el 22 de Febrer de 1939, tres dies després de la mort 
de la seva mare, Ana Ruiz.
Diumenge, amb una colleta d'amics, vam anar a escoltar Raimon al Teatre l' Atlàntida de Vic.
L'emoció massa continguda, potser. Les seves cançons que són tan clares com la seva parla va-
lenciana. Cantàvem baixet i recordàvem la nostra joventut, quan ho fèiem amb passió i fe.
El nus a la gola no em deixava cantar ni amb la força ni la ràbia que el moment que vivim es 
mereix. Dedicà la segona part a Salvador Espriu, l'altre gran lúcid. Agraeixo a Raimon  el seu 
mestratge, l' haver-nos fet conèixer i entendre Salvador Espriu. Els seus poemes i cançons, tan 
vigents, encara. 
I recordant Espriu en el seu Inici de càntic en el temple “però hem viscut per salvar- vos els mots”, 
penso que aquesta idea és la que il•lumina la vida d'aquests poetes i els seus cantants. Vesteixen  
o despullen les paraules, les rescaten de l'oblit, les fan sortir del pou, ens les regalen en cada po-
ema. Salven la llengua. I nosaltres recuperem  la memòria perduda. Sentim i ens emocionem amb 
la paraula hàbil i precisa. Tant és que fos escrit ahir, parlen de sentiments universals, de la vida i 
de la mort, del dolor i l'alegria, de l'amor i l'odi. I és que la poesia, com la música, quan ens toca 
l'ànima  o ens arriba al cor, ja no té edat i és per sempre. Aquest és el mèrit més gran d'aquests 
poetes. Salven la llengua, la nostra, i de retruc una manera de pensar, d'estimar i de viure.

                                                                                                          Pluja que amara
                                                                                                          la llengua compartida
                                                                                                          són les paraules.
                                                                                                                    
                                                                                                                       Teresa Ribera i Icart

Mots del poema “Satuna” de Miquel Martí i Pol
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El meu pa amb coses
   Entre els records de la meva infantesa, feliç infantesa, n’hi ha un amb una deliciosa flaire de pa.
   Les criatures del meu temps teníem un berenar emblemàtic: el pa amb xocolata. 
   El transcórrer dels anys no n’ha afeblit l’entranyable record  que guardo del  pa amb xocolata de 
l’hora del pati: el berenar per excel•lència. 
   Aquells eren anys de postguerra. La quotidianitat havia estat ferida. La població lluitava per 
surar, per tirar endavant, per fer créixer els fills donant-los tot el caliu de la tendresa, nodrint-los  el 
cos i la ment,  proporcionant-los  tots els petits goigs possibles. 
   A la taula de cada casa, el pa devia suposar una autèntica benedicció. 
  Jo, si berenava a casa, em feia pa amb coses. Vull dir que, a part de la xocolata, el ventall del pa 
amb coses em semblava infinit. 
   El pa, que sap agermanar-se  amb tothom, mantenia  i manté una magnífica relació  amb el 
tomàquet, els greixons, el vi i sucre (la sucamulla), el mató, la mel, el plàtan, la nata de la llet (cada 
matí la mare extreia la nata de la llet bullida el vespre abans i la posava, ben ensucrada, damunt el 
pa). I un pa amb coses que em tenia captivada era el pa torrat i banyat. Aquest era més de vespre 
que no pas de tarda: Dins un plat fondo hi estenia una llesca de pa torrat i ensucrat i hi tirava  la llet 
calentona, al damunt, a poc a poc, fins a omplir-lo. La llesca, lliurada plàcidament al bany, en un 
no-res  t’obsequiava amb apetitoses i càlides flaires .Tot plegat, i no cal dir el gust, et passejaven 
l’alegria de cap a peus. Era una festa. És clar que el pa amb coses, fos com fos, sempre resultava 
una festa: Daurada, com les espigues del blat,  i joiosa com la mirada dels pares. 
   Però el pa ha passat les seves angúnies. En època de vaques grasses hi ha hagut gurus de la moda 
que han dictat manaments d’una frivolitat  extrema. Sense que els mogués una intenció volguda 
(no féssim pel•lícules, ara) la seva doctrina anava en detriment d’alguns productes  alimentaris 
entre els quals el pa, alhora que (aquí  sí, amb intenció) potenciaven un mercat “d’autor”, robes 
esquifides i preus cars, amb l’estrany esquer de temptar la concurrència a encabir-se dins de 
talles impossibles. Aconseguir-ho exigia uns  sacrificis  sovint poc saludables que, lluny d’afavorir 
una estètica corporal,   atemptaven  contra la seva més essencial harmonia. Voldria creure  que la 
moda comença a frenar el carro dels errors. A més, vist el que s’ha vist, qui  més qui menys s’ho 
pensa dues vegades abans de sotmetre’s a determinats dictàmens.  Que el pa engreixa?  N’he 
menjat tota la vida i no m’ha carregat ni amb un quilo  de més.  I si no fos així, què? Per ventura 
ens hem d’agafar al peu de la lletra allò que en aquest món s’hi ve a patir? A mi, el gaudi del pa 
que no me’l quitin.
   El món roda i es produeixen canvis constants. Però allò que val, val i persisteix. El pa és un valor 
estable, fill de la terra que estimem i que ens procura identitat. Els bons forners, artesans i artistes, 
li saben vida i miracles, seny i rauxa. Una nit rere l’altra, atrafegats, enfarinats, couen a foc de 
llenya el pa nostre de cada dia i en fan vers i cançó i dibuix i escultura, i ens el  posen a mans en 
el flairós taulell de la bonança.          
     
   Ja són quarts de sis? La tarda passa volant. Tant se val que bereni. Em faré un pa amb coses 
exquisit: unes quantes nous i una presa de xocolata. Déu dels blats, quina festassa!
                                                                                                                                  

 Pilar Cabot
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Caminant sota la nit de Nadal

Nit de Nadal,
la gent s’endreça.
Camino sobre el gel,
camino sense pressa.
Rere meu,  portes tancades,
desitjos d’amor i pau.
Camino, la neu cau;
el fred tallant com una espasa,
els estels em guiaran
pel camí que porta a casa,
més no vull tancar el portal
fins a llençar un crit ben alt:
“Folgueroles, BON NADAL!”
                        Brígida Caralt            

S’ha assecat,
madurs els núvols,
l’herba tombada.
L’ànima és vostra,
lluny ja de la memòria
i del clot del meu tòrax. 

***
L’arbre fruita cendra aquesta nit.
A la matinada, potser,
veurem la lluor alegre del bosc. 
Passejarem, si vols,
entre poesia i paisatge,
procurant no trepitjar l’herbei
moll de gebre, 
i glaçarem, 
en un minut tendre,
el nostre cor
per sempre. 
                                 Montse Caralt

FOLGUEROLES
Naixement

I del seu ventre
en tragué mil i una contrades.
I la meva, Folgueroles, 
fou de les primeres.
Per bressol,
féu servir boscos i muntanyes.
Per abric,
llençols de blat, espígol i civada.
Per la gana,
bocins de nits i matinades.
Per presència,
la seva història, ben humana.
Per fills,
nosaltres i vosaltres.

I nosaltres i vosaltres: els hereus;
la férem màgica,
ufana,
eterna.
                    Lluís Joaquim Bové

Nit de Reis
«Els tres Reis de l’Orient,

si hi ha res per a la pobra gent,
sí, fillet, no, fillet,

coca blanca, coca blanca;
sí, fillet, no fillet,

coca blanca i torronet.
Gaspar, Mencior i Baltasar,
porteu coses, porteu coses,
Gaspar, Mencior i Baltasar,

porteu coses per menjar
i joguines per jugar!»

Amb quin plaer cantàvem aquella nit de màgia
l’antiga cantarella apresa del passat!

Acompanyats pels pares i els avis, avançàvem
amb fanalets i torxes, els infants del veïnat.

De sobte, tots callàvem per escoltar en silenci
els tres Reis que venien trotant amb els cavalls.

«No sentiu com cavalquen? Ben cert! Sí, ja s’acosten!»
Fins que al cap d’una estona, de son fèiem badalls.

I tornàvem a casa amb l’esperança certa
que els Reis ens portarien el que havíem escrit

manyacs en una carta: un camió, una nina,
torrons i coca blanca. I, sense fer brogit,

col•locàvem espigues de blat de moro, tendres,
a prop de les sabates que trèiem al balcó,

perquè els cavalls poguessin, per valls i serralades,
seguir amb la cavalcada i amb tan grata missió. 

Nit de Reis, nit d’il•lusió!

                   Joan Vilamala   Cançons, auques i badalls
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El meu avi que no va anar a Cuba
    El pare del meu avi --que tampoc no va anar a Cuba--  es deia Joan Vilamala Clapera. Havia 
nascut l’any 1843. Era doncs contemporani de Mn. Cinto Verdaguer. (Aquest sí que va anar a 
Cuba. I com s’enyorava, pobret!) Ell és el primer Vilamala de qui tenim una fotografia. Treballava 
de comerciant de bestiar com el seu pare, que es deia Josep Vilamala Clapera, nascut l’any 1811. 
S’estaven a Can Bondat, c, Major, 24, una casa que va comprar en pública subhasta, feta a la 
plaça Major a les 2 del migdia del dia 17 de maig de 1874. En va pagar 1666’6 pessetes . 
     Aquí és on va néixer el meu avi Cinto l’any 1881. Era fill, com he dit, de Josep Vilamala Clapera, 
comerciant, i de Maria Serra Oms, nascuda l’any 1844,  una de les tres noies supervivents de la 
matança de “les degollades”.  De petits, a casa, havíem sentit parlar d’aquesta tràgica història 
que ens feia venir esgarrifances. L’avi ens explicava que a la seva mare li faltava un pit i que 
l’havia perdut en l’intent d’assassinat de què va ser víctima  quan tenia catorze anys.  Ella havia 
sobreviscut –ens deia-- fent-se passar per morta quan els assassins li van posar un llumí davant 
del  nas per veure si respirava. L’assassinat de les degollades va tenir lloc a les Roques del Cós 
de Tavèrnoles, camí de Folgueroles, quan un petit grup de sis noies fabricantes tornaven de 
treballar a Roda de Ter, l’any 1858. 
    Segons la seva partida de baptisme,  que he consultat,  havia nascut l’any 1844 i era filla de 
Joan Serra, teuler del mas Bufí (que casualment és el nom que abans tenia l’actual Teularia del 
Raguer, la casa on va néixer la meva mare Pepeta),  i de Teresa Oms, de Torelló. El seus avis per 
part de pare eren Pere Serra, teuler, i Francisca Piera.   
     Com que d’aquesta tragèdia,  que va ser coneguda a tot Espanya,  se’n va fer més d’un romanço, 
avui podem saber uns quants detalls més sobre el fet. Segons diu una versió del romanço de 
l’època van començar per ella. Trec aquest fragment de la versió de BOFARULL, Manuel. Crims 
de la Catalunya del segle XIX. Ed. Cosetània Edicions, 2008.

«Empezó con Maria Serra
aquella escena de horror,
le mandó sentarse al suelo
y el dinero le pidió.
Le tapó después la boca,
y el asesino malvado
le dio ocho punyaladas
mas su muerte no ha logrado ...»

    Els assassins eren dos joves de Roda de Ter que es van venjar d’un desengany amorós. 
Van ser descoberts perquè duien taques de sang a les espardenyes i uns dies després els van 
enxampar, prop de Ceret quan ja havien passat la frontera. Van ser executats públicament in situ, 
a les roques del Cós on va acudir mitja plana de Vic a presenciar l’acte. I segons llegeixo en el 
llibre de Bofarull: 

    «Les tres noies supervivents foren autoritzades per l’empresa del Liceu, de Barcelona, perquè col•loquessin 
una safata a l’entrada del vestíbul imperial a fi d’implorar la generositat de la concurrència. Feien, aquell dia, 
17 de novembre de 1858, l’òpera “seria” en tres actes, Lucia de Lammemoor; l’entrada general valia cinc 
rals. Les persones que entraven al local s’interessaven per la sort d’aquelles joves. “No desairaron”, diu el 
Brusi, “la súplica que les fue dirigida, y racaudaron las mismas la cantidad bastante crecida, mayor que la 
que se recoge en muchas funciones de beneficio.»

    Tornem però al meu avi patern, en Cinto Vilamala i Serra, que és de qui us volia parlar. Estava 
maridat amb Concepció Calm i Font, nascuda a cal Moliner de Sau, una casa que avui dorm sota 
les aigües del pantà. Van tenir dos fills, el meu pare Joan i la tia Maria,  que no collia codonys ni 
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codonys collia. 
    De la meva iaia Concepció  que va morir mig any després de néixer jo no  en sé gran cosa, per 
no dir res. A les fotografies apareix sempre amb el mocador de cap i amb vestits foscos, tal com 
anàvem les àvies de l’època.  
    L’avi Cinto va fer uns anys de picapedrer però es va guanyar el pa sobretot fent de negociant de 
porcs, un ofici molt estès entre la tribu dels Vilamala de Folgueroles, quan es feien tips de caminar 
i si convenia per tancar un tracte verbal anaven i venien d’Olot a peu. A principis del segle XX, 
havia format part de la junta que regulava les caritats o donacions econòmiques que es feien als 
«pobres de solemnitat» de Folgueroles. No cal dir que m’afalaga veure un Vilamala col•laborant 
amb la parròquia  per una causa solidària. El fragment del text, que copio de  Folgueroles. Societat 
i vida d’un poble, p.114, textualment diu així: 

«Al cap de mig segle, el 27 de novembre de 1911, d’acord amb la Diputació, es constituí la Junta 
Local de Protecció de la Infància i Repressió de la Mendicitat, formada per l’alcalde Joan Gelabert, el 
rector Miquel Pla, el metge Alfons Buxó, el mestre Josep Fons, la mestra Àngela Castellana, el pare de 
família Joan Nogué i Pairó, i l’obrer de la parròquia Jacint Vilamala i Serra»    

    El meu avi va morir quan jo tenia uns dotze o tretze anys, per tant el recordo i sé que era un 
home trempat i amable amb nosaltres, els seus néts. Duia sempre la seva gorra negra i era calb 
com el cul d’una criatura. Recordo que a vegades ens feia riure explicant-nos les entremaliadures 
de sant Pere, que segons deia era el cuiner dels dotze apòstols. Es veu que  el futur papa era 
bastant golafre i tenia tanta gana  que a vegades cuinava d’amagat del Mestre.  Un dia Jesús es va 
adonar que Pere suava com un desesperat i li preguntà: Pere, com és que sues tant? Sabeu per 
què suava? Perquè s’havia amagat una truita sota la gorra. Per això, sant Pere era calb!, i mentre 
deia això  el meu avi, es fregava el cap  amb una mà  i  amb l’altra aguantava la gorra, quan ens 
explicava la facècia.
    Per culpa de la seva gorra entranyable,  el meu avi també  contava que en temps de la guerra 
(que no va haver de fer perquè ja era gran) li va anar de poc que 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. «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 una corrua de renecs i  va llançar la gorra al riu. Els de la FAI van quedar 
convençuts. No, no era un capellà. 
    Quan el meu avi era petit --segons m’ha recordat el meu germà Cinto--,  el seu pare  a vegades 
el feia anar al mas del Gelabert a guardar les cabres,  i ell, que era un nen encara, perquè no se 
li escapessin les cabres les lligava en un arbre. 
    De jove, abans de comprar porcs va anar uns quants anys a Barcelona a fer de picapedrer i 
segons hem sentit a explicar a casa, una pedra rodona que figura la bola del món que hi ha davant 
del col•legi de la Sagrada Família de Sant Julià de Vilatorta, la va fer ell. A casa durant molts anys 
vam guardar el cabàs de les eines de picapedrer que l’avi Cinto havia fet servir: macetes,  escarpes 
i punxons... En Jordi, el meu germà, encara conserva la maceta, una eina molt apreciada pel meu 
pare, que quan la cercava si no la trobava ja posava el crit al cel. 
    Per part de mare, que era filla de la Teularia del Reguer, (antigament Mas Bofill) tinc una 
anècdota familiar també interessant; la de la Caseta d’en Rel, de la Creu de Roda, d’on era el 
seu padrí. Una nit es van presentar a robar uns  lladres que, per poder regirar la casa amb més 
tranquil•litat, van lligar els pares als barrots del capçal d’un llit de ferro i el seu avi que aleshores 
era un nen damunt d’una taula que fins fa uns anys teníem a les golfes de casa meva. Els lladres 
es van endur el que van poder i, després de tancar la casa amb pany i clau, van llençar la clau a 
la bassa, d’on els meus avantpassats van recuperar-la «miraculosament» amb uns arpiots com 

POESIA -NARRATIVA / ARA FA UNS ANYS
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qui pesca una sardina. Agraïts amb el destí o amb la santa Providència van fer pintar el fet en una 
escena d’un ex-vot i el van dur a la capella de la Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter. Hi 
va ser fins a  l’any 1936.
                                                                                                                        Joan de can Cinto

Publicada una obra  inèdita de Martí i Pol amb la 
contribució d’una folguerolenca
El recull de poemes Veu Incessant hauria estat el segon llibre del poeta Miquel Martí i Pol si 
s’hagués publicat just desprès de ser escrit. Amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta 
de Roda de Ter, la folguerolenca, Montse Caralt, investigadora de la Universitat de Vic i Roger 
Canadell professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de l’UOC han coeditat aquest llibre i que és 
fruit de la recerca documental duta a terme per a preparar una exposició sobre el poeta.

Durant la preparació de l’exposició De Paraules al vent a La Fàbrica la Montse i en Roger va voler 
treballar en fonts primàries per mostrar aspectes desconeguts del poeta. Va ser buscant a l’arxiu 
Parroquial de Sant Roc de Cantonigròs i al Fons Miquel Martí i Pol de la Biblioteca Bac de Roda 
que  van trobar un exemplar i una còpia del llibre i que ara per primera vegada surt a la llum i es 
publica gràcies al Grup 62.

El passat mes de novembre es va presentar el llibre Veu incessant així com també l’exposició 
De paraules al vent a La Fàbrica a la biblioteca de Roda de Ter en motiu de la celebració del II 
Col•loqui Miquel Martí i Pol.

Des de “La Falguera” moltes felicitats als dos coautors.

Centre d’informació de Folgueroles

POESIA -NARRATIVA / ARA FA UNS ANYS

Teatre fí de curs any 1959 amb el mestre Ernest Morató. Foto: Joan Caralt Codina
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Josep Morató, Joan Casadevall, Ramon 
Farrés, Remigio Panamà, Feliu Lluçà, 
Josep Riera

Restauració de la Font de 
la Ricardera. Any 1961.
Fotos: Josep Casadevall Parramon

Lluís Verdaguer, Joan Casadevall, Josep 
Morató Dodas, Josep Riera, Just Parés, 
Remigio Panamà, Ramon Farrés, Josep 
Morató Tuneu, Feliu Lluçà i Ramon Parés.
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Gebovi
A mitjans del segle XX el panorama 
musical a la nostra comarca era 
ric i variat. Era ric en músics i 
variat en formacions musicals 
clàssiques i populars: orfeons 
(Orfeó Vigatà...); orquestres 
(Orquestra de Cambra de Vic...); 
cobles sardanistes (Genisenca, 
Lluïsos,...); bandes (Banda 
municipal de Vic); orquestres 
de ball (Montecasino...); cors 
(cors parroquials,...); intèrprets 
de formació clàssica (Segimon 
Claveria, Rafel Subirachs 
(pare),...); músics populars 
(flabiolaires (Roviretes), acordionistes,..). Però a aquesta riquesa s’hi afegí a principis dels 60 tot 
un ventall musical nou, provinent del món anglosaxó: van irrompre les guitarres elèctriques, les 
bateries i els ritmes moderns: rock, blus o el pop. La societat osonenca –també la catalana- va 
rebre una bona sacsejada amb els aires musicals renovats que venien del nord influenciats per 
grups com Els Beatles, els Rolling Stones. els Shadows o els Animals.
    A la nostra comarca -capdavantera catalana com a creadora de talents musicals des de ja 
fa molts anys- van aparèixer ràpidament grups que interpretaven versions dels seus homòlegs 
anglesos: els Vulcanos, Jerry’s, Vesper’s, Seis-Band, Santo’s, Sputnik’s, Zares, Siros, Louis XV, 
Poney’s, Taunus, Immers, Wicke’s. Els Vulcanos foren els primers de tota la colla, el seu repertori 
anava des de peces rockeres fins a cançons més melòdiques. Actuaven molt sovint a la Conxa 
de Vic -un local amb sala de ball, jardins i piscina molt concorregut pel jovent de la comarca-, al 
Tramvia o al cinema Canigó . Un dels cinc membres dels Vulcanos era en Pep Vila, molt conegut 
per tots els folguerolencs ja que és una persona molt compromesa al poble i ànima i director del 
grup de Camalleres  (caramelles).
   Però a tots aquests grups de la comarca hi hem d’afegir un conjunt nascut a Folgueroles a 
principis dels seixanta i format per folguerolencs: els GEBOVI. Els quatre components del grup 
eren: Lluís Generó, Nati Generó, Joan Bover i Ramon Vilamala. El nom, que ve de les inicials dels 
cognoms, fou proposat pel mestre Ernest Morató, un mestre de l’escola de Folgueroles que va fer 
estimar als seus alumnes la música, el poble, el català i l’esport, tots en guarden un bon record.
En Ramon Vilamala, de la Ricardera, tocava la guitarra rítmica. El mestre Morató li va donar les 
nocions bàsiques per poder començar a dominar l’instrument i el va animar a tocar-lo. La Nati 
Generó, filla del carrer Major, era la cantant. En Ramon i la Nati foren parella i varen anar a viure 
a Sant Boi de Lluçanès.
    En Lluís  Generó, fill del barber de la Plaça, tocava la guitarra solista que també li havia ensenyat 
el mestre Morató. Quan es casà va anar a viure Manlleu. Fa uns quinze anys que es va morir.
L’ànima del grup va ser en Joan Bover. A en Joan -vivia al carrer Major-, li hagués agradat tocar el 
piano però un greu accident, que li va aixafar la mà, el va fer decantar per la bateria. Durant tres 
dies va anar a Llançà a casa de Toni Gadea de la Maravella a aprendre a tocar-la. També tocava 
l’armònica: un dia va canviar uns cromos que ell tenia per una armònica del de ca l’Arcís, a partir 
d’aquell dia no va parar de tocar-la sol a casa fins que aconseguí dominar-la i la féu sonar també 
als escenaris. En Joan diu que ha estat músic gràcies al mestre Morató i a Mossèn Esmerats que, 

1Informació treta de l’excel•lent reportatge “Ye-yés i rockers a la plana de Vic” del periodista Toni Coromina
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quan va estar al seminari, li ensenyà molta música i li va donar molta confiança.
    El grup GEBOVI tocava música ballable en festes majors. A Folgueroles havien tocat a diversos 
llocs: al davant ca l’Amadeu –plaça de les Acàcies-, que era asfaltat; a la Pista –quan encara 
no era coberta-; al davant de la casa de la Sala, a dins on era l’era. Durant les èpoques bones 
tocaven un o dos cops per setmana, agafaren molta experiència i cert nom entre els conjunts de 
l’època. Si en aquells anys haguéssim fet un rànquing de qualitat dels grups que hi havia a la 
comarca els GEBOVI els podríem haver col•locat a la franja mitjana. El grup durà uns cinc anys.
    Dels quatre membres del grup en Joan fou l’únic que es professionalitzà com a músic, durant 
quinze anys es guanyà la vida tocant la bateria en diverses formacions: Luc Barreto, Saint Tropez 
Singer (trio danès molt conegut per la peça “Acuarios”), Orquestra Costa Brava i molts d’altres 
grups.
    Fa mig segle hi va haver uns precursors de la música moderna al nostre poble que van posar 
la llavor perquè en sorgissin molts d’altres, formats exclusivament per folguerolencs: el grup 
“Gallina de pell” n’és segurament l’últim i un dels més significatius, el grup està format per en 
Jacint Torrents i en Xevi Abril, aquest últim nebot d’en Ramon Vilamala, guitarrista dels GEBOVI.
I ja ho sabeu, la música és necessària per la vida i, a més, si voleu ser feliços, cal: cantar, 
taral•lejar o xiular alguna peça cada dia.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona. Tardor, 2013

RECERCA
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La crisis iniciada al 2008 ha estat qualificada per especialistes internacionals com “la crisi dels països 
desenvolupats” ja que, les seves conseqüències s’observen principalment en els països més rics del món.
Dit això, i portant-ho a la nostra realitat més propera, ens trobem que la manca d’oferta laboral, l’increment 
de la taxa d’atur i la dependència d’unes prestacions  que es van exhaurint (atur, renda mínima), han fet 
disminuir els ingressos de les famílies de manera significativa els darrers anys.
    També el cost de l’habitatge (malgrat la tendència a la baixa dels preus del lloguer) és una càrrega pesada 
que en certes ocasions provoca un endeutament i fins i tot, la pèrdua de  l’habitatge. 
   Altrament, l’augment dels preus dels subministraments i dels impostos sobre el consum provoca un 
increment de les persones que pateixen pobresa energètica; hi ha persones que encara poden pagar les 
factures del gas, aigua i/o llum però es veuen obligades a rebaixar-ne el consum fins a mínims per sota del 
nivell de confort.
    Cal tenir en compte que la xarxa familiar, que tanta contenció  ofereix de forma sostinguda, moltes 
vegades ja no hi pot fer front a causa del seu volum econòmic i pel trasbals vital que suposa.
    La majoria de persones que es troben en aquesta situació de precarietat veuen com els afecta negativament 
a la salut, influint en el seu estat d’ànim i emocional. Certes vegades això comporta tensions en les relacions 
personals i un deteriorament en la convivència a nivell familiar i amb l’entorn més pròxim. És per això que 
no podem oblidar els infants, que són els últims responsables de la crisis, però són els que estan patint les 
seves conseqüències de forma tan o més greu que d’altres col•lectius o grups socials.
   Les famílies que passen per dificultats socials i econòmiques per culpa de la crisi, veuen que s’han  
d’adreçar a aquelles entitats que tenen més properes al seu municipi (com són ajuntaments, Càritas, Creu 
Roja, etc.); organismes que  han hagut de fer front a les necessitats emergents a través d’ajuts econòmics 
puntuals (ajuts per a subministraments, per a alimentació, etc.) com també, a través de projectes contra la 
pobresa i l’exclusió social.
    Desitgem que de mica en mica tots anem trobant la sortida a aquesta situació, que patim de manera  més 
directa o indirecta,  per poder aixi gaudir d’una qualitat de vida adequada que ens permeti seguir creixent i 
vivint dignament.

Equip de Serveis Socials

SERVEIS

Propera parada, Folgueroles
Temps era temps, en què pràcticament no corrien cotxes. Aleshores el mitjà de transport era l’autobús. 
L’enllaç entre Vic, Folgueroles i Vilanova de Sau es feia per una única carretera envoltada d’horts i de 
conreus. L’autobús pujava de Vic aixecant una fumera que fins i tot el veien abans de que arribés, i mentre 
passava alguns li feien adéu amb la gorra.

De Putinyós al Pont del Vent, baixava molt rebent, però a partir d’aquí, ja era diferent. Fins a Vilanova 
quedava un llarg camí. Qui tingui son podrà dormir, i en un cas de convenir, hi ha temps de fer un pipi, ja 
que la velocitat tant moderada, fer una correguda i amb la bragueta mig cordada, pujar al bus altra vegada. 
En mig de revolts, cops de cul i l’esquena encarcarada, s’arribava a la Mina on hi havia una parada. De la 
Mina a Vilanova en restava un bell trosset, però roncant com una fera. “Que no puc... Que no puc! Ja som 
a Coll Sarabosset”  Mentre el conductor pensava : “Que no pot.. .Que no pot...!, però ja som a Can Garrot.” 
A Vilanova, en descarrega gran gentada, i tot seguit desfeia  el camí de tornada. La resta de camí és planer 
o fa baixada, en cosa de deu minuts,  a Vic altra vegada. És just passat Putinyòs, que sembla que el bus 
sens amorra, però és que està content que el saludin amb la gorra. El nostre record per als pioners d’un 
transport tant útil i necessari en aquells temps. En Fonso de Can Soca, en Joan “Moliner”, l’Estanquer, i 
demano disculpes si me’n deixo algun, a tots ells, gràcies. 

Brígida Caralt
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I a vosaltres...Què us agrada llegir?
Des del Bibliobús Tagamanent ens hem proposat demostrar l’ampli ventall de lectures que oferim 
als nostres usuaris. Per això hem volgut presentar-vos un petit tastet d’aquest ventall recomanant-
vos diferents novel•les de diferents gèneres. 

Comencem doncs, amb un tipus de lectura que acostuma a fer les delícies dels nostres usuaris, 
que és la novel•la històrica. Per això us animem a que us endinseu en La conjura de Cortés, 
de l’escriptora Matilde Asensi. Aquesta és l’última novel•la de la trilogia anomenada Martin Ojo de 
Plata, i tanca el viatge que l’escriptora ha fet pel Segle d’Or Espanyol.  En aquest cas, Catalina, la 
protagonista, haurà de desemmascarar un complot que té per objectiu enderrocar el rei d’Espanya. 

El final de les seves aventures serà, com a mínim, inesperat.  
 
Ara en tenim una de policíaca, Els vigilants del far, de 
Camilla Läckberg. Seguint una mica els patrons a què ens 
té acostumats l’arxiconeguda escriptora sueca, Hedström 
i Falck ens porta 
aquest cop a Gräskar, 
més coneguda com 
l’illa del far, on s’ha 
comès un brutal 
assassinat. Serà 
feina de l’intrèpida 
parella de detectius 
resoldre els enigmes 
que es plantegen 
al llarg de la trama i 
descobrir el verdader 
culpable, que ja us 
podeu pensar que no 
serà una tasca fàcil. 

Un petit consell: no 
doneu res per suposat 
en aquesta història 
perquè els girs que 
pot arribar a fer són 
realment insospitats. 

Posem-nos ja 
sentimentals recomanant una novel•la romàntica. Es 
tracta de El viaje mas largo, de l’autor de Nicholas 
Sparks. Recordant una miqueta la seva primera novel•la, 
El cuaderno de Noah, l’autor ens presenta dues històries 
d’amor paral•leles. La primera és un home gran que després 
d’un accident de trànsit espera l’arribada d’auxili recordant 
la seva dona, morta temps enrere. Tot en qüestió de pocs 
moments. La segona ens presenta un amor insòlit entre un 
cowboy i una estudiant d’art. Ara l’interrogant és descobrir 
en quin punt s’encreuaran les dues històries. 
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Fem un canvi de registre total i presentem ara una novel•la 
d’humor. Es tracta del mestre David Safier i el seu últim 
llibre, Mu!. Una història esbojarrada sobre tres vaques que, 
davant la possibilitat d’acabar formant part de qualsevol 
tipus de menges exquisides, decideixen fugir de la granja 
on viuen i emprendre un llarg viatge en direcció a la Índia, 
on sembla ser que la vaca és un animal sagrat. L’autor 
de Maleït Karma i Jesús m’estima, entre d’altres, posa a 
prova, un cop més, la capacitat del lector per assaborir 
històries que s’escapen del món real. 

I

 finalment, l’ultima recomanació és Wonder, de R.J. 
Palacio. Un llibre que per l’emotivitat que desprèn ha 
arribat al cor de molts dels postres usuaris. L’argument 
gira al voltant de l’August, un nen que pateix una greu deformitat física a la cara, i que ves per 
on, ara s’haurà d’enfrontar a un entorn acostumat a rebutjar qualsevol cosa que sigui diferent. 

L’August, amb l’ajuda dels seus pares i la seva germana, 
hi anirà trobant mica en mica el seu espai, amb dificultats, 
però també amb valentia i molta intel•ligència. Wonder és 
una  denúncia als cànons de bellesa i estètica de la nostra 
societat, que a vegades resulta ser molt superficial.  

I fins aquí les nostres recomanacions, de moment. Esperem 
que us hagin resultat interessants, i recordeu, que al Bibliobús 
us esperen aquestes recomanacions, i moltes d’altres que 
no us podeu perdre!. Ens trobareu cada divendres de 4 a 7 
de la tarda davant de l’Ajuntament, o qualsevol dia a http://
bibliobustagamanent.blogspot.com. 
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Aquí, el groc i el blau van junts 
 
Des del passat octubre i fins al desembre s’ha portat a terme a Osona una campanya sobre residus 
amb el lema “Aquí el groc i el blau van junts. A Osona reciclem més i millor”, que ha constat d’un 
espot i una falca de ràdio, anuncis a la premsa escrita i un concurs d’escultura i de fotografia.
L’espot té com a protagonista el músic osonenc Santi Serratosa que toca una bateria feta a 
partir de paper, cartró i envasos lleugers, mostrant als espectadors què pot anar a la fracció dels 
reciclables.

Aquesta campanya ha estat impulsada conjuntament per la Mancomunitat La Plana i el Consell 
Comarcal d’Osona i finançada per Ecoembes, per fomentar la recollida de la fracció dels materials 
reciclables, tant en contenidors com en la recollida porta a porta. 
Aquesta campanya ha estat pensada per contrarestar les confusions que va causar entre la 
població osonenca la campanya “Envàs, on vas”, i per recordar que a Osona el model de recollida 
és diferent de la resta de Catalunya, amb la qual cosa els envasos es llencen juntament amb el 
paper i el cartró. 

Així doncs, per materials reciclables entenem els residus de plàstic, de metall, de paper, de cartró, 
brics, porexpan... Tots aquests materials es porten a una planta de triatge, on se separen en més 
de 12 tipus diferents. Després, aquests materials es transporten a diferents recuperadors que 
obtenen matèria primera per fabricar nous productes.

Per a més informació sobre la campanya us podeu adreçar a la pàgina web www.osonarecicla.cat 
que us convidem a visitar. Hi podreu visualitzar l’espot, també.

Què passa a Folgueroles? (dades del 2012)
 
Folgueroles, on la recollida porta a porta, es du a terme des de l’any 2002, continua essent un 
dels municipis amb la recollida selectiva més alta de tot Catalunya. La recollida selectiva neta 
del municipi (un cop descomptats els impropis, els materials recollits que no corresponen) és 
del 77,61%, el segon municipi d’Osona amb més percentatge, només per darrera de Tavèrnoles 
(79,54%). La mitjana dels municipis de la Mancomunitat La Plana és de 71,37%, la d’Osona és 
del 51,94%, a les comarques centrals (Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès) és del 31,70% 
i a Catalunya del 32,19%.

Entre les dades, es pot destacar que durant el 2012 es van recollir 273 tones de fracció orgànica, 
174 de reciclables (envasos, paper i cartró), 48 tones de vidre, 104 tones de rebuig i 17 tones 
d’altres materials. En total, a Folgueroles es van recollir 616 tones de residus, que suposen 276 
quilos per habitant i any.

Osona és la comarca que genera menys residus de la Catalunya central amb 1,15 quilos per 
habitant i dia. A Catalunya de mitjana diària es generen 1,35 quilos. Folgueroles, amb els 0,76 
quilos, és el segon municipi d’Osona amb menys producció de residus per habitant i dia.

Si algú està interessat a obtenir més informació, es pot posar en contacte amb la Mancomunitat 
La Plana al 93 812 41 67 ext. 5 o bé a mediambient@mancoplana.cat.

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana
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ENTITATS

Osona contra el Càncer - Delegació de Folgueroles
Osona Contra el Càncer, junt amb el Consorci Hospitalari d’Osona, s’ha fet càrrec de la construcció 
de la nova Unitat d’Oncologia de la nostra Comarca.
Aquesta Unitat es troba situada a la planta baixa de l’Hospital General de Vic, on s’agruparan tots 
els serveis exteriors d’oncologia, consultoris, sala de quimioteràpia  i àrees de descans per als 
malalts i els  seus familiars i acompanyats, per tal d’aconseguir una millora i major comoditat en 
els tractaments d’aquesta malaltia.
 
La Delegació de Folgueroles, per iniciativa d’alguns dels nostres comerciants, ha repartit informació 
sobre aquesta Unitat, butlletes per fer-se’n soci i guardioles per si es vol col•laborar en la formació 
d’aquesta Unitat.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els propietaris dels comerços de Folgueroles per la seva 
bona acollida i bona predisposició amb aquesta iniciativa.
També volem agrair la participació de tot el poble de Folgueroles que amb els seus donatius 
ajudaran a fer possible aquesta Unitat.

Centre de dia
Durant aquest any 2013, al Centre de dia Folgueroles hem realitzat diferents sortides i celebracions.
El passat mes de maig, tots els usuaris vam fer una sortida a l’escola Mossèn Cinto a veure 
l’exposició de les barretines que van muntar els alumnes de segon. Un cop allà els nens ens 
van explicar, de forma molt organitzada, el seu treball amb tot tipus de detall, fent un repàs de la 
història de la barretina, un recull dels diferents tipus, les seves utilitats, fins i tot ens van recitar un 
fragment del poema de la barretina de Verdaguer.
Per acabar, ens van mostrar un vídeo que il•lustrava el procés del seu excel•lent  treball.
Va ser una experiència enriquidora, que no va deixar ningú indiferent i a través de la qual, tots els 
avis en van poder aprendre alguna curiositat interessant.
Fins i tot ens va servir per trobar la resposta d’alguns dubtes, que fins al moment, ningú no havia 
estat capaç d’aclarir-nos.
L’entrada de l’estiu vam voler celebrar-la i per això li vam donar la benvinguda. Vam fer un bon 
sopar de juny, amb famílies, usuaris i treballadors. 
Els nostres veïns, els alumnes de la Llar d’infants Patufet, com cada any van venir a cantar-nos 
cançons que havien après durant el curs escolar i van venir a acomiadar-se de nosaltres i a 
desitjar-nos que tinguéssim un bon estiu.
També ha estat molt significatiu el fet d’haver pogut disposar d’un hort ecològic, en què hem pogut 
cultivar tot tipus de productes.
Aquesta activitat ens ha servit per a recuperar bells costums i al mateix temps, ens ha permès 
tastar la nostra pròpia collita i recordar el bon gust dels productes frescos de la terra.
Ja per finalitzar, el passat més d’octubre, vam fer una sortida a la Plaça Verdaguer, aprofitant el 
dia que és de mercat setmanal.
Vam fer un recorregut per les diferents parades, vam tenir l’oportunitat de “fer xerrada” amb 
coneguts del poble i fins i tot, alguns de nosaltres ens vàrem animar a fer alguna compra. Va ser 
una sortida propera, que ens va permetre passar un matí diferent. Salut tinguem.

SAIAR Folgueroles
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Onze de setembre (d’Ignasi Garcia Barba)  

Pels voltants de Setmana Santa un grup de joves (la majoria de Folgueroles) ens posem d’acord 
per fer junts una obra de teatre.
Sempre que comences una obra de teatre, és un repte.

Ja és un primer repte saber triar una obra que agradi, que els papers encaixin amb els personatges, 
que sigui atractiva per als actors i també per al públic, però és un bonic repte!
Un director de teatre que vaig tenir fa anys, Josep Baranera, sempre em deia que perquè una obra 
funcioni, necessitem que tres elements vagin junts:

1-L’obra: l’obra ha d’enganxar. Per més bé que ho facin els actors, l’obra ha de ser bona.
2-Actors: els actors han de saber interpretar bé el seu paper, i el perfil de cada personatge 
ha d’encaixar amb el paper que representa. Per més bona que sigui l’obra, si els actors no 
representen correctament el paper, l’obra no surt.
3-Públic: és el que fa que tinguin sentit els altres dos punts. Per millor que sigui l’obra, per més 
bé que ho facin els actors, si no hi ha públic, també perd el seu sentit.
Amb tot això present, finalment proposem tirar endavant l’obra “Onze de Setembre” d’Ignasi 
Garcia Barba.

Ignasi Garcia Barba (http://ignasigarciabarba.wordpress.com) és un guionista, novel•lista i un llarg 
etcètera  que a més a més, escriu teatre de forma amateur. 
Després de parlar amb ell, que en tot moment va mostrar molta il•lusió en veure que un grup de 
joves de Folgueroles volíem representar la seva obra, decidim tirar-la endavant.
L’obra tracta, amb molt d’humor, un referèndum per a la independència, L’escena se situa a dins 
d’un teatre on se “segresta” el públic perquè es quedin a votar. (El públic es pensa que va a veure 
una obra de teatre “normal i corrent”).  A partir d’aquí comencen a sorgir opinions diverses dins el 
públic, amb gent favorable a votar i d’altres en contra…. I finalment s’acaba detenint els impulsors 
de la consulta, sense poder celebrar finalment el referèndum.
Tot i que l’obra té un fons polític, es tracta sobretot d’una  obra d’humor, realitzada per joves de 
15-16 anys, i en què constantment fem participar el públic. (Recorda l’estil de “La Cubana”).
L’obra l’hem representada tres vegades, dues a Folgueroles i també a la Festa Major de Tavèrnoles.
Personalment penso que l’obra ha anat prou bé.
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Obra a part, sempre he cregut que els valors del teatre només poden ser bons: exercites la 
memòria, aprens a interpretar, i perds la por de parlar en públic. 
Quan vull buscar pegues per no fer teatre, no en sé trobar, només hi veig punts positius; animo per 
tant a tothom que pugui tenir el cuc, que no es deixi perdre l’ocasió de provar-ho; pot anar més be 
o menys, però mai no ens podem quedar amb el dubte; s’ha de provar!!!
Això, pren especial sentit quan ho fan gent jove, ja que aquests aprenentatges els poden servir en 
els anys decisius que tenen al davant: uns estudis, anar a buscar les primeres feines, gent nova, 
entorns nous….. , i si a més a més algun segueix en el pas dels anys, fent teatre, serà un èxit de 
tots.

He volgut que els mateixos actor poguessin expressar-se, en relació a aquesta obra:
Meritxell Masnou (Una de les promotores del referèndum) “Als assajos cada dia rèiem més, 
també fent l’obra ja que com que no era una obra normal, ens permetia fer diferents canvis i 
improvisar. Sempre passava alguna cosa i feia a l’obra cada cop diferent… a més, el tema que 
tractava era un tema d’actualitat sobre el qual tothom té la seva opinió, cosa que ens afecta a tots,  
i tractar-ho en una obra amb humor pel mig, ha estat molt divertit”
Anna Carbonell (Acomodadora del teatre): “Aquesta obra ha estat una experiència diferent d’ 
altres obres perquè hem tocat un tema d’actualitat que aporta molta polèmica, a part que hem 
tractat molt amb el públic i tothom ha col•laborat molt amb nosaltres; personalment penso que ha 
estat una gran experiència”
Laura Bertran (Inspectora de policia): “Jo crec que mentre estàvem assajant aquesta comèdia, a 
part de passar-nos-ho bé fent-la, l’obra ha fet que ens uníssim molt com a grup. Cada vegada que 
la fèiem era molt diferent i això també la feia ser una obra diferent”
Roger Pallàs (Persona del públic que està a favor del referèndum): ”En la meva opinió aquesta 
obra ha estat molt encertada ja que reflectia clarament el nostre estat actual. També m’ho he 
passat molt bé fent-la però el més important ha estat poder gaudir-la amb els meus amics.”
Ariadna Roigé (Persona del públic que està en contra del referèndum): ”Aquesta obra ha sigut la 
millor, ja que el tema és actua, i a més hem après moltes coses, ens ho hem passat bé, ns hem 
ajudat uns als altres i ha sigut una experiència més com a actors.”

El teatre popular és una de les expressions més clares de la cultura catalana, i que gent jove tingui 
interès a fer-ne, és una garantia de futur. 
Com sempre dic: el teatre és una eina excel•lent que permet donar vida a la nostra llengua, a la 
nostra cultura i al nostre país. I que sigui per molts anys.

Bernat Molist Bover
  

Associació Social Cultural de Ntra. Sra.  de la Damunt
El passat mes de juny la nostra entitat va complir  130  anys de la seva fundació.  Els actes centrals 
de la celebració d´aquest aniversari es van realitzar per la Festa Major.  Vam fer processó, amb la 
imatge de la Mare de Déu de la Damunt, sortint de can Saperas,  al carrer Nou,  baixant pel mateix 
carrer fins arribar a l´església parroquial. on se celebrà la missa oficiada per Mn. Ricard Làzaro,  
acompanyat pel senyor rector Mn. Francesc Basora, Mn. Joan Balaris, jesuïta, i el diaca  Joan Tió. 
A l´acte, hi assistiren el senyor alcalde Carles Baronet i altres autoritats del pobla. Un cop finalitzada 
la missa, en què va cantar el Cor Parroquial, vam estimar la medalla  de la Mare de Déu i els 
assistents van ser obsequiats amb una postal de la imatge com a record del 130 aniversari.

A tots els socis i a tots els folguerolencs: bones festes de  Nadal i un millor any! 
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Grup de Teatre Atlàntida
 Com ja vam apuntar a la Falguera del mes de juny, el Grup de Teatre Atlàntida es presentava 
curull d’activitats, que s’han anat complint regularment, com ha de ser.

La primera actuació va ser el 14 de juliol, i tal com ja es va fer l’any passat,  com a colofó de la 
festa del Casal dels Avis. L’obra, Dos nois per casar va ser representada pel “Grup dels Avis” i 
sembla que amb força èxit atès la bona acollida del públic assistent a l’acte. I amb la incorporació 
de la Carme d’en Pere Verdaguer, ja són set els actors que componen el grup, algú més s’hi 
anima? 

Voldríem fer esment de manera especial a l’obra Onze de setembre escrita per l’Ignasi Garcia 
Barba i interpretada pel “ Grup del Joves”, sota la direcció de Bernat Molist. Però, com a persona 

Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
La nostra escola funciona des de l'any 2006, són molts els alumnes que han passat per l’escola i 
ens sentim molt orgulloses. La majoria d’aquests alumnes són d’edat infantil, nens i nenes de 4 a 
12 anys, encara que aquest curs també tenim nens i nenes a partir de 2 anys, us hem de dir que 
ha estat una experiència única, tant per a ells com per a nosaltres les Mestres. Aquests petitons 
vénen molt contents, amb ganes de fer coses i aprenen de seguida.

També volem insistir en les classes per a adults, que com podeu veure en les fotos es fan coses 
molt creatives. Les nostres alumnes comenten que aquests moments que dura la classe, són uns 
instants molt relaxant en els que s’obliden de tot.

I per acabar us volíem comentar que també tenim una persona titulada en Artteràpia. S’ha format 
durant dos anys en el Màster d’Artteràpia impartit per la Universitat de Vic i l’ Escola d’ Expressió 
i Comunicació AEC de Barcelona. L’ Artteràpia és un acompanyament i suport per persones en 
dificultats socials, educatives, personals i/o amb patiment físic o psíquic que utilitza les activitats 
artístiques i creatives com instrument d'intervenció. Es donen eines per treballar a partir de les 
diferències personals i culturals, afavorint les condicions per crear i arribant a produir un procés 
de transformació subjectiva que ajuda la persona.
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directament implicada deixem que sigui ell el que ens expliqui de què va l’obra, junt amb les  
reflexions fetes pels actor. No deixeu de llegir el seu article, és d’allò  mes interessant 

I per la Festa Major, el vodevil Especialitat en homes va aconseguir una vegada més,  despertar 
les rialles dels  espectadors: comèdia d’embolics, de malentesos, va dur als actors a lluir-se i a 
desplegar tot el seu bon fer per assolir el seu objectiu: divertir la gent i fer-los deixar de banda, 
encara que sigui per uns moments, les seves cabòries. 

El dia 6 d’octubre, i ja és  el segon any,  es va fer una Jornada de teatre,  la recaudació de la 
qual anava destinada a l’associació FCMPPO, que gestiona els recursos per a persones amb 
problemes de salut mental i addiccions a la nostra comarca. L’obra Onze de setembre  va ser 
representada pel “Grup dels Joves” mentre el grup “la Palangana” de Gurb de la Plana dirigida 
per en Lluís Badosa,  va presentar Taxi,  amb una gran interpretació, tant de l’una com de l’altra,  
per part de tots els actors. Entre les entrades i el bar que la Carme va muntar a la pista (gràcies, 
Carme!)  es van recollir 1425 euros , que es van entregar íntegrament  a la Fundació esmentada 
i que va enviar una carta d’agraïment per la nostra col•laboració. 

I ara, com cada any, toca preparar els Pastorets dirigits, una vegada més per en Toni Galobardes; 
a veure quina una ens en prepara aquest xicot!  L’explicació del misteri el dia de Nadal, que no hi 
falti ningú, que un dia és un dia (llàstima!)  i que segur que  l’obra s’ho mereix. Segons ens ha dit 
un ocellet els assajos  van tirant endavant, que no val a badar,  que no ens en adonarem i tindrem 
el Nadal a sobre. 

I després de les festes nadalenques, i com ja és costum, reprendrà tota la parafarnàlia que 
representa la preparació de la nova temporada teatral: recerca de les obres, assajos...tota una 
feinada per als directors, actors, tramoies, etc., que no dubten d’esmerçar tot el temps que faci 
falta per menar a bé els seus projectes . Sort i felicitacions a tots.

I ara només queda desitjar a tots un Bon Nadal i un  Feliç Any 2014, ple d’esperances i il•lusió. 

Grup de teatre Atlàntida de Folgueroles
«De lengua no hay más que una»
ens deia en Franco temps ha
quan el feixisme campava
per la muntanya i el pla. 
I fa tres-cents anys que dura,
que no volen acceptar
que tinguem la nostra llengua
que ve de segles enllà!
És la llengua de la història,
i fa de molt bon parlar,
fins i tot en ella canta
el paisatge que aquí hi ha:
Gratallops, Camps, Fonollosa,
L’Hospitalet, Cornellà,
Montserrat, les Guilleries,
Catarroja i Calvià, 
i els ben nascuts molt bé saben
quan es volen integrar
que la llengua de la terra
aquí és el català.

¿Per què amb tanta prepotència
ara en Wert ens vol domar
fent del castellà a l’escola
la llengua vehicular?
¿I per què el PP a la Franja
ni el nom no en vol acceptar
disposat a fer el ridícul
amb el LAPAO, oh la là!?
Val més que estripem les cartes
i ens disposem a xiular
tots els governants fatxendes
que tallen el bacallà,
siguin reis, bisbes o prínceps
que no volen respectar
els drets que tenen els pobles
a decidir i a parlar.
Que se’n vagin a cagar!
               Cinto Tocassons
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Casal d’Avis de Folgueroles
Com cada any, a principis d’octubre, les activitats es 
van reprendre al Casal dels Avis: taller de manualitats 
i de pintura, taller de lectura, gimnàstica, balls de 
saló i cursets d’informàtica i realització d’àlbums de 
fotografia digital, amb horari flexible...

Tanmateix, no es pot dir que durant els mesos d’estiu 
tot quedés parat: anades a la platja el dilluns, viatges, excursions...I la setmana del 8 al 21 del mes 
de juliol, es va fer una recollida d’aliments. Ah, i no llencéssiu pas els taps de plàstic: els recollim 
per a la gent Sant Tomàs que necessita una llitera especial per la dutxa.

FESTES I CELEBRACIONS 

El dia 14 de juliol, el Casal va celebrar la seva festa anual de final de “curs” : Un bon àpat i com  “A 
fi de Festa” es va representar l’obra de teatre “Dos nois per casar”  interpretada pel grup dels avis 
“Fixa’t-hi Bé”. Divertida, un pèl ingènua, sense gaires complicacions, sembla que va aconseguir 
el seu objectiu: fer riure i passar una bona estona al públic assistent. A més dels actors de l’any 
passat, la Carme d’en Pere Verdaguer va fer el seu debut com a actriu, i Déu n’hi do com se’n 
va sortir de bé. Algú més s’anima a formar part del grup? Enguany, en Lluís Autet tenia el doble 
paper de director i actor, i això no sempre és fàcil, au, veniu i apunteu-vos-hi, que  no sabeu el 
que us perdeu!

L’u d’octubre el nostre poble  va ser l’encarregat de  commemorar el Dia Internacional de la 
Gent Gran. Organitzada a través de la Mancomunitat la Plana , unes 120 persones  vingudes 
de diversos Casals, van participar en tot un seguit d’activitats. Per començar, unes paraules de 
benvinguda del Sr. Carles Baronet, alcalde de Folgueroles i del  Sr. Lluís Verdaguer, alcalde 
de Taradell i president de la Mancomunitat. Després d’un bon esmorzar la gent es va formar 
en diferents grups per una visita guiada pel poble, així com a l’ermita de la Damunt, l’església 
i la casa Museu Verdaguer, acompanyada per una lectura de poemes del nostre excels poeta: 
mossèn Cinto Verdaguer. 

Una vegada acabada les visites, es va anar al restaurant El Roquet de Tavèrnoles, per fer el dinar 
de germanor.  

El diumenge 27 d’octubre, es 
va celebrar la Castanyada amb 
un berenar, que a més de les 
castanyes, com toca, estava 
acompanyat d’un entrepà de 
botifarra, panellets, begudes , 
cava i vi dolç.

I el diumenge 15 de desembre 
es va fer el berenar de Nadal; 
com podeu veure, no en deixem 
passar ni una! 

ACTIVITATS
Enguany, han començat amb 
més força que mai.
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SETEMBRE
El dia 16 de setembre, va reprendre el taller de lectura “Llegim llibres”, dirigit per la Marina Adillon, 
amb la qual ens trobem  cada tercer dilluns del mes, per comentar el llibre que ens ha recomanat

El dia 30, la Bruna Cararach, va fer una xerrada sobre la ciutat de Tolosa del Llenguadoc, 
acompanyada d’unes fotografies.

OCTUBRE
El dia 7, es va presentar un recull de fotografies de diferents indrets, a càrrec d’en Pere i la Carme 

El dia 14, i conjuntament amb la Casa Museu Verdaguer, on es va fer l’acte, en Joan Vilamala va 
presentar, amb molt èxit,  el seu darrer treball “Cançons, auques i badalls”. Amè, divertit... sí no 
sabeu què regalar, us el recomanem, segur que plaurà a tothom. 

El dia 28, en Pep Pujols de la Roca, va fer una exposició sobre el tema: “La previsió del temps, 
del planeta a Folgueroles”

NOVEMBRE
El dia 4,  hi va haver la conferència  de la Diputació de Barcelona , Se’ns va parlar sobre “Drets i 
Deure dels Consumidors” 

El dia 11, en Jordi Verdera i en Ventura Noguer van fer una xerrada sobre “Què és el reiki i les 
teràpies alternatives” 

El dia 25, es va projectar una pel•lícula sobre el batre amb animals, tal com es feia antigament.

DESEMBRE
Dia 2, i per segon any, la Rosa Maria Piquer, llicenciada en psicologia i especialista en musicoteràpia, 
ens parlarà d’aquesta tècnica, que va despertar tant interès, motiu pel qual se l’ha tornat a convidar. 

SORTIDES I VIATGES
El dia 25 de setembre, i seguint la tradició, 55 dones (homes prohibit!)  del nostre  poble, van anar 
fer la seva visita anual al santuari de  La Salut.

Del 13 al 20 d’octubre, els amants de la navegació van poder fruir d’un creuer de vuit dies pel 
Mediterrani en el vaixell “Liberty of de seas”

Els dia 1, 2 i 3 de novembre, es va fer una estada a l’Estartit per a celebrar la Castanyada.

Els dies 23 i 24 de novembre, cap de setmana a l’Ametlla de Mar, amb l’atractiu de veure un 
concurs de Balls en Línia, que es feia a l’hotel on estàvem allotjats. I el diumenge, després d’una 
visita guiada a Tortosa, un bon dinar i una estona de “ballaruga” cap a casa que falta gent! 

Com heu pogut comprovar d’activitats no en falten, ans al contrari, i segur que moltes despertaran 
l’interès de persones que encara no s’han decidit a formar part d’aquesta Gran Família que som el 
Casal dels Avis de Folgueroles. La  diversió i la bona harmonia estan garantides.

BON NADAL I MOLT FELIÇ ANY NOU A TOTHOM! 
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Castanyada vivent
Els de Cicle Inicial, aquest any, érem els encarregats de preparar la festa de la castanyada i vam 
realitzar una CASTANYADA VIVENT. En sis espais diferents de l’escola, estàvem repartits tots els 
alumnes de Cicle Inicial, representant una història relacionada amb la castanyada.

La història anava de dos protagonistes, un dels quals no sabia d’on sortien les castanyes i l’altre 
li ho anava explicant.

Iniciàvem la història en un bosc, on 
en Pitu demanava d’on sortien les 
castanyes. En Treni i  els nens i nens 
de Cicle Inicial que érem en aquest 
lloc li vam contestar “dels arbres i 
més concretament dels castanyers”. 
Llavors vam ballar la dansa: 
Passegem-nos pel bosc.

En el segon espai, vam cantar 
la cançó del Cargol treu banya, 
ja que un dels protagonistes va 
dir que els cargols surten quan 
ha plogut i surt el sol.
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En el tercer espai  en Pitu, va preguntar “I si 
plou i fa sol?

I a continuació vam sortir bruixes i bruixots 
cridant ben fort :”Les bruixes es pentinen!”

I després vam cantar Plou i fa sol.

En el quart espai, en Pitu va dir  que ell una 
vegada s’havia fet amic d’un cargolet i com que 
anava a poc a poc mai no  arribava a lloc. 

Vam cantar: Un cargolet anava a l’escola. I 
quan en Pitu i en Treni van parlar de la tardor 
vam cantar: M’agrada la tardor.

A continuació  els protagonistes juntament 
amb els nens de l’escola, van escoltar la 
poesia: Els  arbres  es muden i llavors tots 
junts  vam ballar: El ball de la castanyera.

Al final d’aquest d’espectacle, la 
castanyera estava cansada de fer la seva 

feina i va decidir ser “roquera”. La història 
s’acaba amb el ball de la castanyera roquera. 

A tots els alumnes de CICLE INICIAL 
d’aquesta festa ens quedarà sempre un bon 
record, ja que ens ho vam passar molt bé, 
perquè ens vam sentir actors per un dia.
               
              ALUMNES DE CICLE INICIAL
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Els nostres esgrafiats
Com és habituals aquests darrers anys, els alumnes de Cicle Superior vam estar treballant en un 
nou projecte de Recerca Històrica que es va presentar a la matinal del diumenge 16 de juny del 
2013. 

Des de l’escola havíem descobert els rellotges de Sol que hi ha escampats pel poble i vam 
conèixer el món de la pedra i l’ofici de picapedrer. 
El curs passat el vam dedicar als esgrafiats que hi ha en algunes façanes i vam conèixer també 
la tècnica que els fa possibles.

Vam començar fent un treball de tipus teòric amb la finalitat de veure la diferència entre estucar i 
esgrafiar. Després vam sortir al carrer per poder buscar els diferents esgrafiats que tenim al poble. 
Els vam ubicar en el carrer o plaça on es troben i els vam observar detingudament. Ens vam 
adonar que les temàtiques són diferents; mentre que alguns són purament decoratius, altres 
tenen una finalitat informativa i n’hi ha un que conté una simbologia totalment religiosa. 
Els vam fotografiar i vam fer una fitxa de cadascun intentant trobar tota la informació històrica 
possible. Això ho vam fer a partir d’enquestes que es van passar als propietaris de les cases on 
es troben i a la gent més gran del poble.

Finalment vam voler fer conèixer tot allò que havíem après. El dia de la matinal ens vam convertir 
en protagonistes absoluts, petits “experts”, que vam guiar tots aquells que ens van acompanyar 
explicant-los el que junts havíem investigat.

Després hi va haver una segona part, prou interessant també, que va tenir lloc als jardins de Can 
Dachs. Va consistir en una demostració de la creació d’un esgrafiat per part de l’artista osonenc 
Jordi Lafont. Va ser una experiència que ens va enriquir a tots i de passada ens va permetre 
conèixer millor el nostre poble. 

Nois i noies de CS

Esgrafiat que hi ha a cal Ferrer de baix.
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Totes les ones de la mar no poden rompre un gra d'arena
Aquest vers és un dels emblemes que el diumenge 11 d’agost de 2013 va guarnir els carrers de 
Folgueroles. L’Assemblea de Folgueroles (ALFI)  i la  gent del carrer Major, il•lusionats per ser el 
punt de partida de la cadena “En defensa pròpia”, van treballar conjuntament i amb tenacitat  per 
posar el seu gra de sorra a la reivindicació que uneix el poble català. Els veïns van saber trobar 
en Verdaguer versos escaients per sumar-se  al clam d’un país que va cap a la independència

Versos d’enuig: 

Tota la gent surt de casa
la ciutat sembla que bull
així es mouen les abelles
si es tira una pedra al rusc.

Versos d’utopia: 

Puja’m amunt de branca en branca
des d’on lo món com arbre arranca

Versos de perseverança:
 
Canto les glòries que espero
per los treballs que passí
en lo camp de les espines 
les flors que espero collir.

Aquests,  i altres textos van ser recitats 
per Anna Maluquer i Lluís Soler davant 
mateix de la Casa Museu. L’ambient 
era festiu, ens hi van acompanyar uns 
gegants  ben verdaguerians: en Gentil i 
la Flor de Neu i el mateix poeta mossèn 
Cinto convertit en gegantó pels geganters 
de Santa Eugènia. 
Hi havia també el grup casteller dels Nyerros i els assistents van ser obsequiats amb una 
xocolatada preparada pels veïns del carrer.
Amb aquest clima de festa, i amb molta calor, es va intentar unir la casa Verdaguer de Folgueroles 
amb el monument dedicat al poeta davant de la Universitat de Vic on es va tancar l’acte.
La cadena “En defensa pròpia” podem considerar que va ser un èxit. Malgrat no poder unir els 
dos indrets va ser molt concorreguda, es va viure  un ambient festiu, reivindicatiu i solidari (també 
es recollien aliments). L’acte també va servir per detectar punts forts i punts febles de cara a 
l’organització de la Via Catalana de l’11 de setembre. I per Folgueroles va ser un motiu d’orgull. 
La tria del nostre poeta i el nostre poble com a fil conductor d’aquesta cadena, reafirma una 
vegada més el valor simbòlic del poeta de Folgueroles, l’home que va elevar la llengua catalana 
a la categoria literària i que encara avui és un model per al poble català que es mou per defensar 
els seus drets .

Carme Torrents
Fundació Jacint Verdaguer
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El Patufet ja té 25 anys!
L’Escola bressol de Folgueroles fa 25 anys  que contribuïm  en el desenvolupament i l’educació 
dels més petits. 
És un any especial i ho celebrem amb molta il•lusió. Per això hem pensat fer una festa on ens 
retrobarem tots junts: alumnes, exalumnes, pares, mestres...
Per aquest dia volem preparar una exposició fotogràfica amb les fotos de tots els alumnes : 
Com éreu ABANS i  com sou ARA!
A l’escola tenim la foto de grup de quan us vàreu “graduar”, i necessitarem la vostra col•laboració 
per aconseguir fer una foto actual.
Buscarem un responsable de cada grup per reunir els seus companys de curs.
Ja us anirem informant a través del nostre blog:  patufet-folgueroles.blogspot.com.es     
Per a qualsevol consulta podeu trucar  al telèfon : 938887086 o escriure a infantselpatufet@
hotmail.com
Esperem que us faci molta il•lusió. BON NADAL I FELIÇ ANY 2014

Les mestres del Patufet

Cargols verds

Peixos grocs
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Peixos blaus

Papallones

Cargols vermells
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Com es prepara el final d’any a l’Associació de Patinatge 
Artístic de Folgueroles?
Hem  iniciat la temporada el 2 de setembre amb la il•lusió de fer una bona preparació per afrontar 
les properes competicions de la Federació Catalana de Patinatge, tant en modalitat Individual 
com de xou i com no, el ball que portarem als festivals aquest any!

Perquè  us feu una idea del que significa aquest esport per les nenes que el practiquen, res millor 
que aquesta  entrevista a cada grup . . . ja veureu quines respostes més simpàtiques ens dónen!
Aquí  teniu les preguntes que els hem fet:

-Quines emocions us desperta sortir a patinar al festival del nostre Club? 
Grup petites: Hi ha respostes de tot tipus, ens encanta! No ens agrada. Però també ens fa una 
mica de vergonya.

Grup Mitjanes:  L´opinió general és aquesta, ens sentim molt nervioses, però alhora contentes 
i confiades que tot sortirà molt bé, ens agrada que tothom ens vingui a veure i ens miri com fem 
els balls que hem preparat. Tot que hi han respostes com, m´agrada més anar a d´ altres festivals 
on no ens coneix ningú.  
Grup Grans: Felicitat, alegria, nervis,  ens emociona molt! També ens agrada ensenyar el que 
hem estat treballant durant l´any.

-I a les competicions en modalitat individual i xou?
Grup Mitjanes: Molt nervioses des que comencem fins que acabem, perquè si suspens. . . 
Però ens esforcem molt per fer-ho bé i quan tot s´acaba ja tenim ganes d´anar a les pròximes 
competicions. 
Grup  Grans: Molts nervis, estrès, ganes d´aprovar, sobretot, fer-ho bé, ja que a vegades els 
nervis ens juguen males passades i, integratius que tens molt assumits, tens por de fallar-los.

-Us agrada fer  el joc de l’amiga invisible amb les companyes i entrenadores de  Patinatge? 
I per què?
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Grup Petites: Ens agrada moltíssim! Perquè ens regalen coses.
Grup Mitjanes: Sí, sí, sí ! Té molta emoció, i riem molt quan sabem qui és la nostra amiga 
invisible, ens agraden molt els regals! 
Grup Grans: Ens encanta! És una altra manera de passar temps juntes i ajuda a unir encara més 
el grup, juntes ens ho passem molt bé!

- Què us sembIa el lot que el club us regala per Nadal?   
Grup Petites: Sí, ens agrada perquè ens donen un munt de menjar i regals. 
Grup Mitjanes: Ens agrada molt, hi ha llaminadures (mal dit xutxes), patates, sorpreses com 
orelleres, mocadors i moltes coses més!
Grup Grans: Sí, ens fa molta il•lusió perquè és sorpresa, mai no saps el que hi haurà, i estem tot 
el club junt!

-Aquest any heu començat també a fer dansa, creieu que aquesta activitat us pot ajudar a 
patinar millor? Com us està anant?
Grup Mitjanes: Ens va molt bé fer dansa, ens  collen molt amb la posició del cos; ja hem fet la 
posició 1, 2, 3, això fa que millorem quan patinem. També ens han explicat que amb el nostre cos 
també podem expressar alegria, tristor etc.,  no només amb la cara.
Grup Grans: Sí, ens ajuda a corregir postures, expressions corporals i expressions facials. Ens 
ajuda moltíssim en la modalitat de xou, però també en el lliure, ja que el posicionament del cos, 
on posem el pes, on fem  força . . . s´aplica sempre.
Ens va molt bé! La Veri, la professora, és un encant i en sap un munt! Aprenem moltes coses 
passant-nos-ho bé i fent cohesió de grup, perdent vergonya . . . 

 -El Patinatge és tot un món, ja sabeu, els entrenaments setmanals, les coreografies dels 
balls amb els seus  mallots, maquillatge, pentinats, etc. Què és el que més us agrada de 
tot això? 
Grup Petites: Fer el ball i maquillar-nos, perquè els balls són molt macos i ens agraden molt les 
cançons que ballem!
Grup Mitjanes: Que estem molt “guapes” amb els mallots, pintades i pentinades i ens fan fotos. 
També hi ha comentaris que la gomina molesta una mica i que fa fred amb els mallots, i fins i tot 
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algun feia picor (el de color d´or).
Grup Grans:  Tot és important i, sense qualsevol d´aquestes coses esmentades, el resultat no 
seria el mateix. Una coreografia sense el seu mallot, el seu maquillatge i el seu pentinat no seria 
tan espectacular ni transmetria el mateix.
  
-Com engrescaríeu a qui no ha provat encara el patinatge artístic?
-Grup Petites: Prova-ho! Perquè fem balls, aprenem coses i ens ho passem molt bé!
-Grup Mitjanes: Que és molt “guai”! Que ho intentin, que fa molta gràcia i és molt divertit! Ens ho 
passem molt bé!!
-Grup Grans: És un esport molt complet, on treballes la força, resistència, elasticitat, equilibri . 
. . També toques la dansa, fent les coreografies, i fa que t´ho passis encara més bé practicant 
aquest esport que tant ens encanta! També treballes la memòria, ja que has de memoritzar moltes 
coreografies.

Ja veieu el què en pensen. Ara només ens resta l´explicació que la Montse Morera, com a 
coordinadora tècnica, ens dóna sobre els beneficis de practicar patinatge artístic: 

El Patinatge Artístic, sempre s´ha dit que és un esport molt complet. Es treballa molt la força, la 
resistència, la velocitat, la coordinació, l´equilibri, el ritme, i totes aquestes habilitats es combinen 
amb una part de la coreografia. Treballem la part artística i la part tècnica conjunta. Les nostres 
patinadores, sense adonar-se´n, treballen i es beneficien de capacitats que els hi faran guanyar 
seguretat i alhora els ajuda a créixer com a persones. Aprenen a controlar-se els nervis, a actuar 
sota la pressió d´un gran públic, a mantenir la concentració, a aprendre dels errors, a  memoritzar, 
a moure´s i a controlar el seu cos, a relacionar-se i cooperar amb les companyes, a guanyar i a 
perdre.
Fins aviat!!

Junta APA Folgueroles
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La Cuca Fera, molt més que un Casal 
Quina persona de Folgueroles no ha sentit parlar de la Cuca Fera?
Aquell casal on la canalla del nostre poble i rodalies s’ho passa tant i tant bé, on ha après coses 
fascinants com el cicle de l’aigua o la piràmide alimentaria, ha fet experiments, joc cooperatius, 
s’ha disfressat, o ha compartit estones de joc simbòlic amb els companys, etc. En definitiva, on 
gaudeix del temps de lleure perseguint uns objectius i valors molt ferms i humans com són la 
solidaritat, l’empatia i la cooperació, entre molts d’altres.
El casal la Cuca Fera és un tret característic dels estius del nostre poble.  És bonic quan cada 
dimecres veiem els nostres infants que van d’excursió –tots amb la samarreta de la Cuca Fera 
tenyida per ells mateixos- i els veïns surten de casa seva només per observar-nos i saludar-nos; 
quan tot el grup saluda a la iaia d’un component del grup; quan un altre folguerolenc ens pregunta 
quin és el nostre destí aquesta vegada, o quan despertem a aquell adolescent que encara dorm 
amb les nostres cançons però que ens perdona perquè ell també va venir al nostre casal i va 
passar uns estius meravellosos amb nosaltres. 

Hi ha algunes coses que sempre perduren.
Qui canviaria l’activitat de la primera setmana de tenyir la samarreta del color del nostre grup? De 
tenir aquella intriga per saber el color que portarem o quin dia ens podrem posar ja la samarreta? 
O tenir ganes de ser del grup dels grans per poder portar la samarreta de tots colors? És per això 
que perdura!
La Nit del lloro* i l’acampada: dormir fora de casa amb els companys, els jocs de nit, fer xerinola 
abans d’anar a dormir, gaudir de la tarda de la Nit del lloro, explorar pels terrenys de l’acampada...  
És per això que perdura!
La sortida sorpresa de l’estiu: cada any es fa una sortida, és clar que cada any varia el nostre destí 
i també l’objectiu – un any es fa una sortida cultural i el següent una sortida lúdica-.
Anar d’excursió els dimecres i conèixer el nostre poble i rodalies, amb l’ajuda de la Cuca Fera 
que amb els més petits ens prepara sorpreses a cada sortida. I gaudir també de la nostra piscina 
municipal un dia per setmana!
I l’últim dia del casal! La gran xocolatada amb coca i els nostres jocs d’aigua amb què, a part de 
quedar ben tips, ens fem uns bons tips de riure. És per tot això, doncs,  que perdura!

I altres coses que fem, que sempre canvien.
Realitzem diferents activitats i jocs lúdics, tant dins al Casal com pel poble, relacionats amb el 
centre d’interès de cada setmana, sempre adaptant-les als objectius que es volen treballar aquell 
estiu. Ja fa un parell d’anys que introduïm una setmana d’àmbit més científic on es fan activitats 
més experimentals, fent que visquin els resultats en primera persona i deixant que siguin ells 
mateixos els que portin a terme els experiments i les seves pròpies hipòtesis del que passarà. 
Des de saber com és que l’aigua de mar és salada i crear unes salines, a descobrir què és el PH 
i veure com l’aigua canvia de color de manera màgica.
Fins i tot fer cançons del grup, o del Casal. Quina gràcia sentir la mainada dels MINIS, amb tres 
anyets cantant: (amb la melodia de “Si tu vas al cel”) “Si tu vols un suc, si tu vols un suc. Vine al 
casal, vine al Casal. La Cuca Fera, La Cuca Fera. Te’l farà, Te’l farà.    Si tu vols un suc,  vine al 
Casal la Cuca Fera te’l farà....de taronja... de taronjaaaaa. “
O els PETITS amb la seva cançó dels Barrufets amb la melodia dels “Bobobobs”, Visca, “Visca 
som els Barrufets! Blaus blaus i molt petitets....” o el SUBGUP amb la seva cançó del GRIPAU, 
sens dubte el hit més sentit al Casal. “Un  gripau camina pel casal... i alegre va cantant...”
I, com aconseguim tot això? Us deveu preguntar.
Doncs la resposta és ben senzilla!
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- Per la nostra experiència que ens fa millorar any rere any.
- Per la formació dels nostres monitors: comptem amb directores de lleure i monitors titulats. 
Que també tenen titulacions de: mestres, llicenciades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
una psicòloga, una pedagoga, entre d’altres.
- El bon clima entre monitors i també amb les famílies, cosa primordial per seguir avançant tots 
junts.
- L’esperit innovador i la perseverança que tenim per adaptar-nos als nous temps, per aprendre 
i ser ensenyats, per ensenyar...
- I, evidentment, el que fa possible tot això és la confiança que el poble de Folgueroles ens ha 
donat sempre! Des dels més menuts als més grans.
Moltes gràcies.

La nit del lloro 
La nit del lloro va sorgir d’una proposta d’uns monitors que veien com els més petits desitjaven 
fer-se grans per anar d’acampada, però encara no estaven preparats per passar una nit fora de 
quatre parets.
Cada any els “lloros” s’adapten al centre d’interès i junt amb la Cuca Fera ens preparen tot de 
coses divertides. Aquest any, el grup dels GRANS van preparar l’entrada de la nit del lloro, amb 
concurs de dissenys i tot! Val a dir que van ser tots molt creatius, i finalment van fusionar les dues 
millors propostes.
Tots els grups vam anar de rua pel poble per celebrar el carnaval d’estiu amb la nostra reina 
carnestoltes, amb cançons triades pels mateixos nens i nenes del Casal.
Vàrem tenir concert, i joc de nit, i tot això amb uns valors, normes i hàbits que treballem durant 
tot el Casal.

Els XL
Ja fa quatre anys que el grup dels més grans ha canviat per adaptar-se a les noves demandes 
dels infants, fent un casal amb unes activitats més lúdiques i esportives.
Aquí podem veure alguns dels moments que hem immortalitzat aquest any: des de la sempre 
esperada acampada, a unes nocions de hoquei, passant per la nova moda del slackline, anant a 
la fàbrica dels somnis a escalar i a fer altres activitats acrobàtiques, fer un tast de tir amb arc, fent 
els circuits amb bici, o una sortida amb canoa, entre molts d’altres moments viscuts aquest any 
amb el grup dels XL. 
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Per Nadal, recordeu que... 
Les tres grans nits
En aquests dies hi ha tres grans nits: la Nit de Nadal (en castellà, Nochebuena; no en direm mai 
*Nit Bona); la nit de Cap d’Any (en castellà, Nocehevieja; no en direm mai *Nit Vella), i la nit de 
Reis (quan hem d’anar a dormir d’hora perquè els Reis no ens trobin pas desperts).

Els polvorons i els mantecados
El polvoró és un pastisset elaborat amb farina, llard o mantega i sucre, que es desfà en pols quan 
es mossega. Ja fa uns anys que aquesta paraula es va incorporar als diccionaris com a forma 
catalana. La paraula mantecado, en canvi, manté la forma original en castellà, i per això es marca 
amb la cursiva. No heu de confondre els mantecados amb les mantecadas, que corresponen a les 
nostres mantegades i que són tot una altra cosa.

La grossa 
El primer premi del sorteig de Nadal es coneix amb el nom de la grossa de Nadal (en castellà, el 
gordo). Aquest any,  a Catalunya, hi haurà la grossa de Cap d’Any.

El Niño
A més de ser un, malauradament, conegut conjunt de corrents marins freds que apareixen cada 
desembre a la costa sud-americana del Pacífic, el Niño és també el nom del sorteig de la loteria 
del dia de Reis, que és coneguda popularment com a sorteig del Nen o sorteig de Reis.

La cuesta de enero
Per passar aquesta època difícil després de les despeses que generen les festes, hi ha diverses 
alternatives: gener costerut, vaques magres de gener o costa de gener.

Els tres reis...
Recordem que els noms dels reis són: Melcior (el rei blanc), Gaspar (el rei ros) i Baltasar (el rei 
negre), i que és una tradició ben catalana anomenar-los pel seu color.

Consorci per a la Normalització Lingüistica d’Osona

Llum al final del túnel?
Diuen que la crisi s’acaba, que s’està remuntant, que hi ha llum al final del túnel... Diuen.
Al president del govern espanyol, al ministre d’economia i tot el seu grup, els  voldríem demanar 
en què es basen? Han demanat a les persones que han perdut la feina i la casa si veuen la llum? 
Han fet una volta pels menjadors socials per adonar-se que cada dia hi ha més usuaris?
Probablement des de la seva posició còmoda, asseguts a la seva poltrona i amb un sou que la 
majoria dels mortals no podem ni somiar, es fàcil de veure llums i la final de la crisi. De fet, ells 
han estat mai en crisi?
El problema de la majoria dels polítics és que estan molt lluny de la gent normal, viuen una altra 
realitat i són incapaços de posar-se a la pell del poble. 
I és el poble, la gent del carrer la que es mou, la que és solidària. Aquesta setmana hem vist la 
moguda de La Gran Recapta. S’han assolit els objectius amb escreix, però perquè la societat civil 
s’ha mogut, ja sigui amb el voluntariat o bé aportant aliments. Les persones que des de la nostra 
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voluntat d’ajuda i la nostra solidaritat som les que donem impuls als projectes solidaris i fem que 
siguin un èxit. Felicitats.

Amics del Món, us volem informar que enguany tanquem el projecte que vam començar fa 7 anys 
al Senegal. Han estat 8 hortes amb els seus pous, 4 projectes escolars, a més de l’ajuda sanitària 
als dos centres de salut de Pakour i Paroumba. Estem molt satisfets de la feina feta i sobretot 
molt agraïts a tots vosaltres, ja que la vostra solidaritat ha estat cabdal per tirar endavant els 
projectes. Personalment ha estat una experiència fantàstica que ens ha permès conèixer aquets 
meravellós país que és Àfrica i  principalment les persones que ens hi hem trobat i per a les quals 
hem treballat. Hem après d’elles, dels seus valors, la seva senzillesa i alegria. Malgrat no tenen 
res, t’ho donen tot. Transmeten alegria, i contagien il•lusió . Il•lusió  amb la que varen començar, 
celebrant-ho amb una festa a la Plaça, recordeu? Doncs, amb l’alegria i confiança de la feina feta, 
volen tancar el cercle amb una altre festa. Ho estem preparant per després de festes, pels primers 
mesos del any vinent. Ja us informarem. Ens farà molta il•lusió de veure-us a tots. 
Nosaltres com a entitat, no pleguem pas. Volen continuar treballant, donant un cop de mà allà on 
faci falta i puguem. Actualment estem en contacte amb entitats que treballen a casa nostra i estem 
en fase de plantejar com encarem la nova etapa d’Amics del Món. 
Mentrestant, donar-vos les gràcies per la confiança que ens heu fet i pel suport que ens heu 
donat. Bon Nadal i un 2014 sense violència, amb salut, feina i solidaritat

Associació Solidària Amics del Món

QUÈ HEM FET 

La cadena “En defensa pròpia” L’escola, en Portell i les papallones
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Castellers. Festa Major Correfoc

Martí Boada de l’Espai Terra de TV3  a Folgueroles Participants Crono escales del Foquers

Aplec de TardorCadena humana de l’11 de Setembre
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Cap de setmana ibèric Cap de Setmana Ibèric

Día Internacional de la gent granPresentació del llibre d’en Joan Vilamala

Viu El Parc Concert per la independència al camp del Barça
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Bona participació en l’acte contra la violència vers les 
dones
En motiu de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers 
les dones, l’Ajuntament de Folgueroles, Esquerra Republicana de Folgueroles i la Mancomunitat 
la Plana van organitzar conjuntament l’acte que es va portar a terme en motiu d’aquesta diada a 
Folgueroles, en què van participar al voltant d’una cinquantena de persones.

Durant la setmana es va penjar al balcó de l’Ajuntament  el llaç lila commemoratiu per recordar-
nos que patim com a societat aquesta lacra. També es va aprovar  el manifest oficial que aquest 
any posava èmfasi en la prevenció de la violència masclista entre els més joves i instava les 
administracions i la societat civil organitzada a construir un model igualitari de relacions de parella.

La tarda del dilluns 25 de novembre , els actes van començar amb un taller d’espelmes a 
càrrec de la Laia Aguilar que va tenir molt d’èxit entre els nens. Mentre començaven a sorgir 
les primeres espelmes de la cera calenta, petits i grans es feien passar el fred i la gana amb una 
xocolata també ben calenta. Tot seguit es va fer l’encesa d’espelmes i la lectura del manifest 
amb acompanyament musical a càrrec d’en Juli Peris i Rosa Pujol 

Aquests actes són per recordar-nos que l’única tolerància que podem tenir amb la violència 
masclista és la tolerància zero.
  
Centre d’informació de Folgueroles
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Avantpassats
No sé d'on ha sortit aquest home que tinc pal plantat aquí davant. Diria que l’he vist un parell de 
vegades, però no recordo on. M’està explicant un fotimer de coses de la seva vida, em sembla, i 
ho fa en un català espès, antic, difícil d’entendre,
- Perdó, m’he distret i no l’escoltava... I asseguis!, per favor. 
Em mira, s’asseu, i segueix amb el que estava dient.
-...la paraula turó és nostra, emfasitza, vivíem als turons en poblats emmurallats per defensar-nos 
millor.
- Us veig una mica orgullós, oi?-.
És clar que sí. Ens molestava que els grecs ens diguessin bàrbars, què et sembla?, després 
els romans ens menysprearen més encara. I vosaltres -assenyalant-me- us penseu que érem 
mig salvatges, i insults, però teníem la nostra cultura, els nostres costums, els nostres codis de 
conducta i n'estàvem orgullosos; els inculcàvem als fills, primer a casa i després a fora relacionant-
se i sortejant els problemes de la vida amb el guiatge dels grans. Havíem d’educar amb molta 
rapidesa. La vida que ja era curta pels que morien quan tocava, era més curta encara pels que 
morien de malaltia, accident o lluita. No ens podíem encantar massa.
- Puc dir-vos que em sorprèn que més aviat vós sou ros i d’ulls clars?-.
- El que et deia, la majoria érem així. Vosaltres ens confoneu amb els celtes, més foscos i 
rudimentaris. Ja va sent hora de deixar enrere històries inventades. Com pots veure, més aviat 
érem altets, de cabells castanys, rossos, o rogencs i ulls verdosos. El percentatge de morenos era 
petit. Resumint érem guapos.
- Sabíeu escriure?
- No tots. He de dir que pocs, ho reconec. Però sempre teníem qui s’encarregava d’escriure el dia 
a dia de la nostra història, i per cert -afegeix triomfal- encara no heu tingut nassos de desxifrar el 
nostre abecedari, i creu-me que és senzill per lògic... Pot ser sigui això que us fa impossible el 
llegir-nos. Vosaltres sou de gramàtica més recargolada, més... professional?'.
- On vivíeu?, com vivíeu?, de què vivíeu?- Estic agafant set, demano: què voleu beure?. 
- Aigua, gràcies.
Vaig a la nevera i torno amb una ampolla d’aigua i dos gots que els omplo tot seguit. Bevem.
'Puaaghg!!, fa l’home escopint l’aigua de cop, 'i d’això en dieu aigua?, això és lleixiu'!, remuga 
amb la cara encesa. Passo el drap per la taula, tornem a asseure’ns i respon a la pregunta que 
jo ni recordava.
- Ja he dit abans que vivíem en pobles fortificats, jo al Casol (1), on les cases eren de pedra fins 
a dos metres d’alçada i seguien amb terracota fins el sostre fet de branques i fang. Alguna casa 
important i tota de pedra, tenia la teulada de troncs i lloses unit tot amb fang. 
Les entrades de les cases feia com un pati on feinejàvem, les dones filant o adobant i els homes 
trastejant fusta, o ferro, o fent ceràmica, segons l’ofici i les ganes de treballar de cadascun.
Vivíem de l’agricultura, l’horticultura, la ramaderia, la caça, a més de la forja i l’artesania que 
també ens servia per fer intercanvis. 
Érem reconeguts per la ceràmica: àmfores, gerres, plats, vasos, cassoles, grans envasos pel 
transport alimentari. El que era pel nostre ús no ho ornamentàvem pas, érem pràctics. Ara, 
als encàrrecs dels altres pobles, i segons fos el preu convingut, els hi fèiem les filigranes que 
volguessin rematades amb dibuixos de línia vermella, innovadors i molt celebrats'.
- Devíeu necessitar eines...
- Ens les fèiem, i bones, per a totes les feines: arades per conrear els camps de cereals i que 
arrossegaven amb força un o dos bous; les falcates que eren com espases per segar i que, cas de 
convenir, podien servir de defensa personal. A més com reconeguts caçadors fabricàvem armes 
molt estimades també pels altres pobles, que les adquirien en intercanvis molt profitosos per a 
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nosaltres. Podria parlar dels arcs i fletxes, els mes efectius i de llarg abast de tots els coneguts, 
i et parlaria també de les destrals, llances.... Fèiem aixades i forques pels horts, tisores per 
esquilar, pics, galledes, grans olles feixugues amb nansa mòbil que deixàvem penjades sobre les 
brases i on sempre es coïa alguna cosa, i si mes no, aigua pel que convingués.
- M’heu dit que conreàveu blat?
- I mill, i ordi, i civada..., i era normal cultivar llenties, pèsols, faves.., en horts molt a tocar dels 
habitatges per protegir-lo millor del bestiar salvatge. Alguna fruita, i aglans compartits amb el 
bestiar.
Fèiem la farina amb la rotació de dues pesades pedres que giraven arrossegades per bous, la 
pastàvem i fermentàvem.  Al forn coíem un pa de tan bona qualitat que era perfectament mengívol 
tota la setmana, -i amb un riure foteta acaba la frase-, més o menys com el vostre d’ara. 
També fèiem vi -encara que de baixa qualitat-, i en anys que abundés el grà, bona cervesa. 
No et creguessis que tots érem iguals, estàvem jerarquitzats. Teníem rics i pobres. Uns amb 
terres i bestiar i els altres -majoria- eren qui treballaven en les propietats dels rics.
- Heu parlat de bestiar, quins teníeu ?
- A més dels salvatges que els caçàvem, i dels bous pel treball, teníem vaques i cabres que 
ens donaven llet, carn, llana, formatge. També porcs que a més d’aprofitar-ho tot eren de carn 
gustosa. I alguns teníem cavall que ens donava prestigi, i ens servia per moure’ns amb rapidesa, 
i per, ai!, la guerra.
- I moneda? fèieu servir moneda?
Entre nosaltres mai. En les compres i vendes interveïnals dominava l'intercanvi, jo et dono això si 
em dónes allò. Només en operacions a alt nivell es feia servir moneda grega i també una moneda 
de plata i bronze -denaris- (2), d’ús obligat a l'Esquerda, gravades amb un cap viril, o un genet a 
cavall a galop o un porc senglar.. que diferenciaven i donaven valor a les monedes. Les de plata 
les vam fer per pagar els tributs als romans.
- No sé, abans us referíeu a ofrenes als déus, a quins? Qui era el transmissor?
El déu més important era una deessa, Demèter, heretada de la cultura grega i que es cuidava de 
l’agricultura. Quan més la festejàvem millor collita ens procurava. També era present a l’hora de 
la mort. 
Qui ens comunicava amb els déus era el mediador (3), que parlava amb la lluna, el sol, les 
estrelles i els déus, que li feien saber què volien i com rescabalar-los de les ofenses fetes. Era 
qui sabia de llunes, pluges, freds i calors, de quan sembrar o plantar, de sacrificis i ofrenes, etc. 
Estava dispensat de cap feina comú, ja que com deia 'tinc suficient treball fent el meu treball que 
és per a tots vosaltres', i alçava cap i mans com brindant al sol.
- Parleu-nos de la mort, els rituals etc.
Ens acomiadàvem dels morts amb tota solemnitat, els cremàvem amb la seva roba i algunes 
pertinences, perquè sabíem que el mort pujava fins el Repòs (4) a través del fum. Abans de 
cremar-lo completament, apagàvem el foc amb vi i guardàvem els ossos junt a les cendres en un 
vas al 'camp d’urnes' (5), on pares i avis ens esperaven. Al costat del vas dipositàvem un escrit 
explicant fets de la seva vida, i hi acompanyàvem estris habituals seus com eines, armes. 
I, altra vegada amb el riure foteta d’abans, repeteix: 'escrits que avui encara no els heu desxifrat, 
de tant senzills i lògics que els fèiem'.
No li dic, però a vegades em carrega aquest home, per més antecessor que sigui. 
- Hem d’anar acabant, i m’heu explicat poca cosa de la vostra història.
Un any, els ausetans dirigits pel cabdill Amusic, junt amb els lacetans, els bargusis (6) i els 
indigets, que havíem lluitat al costat de Cartago amb el gran Anníbal, ens vam rebotar contra els 
romans que estaven exigint masses impostos. Els ilergetes -molt castigats en anteriors guerres- 
van ser traïdors i no es van afegir a la revolta* que va fracassar rotundament. 
Els romans amb les seves legions i genets arribats en grans vaixells a PuigRom (7), i junt amb 
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aliats dels país, van fer un exèrcit de 50.000 homes que ens va derrotar a la batalla d'Emporion 
(8). El comandant dels romans, Cató, que no tenia la cosa massa clara, va fer retornar les naus 
a Massàlia (9), com dient als soldats: teniu dues opcions, la victòria o la mort. Ells eren un exèrcit 
organitzat, professional i nosaltres no teníem ni comandaments. Només la força de la raó, que no 
va ser suficient.
Va ser el principi de la submissió, desestructuració i sotmetiment dels nostres pobles aplastats 
pels exagerats impostos que no ens van deixar aixecar el cap mai més.
Els romans sempre havien dit que respectaven i respectarien els nostres pobles, la nostra cultura, 
els nostres déus. En un principi els centurions, governadors, i gent important potser sí, encara que 
feien la vista grossa quan els soldats ens robaven, violaven, cremaven moltes llars. Ja els estava 
bé, i ens deien bàrbars a nosaltres.
Després de la derrota d’Empúries es va acabar tot. Els romans van ordenar als Ibers que 
enderroquessin les muralles sota pena de ser reduïts a l’esclavitud. Els poblats de l'interior 
desapareixeren definitivament. Les últimes persones que quedàvem al Casol vam haver de derruir 
les nostres cases i baixar a la plana per treballar com peons als camps de la casta de romans 
dominants.
M’entristeix veure aquell home orgullós com s’ha desinflat recordant la fi del seu poble i vull 
reanimar-lo. 
- Digueu-nos algun fet del qual us sentiu especialment orgullós.
Ui!, serien tants... Però sí, tinc una altra espina clavada perquè sou uns mals historiadors. Escriviu 
sense rubor que els ibers del Nord érem artistes dolents, i no és veritat. El fet és que els nostres 
grans artistes viatjaven al sud, on hi havia molta més riquesa i podien treballar plenament.
Els avis del Casol, comentaven que molts anys enrere, un d’aquests artistes, emigrant de 
l'Esquerda, va travessar un gran riu dit Ivry (10) en unes barques fenícies arribant desprès a Illici 
(11) on va treballar en temples i cases dels terratinents, deixant una de les millors escultures 
que s’han fet mai a Hispania: la Dama d'Elx (12), tallada en pedra i pintada amb colors vius i que 
contenia les cendres, ossos i ofrenes d’un dels cabdills del poble. 
Diria que l’home està molt millor, i això m’anima a fer-li una...
Brrrinng, brrrinng!, l’escandalós timbre del despertador em sobresalta. No pot ser, ha estat només 
un somni? Quin sarau!
En anar al menjador veig sobre la taula encara molla, l’ampolla d’aigua, un got mig ple i un altre 
de buit que acompanyen a la meva llibreta de notes, oberta per les dues pàgines escrites sobre 
els ibers . M’afanyo a llegir-les. 

Grup de Recerca d’Històries d’Abans.

*Anys més tard els ausetans va ser un dels pobles que va proveir les tropes de Juli Cèsar durant 
la batalla d'Ilerda.
1- Casol Puigcastellet. 2- 'Ausesken'(Ausa). 3- Un sacerdot. 4- El cel. 5- Cementiri.6-(o bergistans), 
alt Llobregat. 7- Roses. 8- Empúries.9- Grècia. 10- Ebre 11- Elx. 12- Museu arqueològic Madrid.
. 

Fonts:  Els ibers a Catalunya.- Els ausetans.- Pobles Hispànics.- La ruta dels ibers.- El país dels 
indigets.- Viquipèdia.
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11 de setembre de 2013
El passat 11  de setembre de 2013, el nostre poble, Folgueroles, va construir un tros més de la 
seva història. De bon matí, un grup de patriotes i demòcrates vam pujar en sis autocars i d’altres 
als seus cotxes particulars en direcció al lloc assignat: Capmany, petit municipi de l’Alt Empordà. 
I com l’any 1714, l’objectiu era clar: lluitar per la llibertat.
Així, amb aquesta idea, va començar la marxa cap a llibertat, cap a la independència, de la Via 
Catalana al nostre municipi.  
Avis, pares, fills i néts i amics d’arreu de la comarca, tots de color groc, acompanyats de les 
paraules de Verdaguer: Totes les ones de la mar no poden rompre un gra d’arena; i embolcallats 
amb banderes independentistes vam convertir la diada en un 11 de Setembre increïble, de festa 
reivindicativa, d’anhels; i pacíficament vam fer saber a Europa i al món que el poble català vol ser 
lliure.
Una cadena humana, de més de 400 quilòmetres, va enllaçar el Nord i el Sud de Catalunya, 
d’Alcanar al Portús. De forma tranquil•la i pacífica els catalans vam reivindicar el nostre dret a 
voler ser una nou estat d’Europa.

A l’arribada, a Capmany, tots ens vam instal•lar a lloc, bones ombres sota els arbres, una manta a 
terra, cadires i taules, tot a punt fins a l’hora de dinar. Ens esperava una més que boníssima fideuà 
(a càrrec del nostre amic el Graeller Rialler) que era per sucar-hi pa. 
Un petit descans després de dinar, un cafetó amb tertúlia i a esperar l’hora indicada per començar 
la cadena: les 17:14 h.
No hi havia lloc en tot el nostre tram, Folgueroles-697, quina meravella! Aviat se’ns va avisar per 
anar a fer via i tothom va ocupar la seva posició.
Les ganes i els nervis van començar a aparèixer. Els folguerolencs ens vam donar les mans i vam 
unir el tram 697 amb el 696 i el 698. Estrenyent-nos les mans amb força i sense deixar-nos anar, 
l’ànima del Pertús es va unir amb la d’Alcanar, i a través de les mans vam poder escoltar els crits 
i els càntics des del País Valencià a la Catalunya Nord. L’èxtasi de tots nosaltres ens va fer més 
grans mentre cantàvem Els Segadors i cridàvem VISCA CATALUNYA LLIURE! 

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) durà a terme aquests mesos vinents la segona fase de 
la campanya “Signa un vot per la independència'”. Consistirà a arribar a tot el territori perquè els 
catalans puguin adreçar una petició al parlament: que exhaureixi totes les vies per convocar una 
consulta sobre la independència i, si no és permesa, declari la independència d'acord amb el 
dret internacional. Durant l'estiu l'ANC ja s’ha fet una prova pilot: s’han recollit signatures a punts 
concrets del Barcelonès, a les dues comarques del Vallès i al Maresme. “Ara ens abocarem a 

QUÈ DIUEN
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crear les juntes peticionals regionals i, en una tercera fase, cap al gener, farem una recollida de 
signatures en massa, uns dies determinats” Rosa Alentorn.
Signa un vot per a la independència de Catalunya és una campanya adreçada a incentivar els 
ciutadans de Catalunya que exerceixin el dret de petició. 

El dret de petició és un dret fonamental, reconegut a l'estatut i a la constitució espanyola. Permet 
que aquell qui ho vulgui s'adreci a una institució pública per fer peticions sobre qualsevol qüestió 
que l'afecti o que sigui d'interès col•lectiu. 
“Permet, per tant, exercir el dret de lliure determinació, que és un dret fonamental i universal.”

Des de l’ALFI (Assemblea Local de Folgueroles per la Independència) volem donar les gràcies 
a tots els vilatans per aquesta històrica i inoblidable diada que vam fer tots junts. Moltes gràcies!

ALFI

" Oftalmòleg als 10 anys "
Vaig néixer en una família de picapedrers. Tots ho eren a casa,  el pare el padrí i els oncles. De 
bon matí uns a peu o amb bicicleta s’adreçaven a les pedreres,  unes més a prop i altres més 
lluny; algunes quedaven a una hora llarga per anar-hi. Amb el seu sarró, la bota de vi i la carma-
nyola on duien allò just per passar el dia. En arribar a la pedrera cadascú amb la seva feina, uns 
fent forats amb la barrina que s’anava endinsant lentament a la roca amb una fondària suficient 
perquè les cargues que hi disposaven fossin capaces de trencar les roques més dures, altres 
fent nius per als tascons,  altres trossejant els blocs en rocs més petits fins a fer carreus muntant 
llindes, ampits, obis i qualsevol cosa que se’ls demanés,  que tot era possible fins i tot el morter 
en què les dones feien la picada per a la cassola que posaven sobre les fogons. Amb la seva eina 
més utilitzada, la maceta, punxó o l’escarpa, anaven polint i perfilant els mínims detalls per deixar 
les feines ben acabades.

En aquells temps els temes de riscos laborals i proteccions  no existien o eren pràcticament nuls, 
per tant tothom acabava emmalaltint de silicosi, però no us parlaré de malalties ni d’enganxades 
de dits i molts d’altres perills, sinó que us parlaré d’una cosa més quotidiana, dels petitíssims  
granets de pedra o espurnes d’acer  del repic de la maceta amb el punxó saltaven i entraven als 
ulls dels picapedrers. Quan arribaven a casa es rentaven els ulls amb aigua i si la sorra no els 
sortia, llavors necessitaven algú que els ajudés. Va ser llavors que a partir dels deu anys el pare 
s’asseia en una cadira amb el cap torçat endarrere i jo entre les seves cames li mirava l’ull on 
havia de veure si hi tenia algun granet, que trèiem amb uns quants papers de fumar doblegats en 
forma de punxa. Quan veia la farda la hi havia de fregar fins a treure-la, però hi havia diversos in-
convenients: un. que el glòbul ocular quedés fix i l’altre que aquestes fardes quedessin amagades 
sota les parpelles, ja que per aquesta immobilització dels ulls agafàvem una moneda de duro que 
era la mida que més bé anava, la posàvem de perfil sobre la parpella i agafant les pestanyes les 
alçàvem fins a quedar l’ull quiet,  i a més podíem mirar si la farda era sota la parpella, amb bona 
vista i molt bon pols la treia amb molta cura. Però hi havia encara una altra situació més compli-
cada quan una espurna d’acer quedava incrustada a la còrnia de l’ull el paper ja no servia havíem 
de buscar un accessori que fos rígid i flexible a l’hora. Com que  teníem pràcticament a cada casa 
una truja entrava a la cort, m’acostava a l’animal  que per mi era grandiós i li arrancava un quants 
pèls de l’esquena. Quan els tenia a la mà i passats per sota l’aixeta de l’aigua amb el glòbul quiet, 
i escollits els millors pèls fregant amb suavitat fins arrencar l’espurna. La molèstia d’aquesta petita 
ferida al cap d’uns dies desapareixia, i com si no hagués passat res.

Josep Vivet
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Reflexions sobre la mala salut de la nostra llengua
Sí una cosa em sorprèn, em reca i em dol, és l’estat en què es troba el català avui en dia. Només cal 
escoltar la ràdio o la televisió per veure com es parla de malament la nostra llengua, i justament per part de 
professionals que, pel sol fet de viure de la comunicació, haurien de ser molt més acurades en expressar-
se.

Em sorprèn, perquè el català és la llengua vehicular en el sistema escolar, (malgrat tots els entrebancs que 
hi posa el país veí) i  per tant, semblaria que s’hauria de parlar cada vegada millor. Doncs no: tot va de mal 
borràs, ja que la pressió de la llengua dominant ens afebleix.

Em reca, perquè la llengua és el patrimoni més valuós que posseeix un país. I aquest patrimoni l’hem de 
protegir i esforçar-nos a cuidar-lo, a mimar-lo com el bé més preuat.  
Una vegada vaig llegir una frase que em va colpir per la veritat que comprèn: ” La llengua neix de la vida, de 
les necessitats i de les experiències”. No es va crear doncs per atzar. La llengua catalana va anar brotant i 
es va anar formant fins a convertir-se en una llengua pròpia, rica, amb la qual podem expressar els nostres 
sentiments, les nostres idees, els nostres pensaments, les nostres creences. 

I em dol, perquè no puc deixar de pensar en tantes i tantes persones que  lluitaren  i que lluiten encara 
perquè aquesta herència no es perdi. Sempre he cregut que  en aquest aspecte som un poble afortunat 
perquè fins i tot en temps difícils, sense poder polític, no van faltar grans savis que van fixar-la, que la van 
normativitzar, que la van convertir en el que és ara: una llengua que pot anar amb el cap ben alt, i que no 
té res a envejar a aquelles que, pel motiu que sigui, es consideren superior . 

Aquí em quedo. En el proper article, parlaré dels molts errors que pul•lulen arreu, amb l’esperança que, 
almenys , els errors siguin útils per a prendre’n consciència i així fer l’esforç d’esmenar-los . El futur  de la 
nostra llengua es troba a les mans de tots nosaltres. Tinguem-ho clar. 

Bruna

L’encís de les flors
El muguet (llatí:convallaria maialis )
                      
Pot molt ben ser que en sentir la paraula “muguet”, no sapigueu de què es parla, però sí  
cap a finals del mes d’abril aneu a fer un tomb al jardí verdaguerià  de la Damunt, veureu, en un 
racó,  unes plantes d’uns vint cm. d’alçada de fulles amples i atapeïdes i , entre mig uns raïms 
pèndols de  flors petites compostes de sis pètals  d’un blanc puríssim en forma de campana, molt 
perfumades. El contrast entre el verd intens de les fulles, la blancor de les flors i la seva aroma 
subtil és un plaer pera als sentits. Rep diversos noms: lliri de la vall, lliri de maig, muguet, i pel 
nostre mossèn Cinto, fervent devot de Maria, lliri de la mare de Déu o lliri blanc. 

I sí mai aneu a França el dia 1 de maig  veureu, a cada cantonada de carrer, uns venedors que, 
tal com passa aquí el dia de sant Jordi amb la rosa, ofereixen als caminants uns brins de muguet. 
Considerat com un amulet o flor de la sort, es diu que duu felicitat i salut per a tot l’any. 

Aquesta tradició data del dia 1 de maig de 1561 quan el rei Carles IX de França   va rebre un ram 
de muguet . Aquest present li va agradar tant, que en va regalar un a totes les dames  de la cort 
, i aviat aquest bon costum es va estendre per tot el país. Aquesta tradició també estar present a 
Andorra, Suïssa i Bèlgica i des de 1967, és la flor nacional de Finlàndia.

Però aquesta flor tan poètica i tan formosa té un secret: un verí altament perillós s’amaga sota la 
seva bellesa; poseu-ne uns brins en un gerro, oloreu el seu perfum, però que mai per mai se us 
acudeixi ficar-vos-els a la boca, us podria costar molt car.                                                  Bruna 
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METEOROLOGIA

                                                                  temperatures

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

6 2013 24,26 29 (13) 10,9 4,7 (10) 17,8 66,2 2 0 8 4 0 0 0 0 0

2012 28,0 34,7 (29) 13,3 8,4 (13) 20,7 32,8 1 0 5 3 0 0 0 0 0

7 2013 28,8 32,5 (31) 14,7 13,1 (5) 21,8 104,0 1 0 13 4 2 0 0 0 0

2012 29,1 34,9 (18) 14,4 9,4 (6) 21,8 6,0 0 0 4 2 0 0 0 0 0

8 2013 28,3 32,5 (6) 14,6 11,8 (9) 21,5 177,4 3 0 16 8 1 1 0 0 0

2012 31,3 36,8 (20) 15,8 10,4 (31) 23,6 40,0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

9 2013 25,4 30,2 (27) 11,6 5 (12) 18,5 30,4 2 0 15 1 0 1 0 0 0

2012 24,4 29,6 (8) 11,8 5,1 (27) 18,1 114,4 3 0 11 4 0 2 0 0 0

10 2013 22,0 28,7 (1) 10,1 3,6 (31) 16,1 16,04 11 0 15 1 0 7 0 0 0

2012 19,8 26,9 (8) 8,9 0,9 (16) 14,4 105,6 7 0 20 2 1 6 0 2 0

 
COMENTARI:

Tots coincidirem que aquests últims mesos han sortit de la normalitat. Una vegada més torna a 
passar que sembla que les estacions s’hagin desplaçat. Un estiu anormalment fred i tempestuós, 
i una tardor molt càlida i seca, almenys a les nostres contrades. Com s’explica tot això? Bé, es 
difícil de dir. Hi ha alguna explicació com la que avançaré al final, però està per veure. Abans, però, 
us parlaré de la corrent en Jet. La corrent en Jet és un tub d’aire que està situat a la tropopausa, 
entre uns 8-10 km d’alçada a uns 60 graus de latitud i que dona la volta a la terra a uns 130 km/h. 
Aquest tub separa les masses d’aire polar de la subtropical, i és per dir-ho d’alguna manera, és 
qui “separa” les perturbacions del nord amb els anticiclons del sud. Aquest tub fa de guia de les 
perturbacions i anticiclons, i el seu desplaçament fa que aquests es situin a diferents llocs. Aquest 
tub, a més, té la capacitat d’ondular-se i dividir-se. Doncs bé, normalment, a l’estiu, aquest tub 
passa molt al nord, i pàcticament pla, el que fa que totes les perturbacions circulin per molt al nord 
d’europa. Quan comença la tardor es sol començar a desplaçar cap al sud i a bellugar-se, i es quan 
es comencen a arribar perturbacions i fins i tot, amb les seves ondulacions extremes, a formar 
gotes fredes. Doncs bé, aquest estiu aquesta corrent en jet ha estat molt bellugadissa format 
importants ondulacions que han arribat fins a casa nostra i fent que perturbacions que abans no 
arribessin, ens hagin atacat directament des del nord. Això ha portat temperatures anormalment 
baixes, i que combinat amb les altes temperatures superficials provocats per l’escalfor del sol 
de l’estiu, tempestes molt fortes amb les conegudes pedregades. En canvi, ara, a la tardor, la 
corrent en Jet s’ha situat molt al nord i aplanada, tal com hauria de ser a l’estiu i per això hem 
tingut la tardor càlida i seca que hem esmentat. I perquè ha passat això? Doncs no se sap. Però 
ja ha aparegut algun article científic amb una hipòtesi: el canvi climàtic. Segons aquest article, 
la modificació i escalfament de l’atmosfera portarà a movimens de la corrent en jet cada vegada 
més bellugadissos i ondulatoris la qual cosa porta a tenir temps menys normal de l’esperat per 
cada època. Bé, només és una hipòtiesi, s’haurà de continuar estudiant i a veure si tot això és 
cert. En tot cas, la quantitat de inestabilitat i fenòmens meteorològics extrems sembla que van 
en augment a tot el món, i això és bastant lògic doncs l’aire càlid i humit és el motor als grans 
diluvis i perturbacions, i amb l’augment de la temperatura de l’atmosfera, i consequentment de 
l’evaporació d’aigua del mar, el “combustible” està servit.

Pep Pujols Puigdesens

                              

Mas La Roca 
Llistat comparatiu mensual
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INFORMACIONS DIVERSES

Festes locals 2014
9 de juny i 8 de setembre

Dades municipals

Dades Municipals a data  30/11/2013
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.137 50,24 1.126 49,76 2.263
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2013  al  30/11/2013

Naixements 22

Matrimonis 14

Defuncions 21

Dies que NO hi haurà recollida selectiva l’any 2014
- Nit del 5 al 6 de gener (Reis)
- Nit del 23 al 24 de juny (St. Joan) 
- Nit del 24 al 25 de desembre (Nadal) 
- Nit del 31 de desembre a l’1 de gener de 2015 (Cap d’any) 

  

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

Fe d’errates.
En el número anterior, a la pàgina 10, vam intercanviar erròniament aquestes dues icones. Dis-
culpeu-nos. 

SIGLES I SÍMBOLS DEL CUPÓ PRECINTE
Medicament d’aportació reduïda (el 10% del PVP i amb un màxim de 4,20€)............................        
Diagnòstic hospitalàri....................................................................................................................              
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AGENDA  NADALENCA

• Cantada de Nadales. Després de la missa del Gall. 
• Cant de la Sibil·la a la missa del Gall
• Pastorets. Dia 25 de desembre 
• Patge Reial. Dia  29 de desembre a les 12:30 h als jardins de Can Dachs. 
• Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a les 18:30 h cavalcada pels carrers del poble.

• Carnestoltes a Folgueroles: dia 15 de març 

Més informació a www.folgueroles.cat

Felicitacions
- Eva Blasi,  per l’edició del seu llibre Estrelles, la base técnica del Patchwork
- Joan Codina i Generó, per haver fet donació de l’avet de Nadal
- Ricard Torrents,   per l’edició de La Pomerola. Primavera de Jacint Verdaguer

Si voleu veure les fotografies en color ho podeu fer a 
http://www.folgueroles.cat/actualitat/revista-municipal on trobareu totes les “Falgueres 
“editades en color.
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

Horari Assistent Social  Dimarts  matí de 10  a 12                     Telèfon    93 812 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
Visites Jutge de Pau               Divendres a partir de les 13 h.
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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