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EDITORIAL 

EDITORIAL

Altre cop arriba l’estiu i, amb com no?, també  “La Falguera”. La revista de tots els 
folguerolencs que, gràcies a l’esforç de molta gent, va sortint any rere any, tossudament, 
sense defallir. Aconseguim que surtin dos números l’any: un a l’estiu i un altre a l’hivern. 
I, sense adonar-nos-en, ja en portem quaranta!

La portada d’aquest número l’hem dedicada a en Nani Roma, ja que ha aconseguit una 
fita històrica dins el món de l’esport mundial. A tots, ens agradi o no els esports de motor, 
ens ha fet molta il•lusió que un folguerolenc com en Nani hagi guanyat el ralli més dur 
del món. Per això, a la plaça de Folgueroles es va organitzar una gran rebuda al nostre 
campió: s’ho mereixia i li volíem transmetre la nostra alegria.

Totes les entitats del poble tenen en “La Falguera” un espai per comunicar als folguerolencs 
el què considerin més oportú. És un punt de trobada de totes les entitats que ho desitgin.
Però no tot és alegria en aquesta vida i, ben sovint, la realitat és amarga.
Podríem dir que “La Falguera” ve a ser una àgora de la vida associativa del poble.  Com 
a tal, doncs, volem mostrar la nostra tristesa per la mort inesperada i prematura d’en 
Pere Verdaguer i Sanglas. A Folgueroles era conegut com en Pere Roviretes ja que havia 
nascut a les Roviretes de Savassona feia 66 anys, i també com en Pere de Cal Guarda on 
va viure uns quants anys de jove. Era, podríem definir-lo així, una persona d’entitat. Una 
persona que col•laborava en moltes de les associacions del poble. És un reguitzell llarg el 
nombre d’entitats en què en Pere col•laborava: el Casal d’avis, els Ocellaires, la colla de 
Sanglataires, els Caramellaires, l’equip de Mestres de l’Escola Mossèn Cinto, l’equip de 
mestres de la Llar d’infants, els del Nadal del Centre de Dia, el Grup de Teatre Atlàntida, 
el Club de Futbol Folgueroles, l’Associació de Patinatge, els Amics de Verdaguer, la 
Comissió de Festes, l’equip mèdic i administratiu del CAP, l’Ajuntament, la Parròquia, el 
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona,.... El seu voluntarisme l’havia portat a ser un puntal 
important del món associatiu del poble i de la comarca. Això ens ho recordava el nostre 
alcalde en un escrit que publicà el dia 11 d’abril (sols quatre dies després de morir en 
Pere) en una columna al setmanari “El 9nou” titulada  Amic de tots. El títol, excel•lent, 
d’aquest escrit ja defineix com era en Pere. 
Amb aquesta editorial volem homenatjar-lo i recordar-lo.

L’equip de redacció
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Són les 6 de la tarda de dissabte. Comença a ploure 
a Folgueroles. Polso el timbre de la vivenda del doctor 
Eduard Batiste-Alentorn Guillem i família, on els de “La 
Falguera”, autoritaris, m’envien a fer-li una entrevista: 
"Anem molt tard, em diuen, ja hauria de ser a la impremta". 
Obre la porta el doctor: "Bona tarda, endavant". Entrem 
a la sala d'estar, acollidora, solemne i niu d'art al mateix 
temps. La tele reposa. Les veus que se senten són de 
l’ordinador;  "Estava estudiant", diu, i l’apaga. Dos gats 
fan com si els molestéssim i xino-xano ens deixen sols, 
de moment.

 
Com que no sé per on començar, faig la pregunta clàssica: M’agradaria saber per què és metge?

- Això bé de molt jovenet. Estudiava a Barcelona on vivíem i els estius els passàvem a Tossa on de 
seguida una "Snipe", petita embarcació a vela, m’acompanyava hores surant pel mar. Potser fos 
aquí on vaig decidir que volia ser psicòleg, però com que ni s’estudiava a la universitat ni estava 
previst fer-ho, em vaig conformar a ser metge. Primer estudiant al Sant Pau, on els malats amb 
càncer em van fer decidir per aquesta branca de la medicina. Vaig fer el MIR a la Vall d'Hebron, i 
en acabar em va temptar anar a Vic per començar un servei d’oncologia entre l’hospital de la Sta 
Creu, i la Clínica La Aliança.
 
Està caient una forta calamarsada que espetega als vidres. Per moments, el verd del jardí es fa 
blanc. Un dels gats pujat al respatller del sofà, em passa els bigotis pel clatell.

Fins llavors no hi havia oncologia a Vic?, de quin any parlem?
- De 1980. Li diré que es feia una Biòpsia, es duia a La Vall d'Hebron i fins a les sis setmanes no 
sabíem els resultats. De vegades el pacient ja havia mort.
Amb els Drs. Gómez, Roca..., que per cert impulsarem la presencia del metge a l’hospital durant 
8 hores diàries, i gràcies al Programa d’atenció domiciliaria, experiència única a Catalunya i 
segurament a Espanya, vam contactar amb la delegació a Barcelona de l'Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), que ens van aconseguir un equip propi permetent-nos saber els resultat 
en una setmana com a màxim.

Ja veus, de sempre havia vist aquesta AECC com unes senyores elegants que un cop a 
l’any es reunien per xerrar de les seves coses mentre feien la col•lecta del càncer.
- A Vic van fer bona feina. Els explicaves bé el per què és necessitava una cosa i és movien. 
També ens van aconseguir un equip per les mamografies, i més tard un equip per la quimioteràpia. 
Vam poder fer avenços importants gràcies a ells, fins que per culpa dels anys i del servei prestat, 
l’equip de mamografia és féu vell. Se’n necessitava un altre. No hi havia diners enlloc i els de la 
AECC ja havien complert prou bé. La presidenta de l'ACC va assistir a una reunió del Rotary Club 
Vic Osona i exposà el problema. De seguida van voler col•laborar: per què només un manògraf? 
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per què no  també un ecògraf-urològic, i un videolaringoscop,  que feien  prou falta?. El repte era 
doncs aconseguir no 8M., sinó entre 18 i 20 milions de ptes. de les de 1995. 
Es va planificar i fer un munt d’activitats, subhastes, sopars, vendes de pins, per acabar amb una 
marató a la TV. local. El resultat de l’esforç fet pel voluntariat fou extraordinari: es van recaptar 
quasi 40Milions,

 ... potser per allò de la proximitat, i de saber fer entendre les necessitats que és tenia.
- Clar que sí. En ser per als de casa t’immisceixes més i repeteixo gràcies a l’entusiasme de tots, 
la tasca dels voluntaris, les empreses, és va poder fer donació a l'H.G.de Vic, d’un manògraf última 
generació que en aquells moments era el segon que hi havia a Europa, i dels altres dos aparells.
(cal a dir que la gent de Folgueroles, i Folgueroles com a poble també col•labora amb OCC. L’últim 
acte ha estat aquest 30 de Març, un concert recital en una església plena que feia goig).

El veig content amb la feina dels que sou Osona 
contra el Càncer. Quines altres tasques feu?
- Sobretot de suport. Suport al malat, suport a la 
família. Hi ha moltes situacions que la Seguretat Social 
no cobreix, pròtesis, viatges, atencions psicològiques, 
que serien insalvables per moltes famílies i que 
gràcies a OCC se soluciones o almenys se suavitzen. 
Fomentem la formació dels professionals i premiem les 
tasques d’investigació. Fem campanyes d'informació 
i prevenció a les escoles. Hi involucrem els alumnes 
que faran treballs sobre prevenció i en parlaran a casa, 
premiant els millors treballs. També podria parlar dels 
equipaments donats a l' Hospital de Manlleu, o els de 
la Santa Creu.

Vostè ha dit que amb prevenció i detecció precoç, 
un 95% dels càncers digestius no hi serien. Què 
hem de fer?
- Sobretot, dieta equilibrada, evitar l’alcohol, rés de 

tabac, protegir-se del sol i exercici físic. Perquè vegi la importància de la dieta li donaré un exemple: 
Nigèria, el país on és menja menys carn vermella no hi ha càncer de l’aparell digestiu, mentre que 
a Nova Zelanda, on se’n consumeix set vegades més, és el país del món on n’hi ha més. I no vull 
dir que no es mengi carn, s’ha de menjar de tot, però equilibradament.

Les farmacèutiques fan medicines per curar o per conservar la malaltia i anar vivint de la 
rifeta?.
- Home, no. Lògicament busquen fàrmacs que curin, invertint molts milions en investigació. Ara bé 
i com tota empresa volen tenir beneficis, naturalment. Altra cosa és els preus dels medicaments; hi 
ha malats que la seva medicació mensual costa 6.000 ?, i alguns arriben als 9.000. Per això hem 
d’insistir en la prevenció i la detecció precoç.

La campanya per la mamografia a les dones fins els 64 anys, ha donat resultats esplèndids. 
Pera als homes no hi res d’aquesta mena? 
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- Tampoc és lògic que als 64 anys ja deixem les dones de banda. A l'HGV, tenim previst mol aviat 
allargar les deteccions fins els 70 anys. Quant als homes, també tenim mames i podem tenir 
càncer de mama encara que el percentatge és poc. El que fora importantíssim és que als 45 anys 
ens féssim una colonoscòpia complerta (amb sedació profunda), i sabríem si estem alliberats per 
sempre del càncer intestinal o si és detecta algun pòlip en fase inicial que podrem eliminar més 
fàcilment.

Torno als preus dels medicaments. La medicina alternativa, podria ser una solució i 
segurament més econòmica en segons quins cassos? 
- Medicina alternativa no sé exactament que és. Crec amb la medicina complementaria, 
col•laboradora, com vulguem dir-li. Quant més esforços es facin i des de més vessants, millor.

Atent, i fora de guió, em demana si vull prendre alguna cosa. De fet, portem ,porta- bona estona 
parlant de manera planera perquè entengui el que explica procurant deixar de banda noms tècnics 
i coses d’aquestes, però va no ens distraguem...
 
Deixant de banda Europa, que també, vostè assisteix a molts congressos que es fan als 
EUA: San Diego, (American Association for Cancer Research), Chicago, (fa pocs dies), 
Nova York, etc., parla amb els seus col•legues sobre la medicina de casa nostre? 
- Si que fem xerrades i no entenen de cap manera que qui més cobri en un Hospital sigui el gerent. 
Allà son els metges, naturalment. Ells són la imatge del centre. Ah, i si els diem el sou, es creuen 
que és setmanal; no és setmanal no!, és mensual, els hi hem de recalcar. Tampoc comprenen 
que no tinguem cap mena d’estímul; tant si fas el mínim com si t’empres a fons cobrem el mateix. 
Pensen que estem en un altre món..., incomprensible.
 
Acabem amb un calaix de sastre parlant dels metges estrella, de les guàrdies que es cobren amb 
vacances, de la incongruència de fer venir metges de fora (uns 50% els últims anys), mentre que 
nois d’aquí que volen ser metges no poden accedir a la universitat, per les notes, per les beques 
etc. 
Ens aixequem, i demano pels quadres que pengen de les parets, per la foto d’un estilitzat 
vaixell amb dues veles desplegades que sembla una llança al mig del mar, "És el nostre 
vaixell, conjuntament amb un altre metge. És de l’any 60, fa 12 metres de llarg i pesa 12 tones 
de caoba d'Hondures -ara ja no n'hi ha-". M’interesso per un dibuix-retrat al carbó, "Passejava 
amb la dona per una plaça de Roma, quan un artista del carrer m’ensenya el dibuix i em diu, és 
vostè. I el vaig comprar", i per una figura de fang  treballada amb gran personalitat, "És un 
model d'una de les moltes escultures que féu el meu besavi Eduard Batiste Alentorn (1855-1920). 
En té per Barcelona, Tarragonès, les Illes".

Mentre anem en busca de la porta, afirma que és gran amant de la música, i em parla dels 
esports que practicava i organitzava en l’època d’universitari: hoquei sobre patins i sobre herba, 
muntanyisme, esquí... En sortir veu que encara plou.
- Vol que el porti?
 Gràcies, tinc el cotxe aquí. 
 
Folgueroles, juny 2014
Salvador Puntí Costa



7 | Ajuntament de Folgueroles

Temes administratius relacionats amb la Salut
EAP Sta. Eugènia de Berga. Consultori de Folgueroles 

Qui som?
Pel Departament de Salut i també pels usuaris, som els professionals de primer contacte 
amb l’usuari, amb motivació per l’atenció i relació amb els ciutadans, aptitud i capacitat 
de negociació, capacitat de treball en equip, receptivitat, capacitat per absorbir informació 
complexa, integritat davant la informació confidencial, observar i escoltar, gestió de les 
incerteses, amplitud de mires i amb la formació i informació dels recursos de l’entorn. 

Carta dels drets i deures: 
http://www.gencat.cat/ics/usuaris/drets_deures.htm

Vetllar pel compromís de l’organització amb la carta dels drets i deures dels usuaris i man-
tenir informats als ciutadans i als professionals en referència als drets i deures, aspectes i 
normes legals i procurar pels aspectes ètics de l’atenció. 

Mantenir una correcta identificació dels usuaris amb la targeta sanitària individual (TIS) i 
dades administratives actualitzades:  dades personals, de localització i d’assegurament 
(actiu/pensionista, etc.) . Incidim en la importància de mantenir actualitzades les dades per 
una bona gestió a tots els nivells d’atenció sanitària. 

L’accessibilitat al centre d’atenció primària:
Gestionar la demanda del client intern i del ciutadà als serveis i les prestacions amb criteris 
d’equitat, qualitat, eficiència i eficàcia. Vosaltres, els usuaris, feu que la nostra feina tingui 
l’efecte desitjat. És per això que moltes vegades quan us poseu en contacte amb el CAP, 
els administratius us preguntem QUÈ necessiteu, perseguim una gestió òptima.  Des del 
CatSalut també ens avaluen l’accessibilitat, ells numèricament, volen saber si la població 
té accés a poder consultar amb els professionals de referència, nosaltres vetllem perquè 
això sigui possible amb tot un seguit de gestions administratives que canalitzem: recepta 
electrònica, informes i certificats mèdics, derivacions a l’especialista o proves complemen-
tàries, document de voluntats anticipades, documents de l’usuari, interrompre el mínim 
possible la consulta del professional sanitari, etc. 

Quina hora és, on he d’anar? 
Establir un marc de relació i comunicació entre els ciutadans, l’organització i el sistema 
sanitari amb coresponsabilitat dels diferents actors.  Hem repassat els horaris d’atenció 
dels diferents nivells (CAP, atenció continuada, Hospital). 

I si me’n vaig de vacances?
Emportar-nos de “casa” tota la medicació que necessitarem. Si ens n’anem dos mesos o 
més, tenim la possibilitat d’emportar-nos tota la medicació, contactarem amb el CAP expli-
cant el què necessitem, ens activaran a la recepta electrònica perquè des de la farmàcia 
ens la puguin dispensar. 

Importat també la bona identificació de les dades personals i altre informació que sigui 
d’interès pel professional o centre que ens hagi d’atendre en cas d’urgència.

SALUT  I  ALIMENTACIÓ 
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Opinió i satisfacció dels ciutadans. 
Treballem en el procés de recollida de l’opinió dels ciutadans. És un procés dinàmic que es va 
adaptant i modificant constantment. 

Amb vosaltres formem un gran EQUIP!!!                      Moltes gràcies!!!

Eva Casassas, M. Rosa Coromina, Jordi Verdera, Katty López, Ana Puente, Laia Franquesa i
Anna Ribas

Les xerrades al Casal d’Avis de Folgueroles
Durant  tres dilluns d’aquesta primavera, l’equip d’Atenció Primària de Folgueroles, hem col•laborat 
amb el Casal d’Avis  fent unes sessions per a promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. 
Hem parlat de temes administratius relacionats amb la salut , també del Document de Voluntats 
Anticipades i  hem fet una xerrada sobre “Les malalties cròniques més prevalents.“

Aquí teniu un resum, curtet, perquè us ho pugueu llegir tranquil•lament a casa. 

El dia 5 de maig del 2014 vàrem parlar del document de voluntats anticipiades (DVA),  és un 
document adreçat al metge responsable del pacient, en el qual una persona major d’edat, amb 
capacitat suficient i de manera lliure, hi fa constar quin tipus d’atenció mèdica desitjaria rebre o 
no rebre al final de la seva vida, en el cas de trobar-se en una situació d’ incapacitat per prendre 
decisions i/o comunicar-se. Es pot designar un representant, la qual cosa és aconsellable.

En una situació en què el malalt no pugui comprendre, expressar-se o decidir, el metge podrà 
seguir la voluntat del malalt, expressada prèviament en el document.

Per redactar-lo es pot fer davant de notari o bé, amb el seu metge i la presència de tres testimonis, 
majors d’edat, dos dels quals no poden tenir cap relació de parentiu ni vinculació patrimonial amb 
la persona que fa el document.
El contingut del document és lliure, trobem diferents models de DVA, i recomanacions de contingut, 
com ara la necessitar de designar un representant legal, descriure quins tractaments mèdics 
acceptaria o rebutjaria al  final de la vida… 

En finalitzar el document cal lliurar-lo al centre de referència de la persona, s’incorporarà a la 
història clínica la informació que existeix el DVA i s’inscriurà al registre de DVA de Catalunya.

Aquest document pot ser revocat total o parcialment en qualsevol moment per part de la persona 
atorgant.
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El dia 12  de maig vàrem parlar de les Malalties cròniques:

De la Hipertensió Arterial, del Colesterol, de la Diabetis, de la Osteoporosi, l’artrosi, la insuficiència 
cardíaca, la cardiopatia isquèmica  i de les cataractes.

Parlem d’hipertensió arterial quan tenim la pressió de la sang per sobre de 140/90, no és una 
malaltia, però si un factor de risc cardio-vascular, vol dir que si l’associem al colesterol alt, 
a la diabetis o a l’hàbit del tabac, tenim moltes més possibilitats de patir un problema cardíac o 
cerebral de tipus vascular, el que anomenem un infart o una “feridura”. El seu tractament es basa 
en mantenir uns bons hàbits, com ara menjar sa, amb poca sal, cuinar senzill, fer exercici i perdre 
pes. Si a més el metge us recomana medicació, cal que la prengueu cada dia tal i com se li ha 
aconsellat. 

El colesterol és un greix que fabrica el cos humà.  Pot augmentar per menjar massa greixos o 
per herència. Si és alt, no dóna cap símptoma, però si no es controla, amb el temps pot tapar les 
artèries i provocar infarts i embòlies cerebrals. Quan està alt? quan és superior a 250mg/dl. Què 
cal fer? cal fer una dieta sana (disminuir els greixos saturats) i exercici regular. Quan cal prendre 
fàrmacs? quan  us ho recomani el vostre metge. 

La diabetis és una malaltia crònica en què el pàncrees no produeix suficient insulina. En la 
diabetis el sucre s’acumula a la sang, a la llarga pot causar problemes als ulls, ronyons, cor, 
cervell, circulació, etc.  Els pilars del tractament són: l’alimentació (sense sucres i seguint el 
que us aconsellem), exercici  (diari i regular), a més com sempre, recordeu que és important que 
es deixi de fumar, s’eviti el sobrepès i en aquest cas cuidar-se molt bé els peus.  La diabetis de 
l’adult es pot tractar amb dieta, i/o pastilles i/o insulina, si es pren medicació cal saber detectar 
les baixades de sucre. 

La osteoporosi és un procés no dolorós en què els ossos perden calci, es fan més fràgils i es 
poden trencar amb més facilitat. Les fractures més freqüents són de maluc (fèmur), vèrtebres, 
canell, costelles i húmer. Cal fer una alimentació equilibrada rica en calci i vitamina D, prendre 
una mica el sol, amb protecció solar a cara i mans, fer exercici físic amb regularitat i evitar les 
caigudes.  Quan ens fem grans o tenim osteoporosi, és molt important evitar caure. Ja no es 
pot pujar escales per guardar coses altes, penjar cortines, netejar... Cal treure  tots els mobles 
que molestin per passar, les catifes amb què en podem entrebancar, els cables...Portar sabates 
segures també per casa, les sabatilles soltes poden fer caure. Posar una dutxa en lloc de banyera 
i  posar barres per agafar-se al bany, si us trobeu insegurs  caminant pel carrer, agafeu un bastó, 
ben portat és molt elegant. 

L’artrosi és la pèrdua del cartílag de les articulacions. El cartílag és com un coixí que facilita el 
moviment de les articulacions i evita que ens facin mal. A mesura que es va desgastant apareix el 
dolor i van perdent mobilitat. Empitjora amb l’edat. Pot estar agreujada per el sobrepès i algunes 
feines o esports que carreguem més algunes articulacions.  Es diagnostica pels  símptomes i 
l’exploració (dolor, pèrdua de mobilitat i deformitat de l’articulació). A vegades cal fer radiografies  
per confirmar-ne el diagnòstic i la severitat. No hi ha cap medicament per curar o retardar 
l’evolució de l’artrosi . Disposem de medicaments que disminueixen el dolor.   En els casos 
més greus d’artrosi de genoll o de maluc es planteja la pròtesi. Es recomana fer exercici moderat,  
estiraments per  mantenir les articulacions flexibles i fortes i evitar l’excés de pes .
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La insuficiència cardíaca és una malaltia que provoca que al cor li costi bombar la sang.  La 
causa principal de la insuficiència cardíaca és la hipertensió arterial, tot i que hi ha altres causes 
com ara l’infart, l’angina o la diabetis.  Les descompensacions de la insuficiència cardíaca 
són la primera causa d’ingrés hospitalari en pacients més grans de 65 anys.  Els símptomes 
són: dificultat per respirar,  cansament i debilitat, l’augment ràpid de pes i la disminució de la 
producció d’orina.  Cal fer unes  anàlisis de sang, una radiografia de tòrax, un electrocardiograma 
i un ecocardiograma.  Cal tenir en compte i consultar al metge quan:   tingueu dolor al pit , si 
guanyeu pes de manera ràpida (1 kg en un dia o 2 kg en dos o més dies), si  s’inflen els peus , 
si orineu menys del normal ,  si teniu més dificultat per respirar quan feu  les activitats normals , 
si necessiteu més coixins per dormir, si teniu tos persistent  i si de sobte, teniu molt cansament .   
Cal que preneu correctament la medicació, que tingueu hàbits de vida saludables , i que a més,  
controleu la vostra pressió arterial , us aconsellem que us vacuneu  de la grip i de la pneumònia i  
eviteu els canvis bruscos de temperatura per no refredar-vos.

Què és la cardiopatia isquèmica? El cor és l’òrgan que bombeja la sang perquè circuli per tot el 
cos.  Està format per un múscul que es diu miocardi. Aquest múscul també necessita que li arribi 
la seva pròpia sang. Si les artèries (coronàries) que li porten sang es tapen, una part del cor es 
queda sense oxigen, si aquesta manca de reg dura poc i no produeix lesió, pot patir una  angina 
de pit, que és més lleu. Si dura suficient estona es produeix un infart de miocardi, en el qual 
la part afectada del cor ja no es recupera de tot.  Quins símptomes dona? Apareix un dolor en la 
zona central del pit, opressiu i irradiat cap al braç, l’esquena o la mandíbula, amb malestar, suor i 
nàusees. Com ho diagnostica el metge? per les molèsties que li explica, per l’electrocardiograma 
(ECG) y per l’anàlisi de sang.  L’ECG registra sobre un paper l’activitat del cor i canvia quan pateix 
alguna alteració. Què heu de fer si teniu dolor? heu d’interrompre el que estigui fent i seure, heu 
de mantenir  la calma, i anar al  centre sanitari més proper o trucar al 061.

Les cataractes són una  malaltia ocular que consisteix en l'opacitat del cristal•lí, provoquen una 
pèrdua progressiva de visió  i són indolores . Són la principal causa de ceguesa a tot el món, 
el seu diagnòstic és molt senzill.  Requereixen una intervenció quirúrgica on es substitueix el 
cristal•lí per una lent intraocular sota  anestèsia local. 

    Dra Laia Franquesa, Dra Ana Puente,  Jordi Verdera i  Dra Anna Ribas
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Com protegir-nos del sol?
1.Aplica’t la crema protectora 30 minuts abans de posar-te al sol, renovar-la cada dues hores i 
desprès de cada bany, sobretot utilitza solars específics per la cara.

2.Evita prendre el sol les hores centrals del dia (de 12 a 15h.) i no estiguis més de dues hores.

3.Els ulls són molt sensibles a les radiacions ultraviolades, no t’oblidis de posar-te unes ulleres, 
gorra o barret, etc.

4.El sol es reflecteix en l’aigua de mar ,a la neu i a la sorra, encara que estigui ennuvolat posa’t 
crema protectora.

5.Pren molts líquids durant tot el dia.

6.Eixuga’t bé al sortir de l’aigua, les gotes d’aigua actuen com una lupa i poden produir cremades 
o taques.

7.Dutxa’t i usa locions hidratants després de l’exposició al sol.

8.Les embarassades s’han de protegir del sol, en particular, la cara per evitar que els hi surtin 
taques fosques.

9.Protegeix els nens fent servir fotoprotectors especials per a ells amb Alt Factor de Protecció 
Solar  i resistents a l’aigua. Aplica’ls en una capa generosa per tot el cos, les orelles, les parpelles 
i els llavis.

10.Alguns aliments vegetals ataronjats són rics en substàncies protectores com els betacarotens, 
també ho són la luteína del rovell de l’ou o la vitamina E dels olis

RECORDA: 
.  Renova el fotoprotector cada any, la calor degrada el filtre solar
.  Les colònies i perfums poden provocar taques quan prens el sol.
.  No abusis dels raigs UVA, envelleixen la pell i poden causar càncer de pell.
Amb l’ajuda d’un professional, tria el fotoprotector més adequat segons el teu tipus de pell.

                                                                                Maria Vila Fontanau (farmacèutica)

“Crema més el sol d’abril que el de tot l’estiu”.

“El sol d’hivern és emmandrat, lleva tard però s’acotxa aviat”.

“A l'estiu bon cuinat i a l'hivern bon estofat (Vol dir que segons l'època 
de l'any i en funció de l'oratge convé més un aliment que un altre)”
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Pèsols a la brasa amb botifarra negra i cansalada
És un dels conreus més antics d’Europa, amb més de 5.000 anys d’antiguitat. Es creu que com a 
conreu va aparèixer a Orient poc després del blat.
Abans es menjava com a gra sec i en forma de puré. Ara els grans verds i tendres dels pèsols 
constitueixen una de les verdures més populars sols, com acompanyament o en truita.

Per als pèsols
80 beines de pèsols
50 g de botifarra negra
50 g de cansalada
6 fulles d’enciam tou
oli d’oliva verge i sal

 
Elaboració
Tallem la botifarra negra i la cansa-
lada en daus molt petits. Tot seguit, 
marquem les fulles d’enciam a la bra-
sa, només volta i volta. Amanim les 
beines amb oli d’oliva i sal i les coem 
a la brasa uns 3 minuts per banda 
fins que estiguin cuites. Les retirem 
del foc i les obrim per la part on no 
s’agafen els pèsols. Com que hem de 
comptar unes 15 beines per persona, 
triem les 60 que siguin més maques 
i llargues. Repartim els pèsols de les 

beines restants i conservem les tavelles per a fer l’oli de beina. Escampem la botifarra negra i la 
cansalada per les beines que tenim obertes. Tallem l’enciam a trossos petits i el distribuïm per 
damunt dels pèsols.
Reservem.

Per a l’oli de tavella
tavelles a la brasa
oli d’oliva verge i sal

Elaboració
Amb el túrmix, triturem una part de les tavelles que hem obtingut de fer les beines a la brasa amb 
l’oli d’oliva. Rectifiquem de sal i reservem.

Acabat i presentació
Col•loquem les beines obertes amb pèsols en una safata per anar al forn i els gratinem per escal-
far-los i per fondre el greix de porc. Si no tenim gratinador, els posem un minut al forn fort. Just 
abans de servir-los, els amanim amb una mica d’oli de tavella i una miqueta de sal de Maldon. 
Servim.

Nandu Jubany



13 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Pastanaga (Dacus carota)
                                                                            Planta herbàcia bianual, el primer any forma 

una petita mata amb una considerable arrel, un xic 
carnosa, les varietats cultivades formen una llarga 
i gruixuda arrel de color vermellós molt utilitzada 
com a comestible, la planta silvestre l'arrel és 
de color blanquinós i també en aquesta fase de 
creixement, és comestible. El segon any tronca 
formant un ramell de brots que poden superar el 
metre d'altura, les fulles són molt segmentades, 
amb segments lineals molt curts, enfundats de 
color verd fosc. Les seves flors molt petites de 
color blanc - rosat tenen un llarg quot i es reuneixen 
en forma d' umbel•les a les parts terminals de la 
planta, floreix entre primavera i estiu i produeix un 
fruit sec i comprimit.

          La planta silvestre és molt abundant en les 
nostres contrades en indrets erms llocs de secà i 
en molts marges i cunetes de carreteres i camins, 
per contra no trobaríem cap hort i hortet sense una 
taula d'aquesta verdura. En molts països és molt 
utilitzada en restauració.

          Les seves propietats medicinals les podríem qualificar com a diürètica, estimulant i vulnerària, 
amb principis actius com la pectina i vitamines com la 
B1, B2 , C i sobre tot la provitamina A molt interessant 
en problemes de pell.

          S'utilitza l'arrel sobre tot en forma fresca o 
en decocció d'uns 10 minuts a raó d'uns 300 gr. pel 
litre d'aigua per millorar la tos o l'afonia, també com 
diürètica i estimulant de les funcions hepàtiques. 
Rallada i aixafada en forma de pasta podem aplicar-la 
com a vulnerària en problemes de pell i sobre tot per 
rebaixar els efectes de petites cremades. Les granes 
tindrien bons efectes sobre les digestions difícils i per 
millorar la quantitat de llet en les dones lactants. En 
aquest casos faríem servir uns 10 gr. per litre d'aigua 
bullint les granes uns 5 minuts.

                                                 Toni Vilaró
       
           

“A mig juliol, sembra el fèsol o per la Mare de Déu de la Carmeta, a sembrar la mongeta. 
A l’abril, el blat puja fil a fil; al maig, puja com un faig 
A l’agost el raïm ja posa most”.

                                                         



14 | Ajuntament de Folgueroles

BOTÀNICA-FAUNA

Papallones del transsecte de Folgueroles

 Anthocharis cardamines  (Aurora, en referència als colors càlids de la sortida del sol i al fons 
groc de les ales) 

Família Pieridae

Pièrid de mida petita, molt vistós i fàcil de reconèixer. El mascle és blanc amb les puntes de les 
ales anteriors taronges. La femella té les puntes de color negre en comptes de taronja, i això fa 
que sigui més fàcilment confosa amb alguna Pieris, Pontia o Euchloe. Tanmateix, té un vol molt 
més pausat, la forma de les ales és molt arrodonida i, a més, tant la taca negra de la cel.la com el 
dibuix del revers de les ales posteriors són trets que  permeten distingir-la sense dubtes d’aques-
tes altres espècies. 
És una papallona típicament primaveral, que passa l’hivern en forma de crisàlide i vola en una 
sola generació al març-abril (fins el maig-juny en zones de muntanya). Prefereix els ambients 
humits, tant forestals com en zones de prats. A la meitat sud del país es torna molt més escassa 
i la seva distribució es restringeix molts cops als ambients fluvials. És força comuna en el nostre 
transsecte.

Etimologia 

•Anthocharis: del grec anthos, flor i charis, gràcia, esplendor. És a dir, que    embelleix la flor. 
•Cardamines: del nom grec dels créixens, una de les plantes nutrícies de les erugues.

Ramon Portell
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 Viu l’arbre 2014
L’activitat  “Viu l’arbre”, en la seva cinquena edició, esdevé una de les activitats fixes en el calendari 
escolar dels alumnes de 5è i 6é de  l’escola “CEIP Mossèn Cinto” de Folgueroles. En aquesta 
activitat col•laboren de forma conjunta l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, l’Ajuntament 
de Folgueroles, la Fundació Jacint Verdaguer i el Casal d’avis de Folgueroles. L’activitat es va 
celebrar el 20 de febrer a l’entorn de la Damunt i va comptar amb la participació de 78 alumnes.
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Enguany els nens i nenes de Folgueroles han contribuït a millorar la qualitat paisatgística i 
mediambiental del paratge de la Damunt mitjançant la plantació de vint feixes (Fraxinus excelsior) 
i vint nogueres (Juglans regia) de forma que  es faran responsables de la seva supervivència i 
creixement al llarg de la seva vida. 

Es va aprofitar la trobada per explicar als participants les característiques més rellevants d’aquestes 
espècies així com  quina és la forma de plantar-les i cuidar-les.

Tothom va trobar a faltar la participació d’en Pere Verdaguer que des del primer dia havia 
col•laborat amb el “VIU L’ARBRE” amb gran entusiasme i que ha deixat en tots nosaltres una 
empremta que no s’esborrarà mai. Des de l’Espai Natural desitgem que els més de 150 arbres 
que s’han plantat al llarg d’aquestes cinc edicions serveixin d’homenatge a la seva persona i a la 
seva gran estima per la natura.

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

L’encís de les flors
  
   El nenúfar i nimfea . Sinònims: lliri d’aigua, lliri dels estanys, reina dels llacs. 

    Mai no oblidaré els dies  en què ens van fer les obres de remodelació de la Plaça. Plovia a bots 
i barrals i feia llàstima veure els col•locadors de les lloses, regalimant d’aigua, treballant a corre-
cuita i corrent, perquè el temps se’ns tirava a sobre,  i tot havia d’estar a punt el dia de les Festes 
de Verdaguer, que aquell any celebraven  el 150 anys del naixement del nostre poeta. 

Entre les moltes transformacions realitzades,  no sempre ben encertades, al meu parer, es va fer 
una  cosa força escaient: a la placeta de cal Rei,  es va bastir una font (que encara hi és) amb un 
petit estany, en el qual es van plantar uns nenúfars. Aquesta planta aquàtica té diversos noms: 
el nenúfar, de flor groga  i la nimfea de flor  blanca són sensiblement idèntiques en molts aspec-
tes. Plantes vivaces aquàtiques, tenen una soca rampant que s’arrela al fons fangós dels llacs, 
estanys, i fins i tot en rius de corrent molt feble i d’ aigües poc fondes. Estan formats  per unes 
fulles amples en forma de cor que floten a l’aigua. Aquestes fulles poden arribar a cobrir una part 
important de la superfície- en detriment de les altres plantes aquàtiques- i estan recobertes d’una 
mena de cera que fa que l’aigua no s’hi estanqui.  Nenúfars i nimfes floreixen a la mateixa època 
de l’any: a l’estiu. Les nimfes, tenen unes   flors amples de pètals nacrats, oblongs i perfumats  , 
de 10 a 20, cm. En canvi, les flors dels nenúfars d’un groc viu, són molt més petites, d’uns 4 a 7 
cm.  de diàmetre . 

      Però tornant a la font, que poc van durar les flors! Aviat  la font  es va convertir en una mena 
d’abocador, on tot s’hi val: bosses de patates buides, llaunes de begudes, i pedres!  Pedres que 
s’havien d’anar a buscar en un altre indret, expressament. I al cap de  poc les flors van anar 
desapareixent, no van poder fer res per evitar que uns desaprensius les matessin . I hom es pre-
gunta: per què tanta violència ? Per  què tan poc respecte pel món i per la gent que ens envolta? 
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Un conte d’una rosa
Sí, va sortir d'una rosa i és cosina germana de la Ditona de l'Andersen, que va sortir d'una tulipa.
Prou que saben tota una colla d'aquí a Folgueroles que és ara el temps de les roses,  quan fades 
i follets van de bòlit de roser en roser cercant els nounats. Fades i follets, petits com un Polzet els 
fan xucladetes de mel i gotes de rosada per fer-los créixer.

Diuen les veus màgiques que no és casualitat que les roses siguin les flors preferides de les fades 
de les nostres contrades. Se les estimen pel seu perfum, pels pètals de vellut.

Les fades i els follets neixen de les roses fruit de les llavors que els insectes porten d'ací i d'allà 
mentre les pol•linitzen. Aquestes fades i follets roserencs deixen rastre de roses i en les seves 
galtones i en els seus ulls hi trobareu tots els colors de la rosa mare. Tot canviant segons la llum 
solar, segons te la miris. Suavitats boiroses o esclats ben vius.

Diuen els experts en flors que les fades de les roses viuen entre nosaltres com una dona qualsevol 
que mira de passar desapercebuda. Cosa difícil, ja que són molt belles i perfumades. Solen ser 
bones jardineres i gaudeixen amb els seus balcons florits. Són amigues de les abelles per allò 
de la rosada i de la xucladeta de mel. Hi ha tantes noies rosa com rosers. I quina olor que fan! A 
vegades intenten amagar-la amb perfums de moda.

Si sospites que una amiga pot ser fada hi ha una prova infal•lible:
Convida-la a mel i mató. Se li il•luminarà el rostre de rosa i no us podrà dir que no.
-I, els nois follet?
Aquesta història un altre dia.

Poema
A José Saramago (per “La Caverna”)

“...els dits tenen memòria”

Tens estels a les mans
i ulls als dits.

Mig endormiscada
davant d'un roser carmí, verd oliva i cian

titan.
Tens estels a les mans

i ulls als dits.
Sota la pamela.

                                                 Teresa Ribera i Icart

POESIA -NARRATIVA

La manca de civisme és una lacra que s’hauria d’evitar tant sí com no i que  es manifesta, entre 
molts altres aspectes, en la destrucció d’unes plantes, d’uns essers vius i innocents,  que només 
tenien una funció: viure, viure i fer-se grans, desplegant sota la nostra mirada  la seva bellesa, i 
poder gaudir, una vegada més, del gran miracle que ens ofereix la Natura en el seu estat més pur.    

    Bruna 
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Dones anem a fer safareig
Ja molt d’hora al dematí   
les dones feien bugada
sota del sol de l’estiu
i a l´hivern amb la glaçada.

Dones que feien safareig
desgranant el dia a dia,
si n’hi havia algun festeig
o d’altra xafarderia

Claps d’escuma blanca
lliscaven, lents pel torrent,
mans fredes encara humides
penjaven la roba al vent.

Però ja n’ha callat el murmuri
solitud atronadora.
El safareig sembla que plori.
Ha arribat la rentadora.
                        Brígida Caralt              

Tot canvia, res canvia,
mira el tren, mira la via, 
que a en Rajoi, en Mariano, 
no el belluga ni sa tia.
Mentrestant els trens avancen
i no paren, qui ho diria; 
bé caldrà prendre’ns les coses
amb certa filosofia. 

Està vist que no ens escolten
i que fent-se el desentès
ens busquen les pessigolles.
Fixeu-vos  en TV3:
que si la tecnologia
no permet el que ha permès...
De les mil raons que ens donen
cap, ni una no ens fa el pes.

¿I què direm de l’escola
i la llengua habitual,
que ens uneix i ens agombola
de manera natural?
No fem,  doncs, cap pas enrere,
que el nou demà bé s’ho val.
Diguem-ho clar i amb trempera:
volem ser un país normal!

El català és com una eina
que tenim en nostres mans
perquè els que vénen de fora
se sentin ben catalans,
i,  com que en podem ser mestres
dels que en volen saber més,
amb tothom parlem-hi sempre,
que això no costa diners.

I defensem-lo com toca, 
com ho feia Verdaguer,
Pompeu Fabra, Coromines,
Carles Riba o Alcover,
Martí Pol, Espriu, Sagarra
o Manel Sanchis Guarner, 
i tinguem clara una cosa:
serem el que vulguem ser! 
                         Cinto Tocassons

Fonts
Ja no brollen, de fa dècades, les llàgrimes alegres de les fonts dels voltants. I les poques que ara ho fan, 
les deixen caure ben tristes, ferides de mort. I de les venes subterrànies ja no brolla sang, sinó còlera, ira, 
odi ... I fan de les antigues ribes d’aigua clara, un lloc on no descansa ni el silenci.

Fa temps que cerco la font màgica,
sense sort.
Eixugo aleshores
la meva gola assedegada
d’aigua de muntanya
amb delícies líquides d’altres contrades,
molt llunyanes.
A casa,
les fonts són mortes i enterrades ja fa dècades.
I faig trist el camí sec
que encara escriu la riera de Folgueroles,
resseguint les fonts,
fent ruta Verdagueriana:
la de Trobada i la del Molí,
la de la Sala i la del Glaç,
la del Rector i la Ricardera
i l'última la de l’Amat.
I fent costat a la dispersió,
amagades entre voreres i camins,
la del Desmai, la de Torrents i , a les altures, la de Sant Jordi.

Fa temps que cerco,
a casa,
la font màgica.
Encara no l’he trobada
                        Lluís Joaquim Bové
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Amb ulls d’infant
                               Ara m’agradaria veure moltes coses
                              amb els ulls de l’infant que vaig ser un dia.

     Ho dic amb un convenciment on nostàlgia i reflexió van de bracet. 

     Fer memòria dels meus anys adolescents a Folgueroles és un viatge a un passat on brillen el 
pòsit de  la tendresa i la sàvia lliçó de les coses senzilles de la vida. Ah, la vida! El seu sedàs és 
molt fi. Només el travessa  la bona xeixa.

     Les sovintejades i prou llargues estades em van imprimir, cor i ment endins, vivències indele-
bles, positives. El carrer de la Font, el meu carrer, sempre em va semblar el més meravellós del 
món. Em fascinava anar a ca l’Escloper i veure néixer i formar-se els esclops mentre els ulls i el 
nas se m’omplien amb les clarors i les flaires d’una fusta que encara desprenia olors boscanes. 

     Una de les feinetes habituals que la mare em tenia encomanada era la d’anar a omplir el càn-
tir a la font del Rector abans de dinar. L’aigua, cristallina i generosa,  brollava  de dia i de nit. Al 
migdia, sota el sol abrusador del ple estiu  era un regal. Gust, vista, oïda, olfacte, tacte; tots els 
sentits se n’alegraven.

     Havent dinat, quan el poble sencer es lliurava a la migdiada i fins i tot les mosques badallaven,  
nosaltres, la jovenalla, ens assèiem al terra d’alguna entrada fresca i passàvem una bona estona 
devorant tebeos, robertos-alcázar, floritas i tota la patuleia de còmics que ens venia a les mans. 
Bé, no en dèiem còmics. El TBO tenia carta de naturalesa i era la denominació que englobava el 
comú del gènere. 

     M’encantaven les botigues que feien olor de tot. Només entrar ja respiraves una suma de flaires 
diverses que, de manera natural, s’entenien prou bé entre elles i es compensaven mútuament. 
De vegades n’hi podia haver alguna de més clamorosa però mai no era en perjudici de l’ambient, 
ans al contrari. Posem per cas, quan la temptadora calidesa dels  cigrons sortits de l’olla  senyo-
rejaven el taulell. Entre les variades existències que el radar del meu nas destriava hi figuraven la 
regalèssia de bastó i la tothora delejada pega-dolça. També, la beneïda flaire dels tomàquets de 
l’hort o, millor dit, de les olors de l’hort incorporades als tomàquets. I més i més coses, és clar, per-
què vendre cigrons no excloïa vendre espardenyes i escombres i el que calgués per satisfer les 
necessitats del veïnat. Entranyables botigues, predecessores dels súpers i els hípers d’avui dia.

     En tombar la tarda anàvem a Les Codinoies a buscar la llet. Dono fe que era una llet força de 
veritat,  és més, ben de veritat. Quan, temps a venir, el bric va defenestrar el pot de la llet, vaig 
comprendre que una societat desenvolupada sovint mira el món amb ulls estràbics.  

     Folgueroles no és només un capítol de la meva vida. És un llibre. Guardo molts i vivíssims re-
cords: Els balls de festa major a“la placeta de l’absis”, que dic jo, on la canalla, mudada i clenxada, 
ballàvem timidejant i trepitjant-nos a ritme de vals; les remullades en les clares aigües del torrent 
a tocar de la font de la Ricardera; les lectures dels versos de Mossèn Cinto sota l’empara de La 
Damunt... Un privilegi, tot plegat.   

                                                                                                                 Pilar Cabot

POESIA -NARRATIVA
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Frescos anys de la innocència
Frescos anys de la ignocència,
com fugiu sense dir-me adéu,
amb l’albor de l’existència,
primavera del cor meu.
Aquell córrer per les hortes,
aquell rodar pel jardí,
ai!, com eixes fulles mortes
que hi apila el trebolí!

Jacint Verdaguer “Records i somnis”

Quan encara anava a l’escola dels pàrvuls amb la Ramona Dodas, a l’actual Centre Cultural,  
recordo que, sorprès per la ressonància que feia, m’amorrava al peu d’una canal que hi havia a la 
façana de can Campaner, a la placeta de cal Turo,  i hi cantava la cançó del Cola-cao, que havia 
après de la ràdio i que amb els meus coneixement de castellà de llavors ni tan sols sabia què deia. 

«Yo soy aquel negrito del África tropical
que cultivando cantaba la canción del Cola-cao
y como verán ustedes les voy a relatar
las múltiples cualidades de este producto sin par:
Es el Cola-cao desayuno y merienda, 
es el Cola-cao desayuno y merienda ideal,
Cola-cao, Cola-cao!
Lo toma el futbolista para entrar goles,
también lo toman los buenos nadadores,
si lo toma aquel ciclista se hace el amo de la pista 
y si es el boxeador, golpea que es un primor. 
Es el Cola-cao...»

Les dones del veïnat de la placeta --aleshores plena de vida (a més del forn de pa de cal 
Campaner hi havia la carnisseria de ca la Manyana, l’estanc de ca l’Endal, la botiga de can 
Crescèncio, la barberia de cal Turo, el Ferrer de Baix i el bar de cal Xòfer)--,   un dia se’n van  
adonar i a partir de llavors,  quan em veien passar anant cap a estudi es deien entre elles: «Heu 
vist com canta el nen de can Cinto? Va, Joan, canta’ns aquella cançó que cantaves ahir». I ja em 
teniu a mi amorrant altra vegada la boca al peu de la canal de can Campaner com si fos el solista 
d’una orquestra.  
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Acostumava a anar a l’escola amb la Carme Casanovas, àlies la nena de ca la Tecla i en Josep 
Casadevall, àlies Carolino (el germà de la Carolina), nom que li va posar el meu avi quan en 
Josep venia a jugar a casa meva. No teníem mai pressa. Enfilàvem amb catxassa el Campet i a 
Folgueroles falta gent (així ho dèiem llavors els de la Ricardera). Si no anant, quan tornàvem ens 
encantava enfilar-nos a les lloses d’en Manyana, que posades en vertical feien cresta i costava 
d’enfilar-s’hi..

Quan passàvem per davant de cal Ferrer Sala, a la plaça Major, ens encantàvem molts dies 
veient com ferraven el bestiar de peu rodó i no cal dir que arribàvem a “misses dites”. Encara ara 
recordo la pudor, que amb els anys s’ha convertit en olor,   dels unglots o peülles, cremats! 

Un dissabte al matí, que les nostres mares havien anat a mercat a Vic,  en Josep, la Carme i 
jo vam anar a passar l’estona a la veïna casa de can Masroure on també hi havia una criatura de 
la nostra edat. Vam jugar a «papes i a mames» i com si fossin els nostres fills posàvem els polls 
a dormir... Sabeu com ho fèiem perquè agafessin el son? Senzillament els doblegàvem el coll i 
quedaven quiets per sempre més. No cal dir que quan les mares van tornar de mercat els quatre 
infants “innocents” vam comprovar que aquell dia sí que havíem fet una malifeta. 

Una vegada (devia tenir uns  cinc o sis anys) vaig  estar a punt d’ofegar-me. La cosa va anar 
així: En Josep Carolino i jo jugàvem al safareig de la Ricardera amb una fulla ampla i un caragol 
cada un, que fèiem surar damunt de l’aigua com si fossin unes barquetes. Estàvem agenollats 
damunt del pedrís i en  Josep va empènyer cap al centre del safareig la meva fulla, jo vaig estirar 
el braç,  tan lluny com vaig poder, per recuperar la meva barqueta i el meu navegant,  però amb 
tan mala fortuna que vaig caure a dins i  com que el terra del safareig relliscava no aconseguia 
posar-me dret i sortir-ne. Sort en vaig de tenir de la Maria de can Manya, que casualment  era allà 
rentant la roba. Ella decidida en veure que corria perill, com si fos sant Cristòfol, es va ficar de 
peus dins del safareig i em va venir a treure. Em va dur a can Cinto, moll com un ànec,  i la meva 
mare que llavors estava embarassada de la Gràcia, i segons em deia encara no se n’havia fet la 
idea, em comentava que va pensar. “Veus, Déu ja sap perquè fa les coses. Més val que et doni 
una criatura de més que una de menys!» I a partir de llavors va esperar el nou fill, que va ser una 
nena preciosa i desitjada, amb tota la il•lusió del món. 

La meva mare criava una trentena de conills. Els meus germans i jo ens havíem fet un tip de 
treure amb una paleta els cagallons dels corriols (gàbies). Els dissabtes la Pepeta, com feien 
altres veïnes, anava a vendre conills, ànecs o pollastres al mercat de Vic, mentre el pare era a la 
plaça dels Màrtirs a negociar el preu dels godalls,  amb els pagesos. 

Algun dissabte al matí, quan ens feien falta unes sabates noves, que sempre anàvem a comprar 
a can Serrallonga,  la mare se’ns enduia a mercat a Vic i l’acompanyàvem. Pujàvem al cotxe de 
línia de la “Hispano Hilariense” i ens assèiem al seu costat. Quan havent passat Calldetenes 
l’autocar arribava al pont de Can Caseta  s’aturava perquè tothom qui duia animals per vendre 
pagués l’impost municipal en unes garites que hi havia a peu del pont. D’aquests funcionaris 
municipals en deien els burots. Et donaven un rebut i si te’l demanaven quan eres a plaça els 
l’havies d’ensenyar. Si no  el tenies,  et podien posar una multa i prohibir-te la venda. 

Així que baixàvem de l’autocar anàvem a vendre els conills o l’aviram. Ens posàvem a la fila 
de les dones venedores de la plaça Major, amb la cistella a terra i a esperar que passessin els 
bricallaires o alguna vigatana,  i a veure qui te’n donava més. A vegades, en ple hivern, havíem  
estat a peu dret una hora o més, fins que la mare es decidia a malvendre perquè el fred ens en 
feia marxar. 

El dissabte més important, però, era i encara és el del Mercat del Ram. Un any fins i tot quan 
encara jo era un nen hi vaig anar amb el meu avi que menava el carro i la burra, i recordo que 
ajagut de panxa enlaire m’entretenia mirant el cel i els arbres que hi havia a banda de la carretera. 
Llavors els carros duien llandes de ferro! 
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Com que tenia dos germans més grans, en Cinto i en Ramon, jo era conegut com el nen de can 
Cinto. Tenia els cabells negres i arrissats i la meva mare, que encara no tenia cap nena (la Gràcia 
va néixer l’any 1956),  em pentinava com volia, i tan bé com sabia, amb unes ondes i rínxols que 
semblava un nen Jesús, cosa que feia que els companys per fer-me enfadar em diguessin «la 
nena», i com que no sabia dir bé la essa alguns em deien «la moza», pronunciant el mot amb el 
so de la zeta castellana. Jo m’enfadava com un borinot. El temps, però, es va endur la moda i els 
rínxols, jo vaig aprendre a dir la essa,  i els motius va anar desapareixent.

A l’escola vaig haver d’aprendre a llegir confegint paraules en castellà. «si-lla», «me-sa», «mi 
mama me mima»... Sense ni saber què volien dir aquests mots o més ben dit aprenent castellà al 
mateix temps, i de català escrit ni un borrall! Fins a l’adolescència no vaig saber que Joan s’escriu 
amb o. Tenia només tres o quatre anys quan ma mare em va fer un vestit de nen Jesús i una creu 
de fusta, folrada amb paper de plata, que treia dels embolcalls de la xocolata,   i ja em teniu a mi 
fent el numeret a les processons de Corpus o de Maria Santíssima. 

La mare em va fer memoritzar la lletra d’una preciosa cançó nadalenca: «La mare de Déu, 
quan era  xiqueta anava a costura a aprendre de lletra. Dins d’un cistellet duu quatre pometes, 
un bocí de pa, també avellanetes...» i per allà 1954,  en temps de Mn. Joan Rovira, en una festa 
que es feia al Centre Parroquial, als baixos de la rectoria, amb el  meu vestit de nen Jesús i un 
cistell amb una poma al braç,  vaig recitar el poema tan bé com vaig saber. Va ser el meu debut 
dalt d’un escenari.

També recordo haver fet els pastorets quan tenia uns cinc o sis anys. Feia el paper de dimoni 
i m’encantava fer magarrufes per fer riure els espectadors de primera fila fent magarrufes, amb 
la cara tota emmascarada. Eren anys de misèria i com que  no teníem llapis de maquillatge ens 
pintàvem de negre amb un tap de suro fumat i mig cremat. 

Com que m’agradava el teatre, molt abans de fer d’escolà ja jugava a dir missa i a batejar 
les nines de les nenes del veïnat. Acostumàvem a muntar tot un parament amb espelmes i amb 
quatre capses de sabates que cobríem amb draps, que  imitaven les grades d’un altar, llavors 
d’esquena al poble. El lloc habitual solia ser sota el rellotge del menjador de casa.  Una vegada 
el meu germà petit,  en Jordi, que em feia d’escolà va fer caure una candela i se li van  encendre 
les quatre capses de sabates que feien d’altar. Sort que a casa hi havia el padrí. Ens va apagar el 
foc com va poder, ens va fúmer quatre crits i per una temporada es van haver acabat les misses.
Hi va haver una època que vaig haver d’estar un mes llarg o dos al llit perquè tenia «mal de 
ronyons», albúmina a la sang. Era l’hivern de 1957. Els Reis em van passar un nen Jesús i unes 
diminutes canadelles, dues gerres petites decoratives de plom o de metall,  que un temps vaig 
voler fer servir però com que eren pintades amb purpurina feien que l’aigua i el vi agafessin un 
gust infecte. Sort que n’hi cabia poca quantitat!

Superats el pàrvuls vaig passar a l’Ensenyament primari. El primer mestre que vaig tenir era 
castellà i no en recordo ni el nom. El segon es va fer esperar. Folgueroles es va quedar sense 
mestre un temps i el meu pare, com feien altres veïns davant de la passivitat de l’ajuntament, 
pagant,  ens feia anar a estudi al convent de Sant Tomàs de Riudeperes. Allà els germans camils, 
que parlaven només castellà ens van fer classe un mes o dos fins que el curs 1956-1957 va venir 
a Folgueroles el mestre de qui tinc més bon record, l’Ernest Morató; ja l’anirem coneixent.

                                           Joan Vilamala  (Fragment d’unes memòries) 
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C.F. Folgueroles 1955 o 56. 
Sols tres jugadors de Folgueroles: 
Feliu Vila, Miquel Sala i Jaume 
Vilamala

C.F. Folgueroles. Anys 60 
Entrenador : Josep Font. 
Jugadors: Ramón Pujols, 
Carles Muntal, Josep 
Torrents, Coma de 
Puigcheslloses, Joan 
Pujol,noi de la Taularia 
de can Tona, Quim de 
cal Mestre, Josep Pujols, 
Porfídio, Ramón Bover, noi 
de Puigsec, Josep Caralt i 
un noi de Vic

C.F.Folgueroles. Any 1946 o 47
Entrenador: Joan Roma.
Jugadors: Alfons Vilamala, Lluís 
Puigvila, Miquel Masramón, Francesc 
Rial, Ramón Serra, Manel Parés, Feliu 
Vila, Josep Font, Ton Serrabassa, 
Miquel Sala, Albert Noguer.
(El camp de futbol estava situat a La 
Codina)
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Les caramelles d’en Pere Verdaguer
Els folguerolencs mantenim una tradició formal de les caramelles molt senzilla i força antiga, que 
es perd en la memòria del temps. El diumenge de Pasqua els camellaires, al so d’algun instrument 
(aquest any hi havia una cobla formada per dos acordions i cinc flabiols amb tambors), voltem pel 
poble cantant cançons i repartint alegria. Cançons de felicitació per la festa i cançons de primave-
ra (també solem cantar alguna cançó amb lletra de Verdaguer). Solem anar sempre acompanyats 
per un corrandista (aquest any, dos: en Carolino i en Cristian) que és l’encarregat de cantar, a 
cada parada que fem, les cançons improvisades (les corrandes) que tots esperem amb cert delit.
Un parell de mesos abans de la Pasqua ens trobem per organitzar tota la moguda, per triar les 
quatre cançons que cantarem i per assajar-les. Aquest any semblava que la cosa no aniria ve ja 
que durant les setmanes d’assajos passaren fets anormals i dolorosos que feren desanimar tota 
la colla fins al punt de plantejar-nos de no sortir a cantar les caramelles. El fet més dolorós de tots 
fou la mort d’en Pere Verdaguer, en Pere Roviretes.
En Pere era, de ben segur, la persona que més vivia les caramelles i n’era un dels puntals més 
importants. Com a home bregat en l’activisme social, sabia que organitzar una festa com les cara-
melles comporta, més que feinada, compromís; i ell n’hi posava a plaer. Sabia que l’organització 
d’una celebració festiva com les caramelles no havia de ser feixuga i difícil, ans el contrari, però 
si que requeria prendre constantment petites decisions; les seves opinions eren sempre les més 
escoltades. Sabia que valors com la constància, la humilitat i l’alegria formen l’ADN de tota mani-
festació tradicional, popular i festiva; i ell era això: constant en els assajos, de posat tranquil i serè 
i amb la rialla franca a la cara.
Era el curador del penó, i en tenia tanta cura que portava l’estendard del grup a tot arreu. Cada 
any, a les vuit del matí, just abans de començar a voltar i a cantar pels carrers, els camellaires 
anem a casa seva, a can Verdaguer, davant la font del Rector, a buscar el penó. Allí en Pere i la 
Carme ens conviden a esmorzar per així començar en bon peu la festa; és un bon moment per a 
riure, afinar les gargamelles i polir els últims detalls. Sortim de can Verdaguer i allí mateix ja fem 
la primera cantada, després ve la del carrer de la Font, i després arreu: carrers diversos, davant 
el monument a Roviretes, a les Alzines sureres, a la plaça de la Ricardera,... i l’última cantada és 
al Racó de mossèn Cinto, a la sortida de missa.
Però no acabem les caramelles de veritat fins que no hem anat a Collsameda (sol ser el diumenge 
posterior al de Pasqua) a fer el dinar que s’allarga amb una animada sobretaula. Collsameda era 
el refugi d’en Pere, allí hi passava hores i més hores, hi volia ser per estar més en contacte amb  
la natura. És un lloc que en Pere s’estimava tant que ens el volia fer estimar a nosaltres i per això 
ens hi convidava. Gràcies Pere per portar les caramelles tant dins l’ànima.
La seva mort, pocs dies abans de Pasqua, ens va omplir de dubtes. Però la Carme -la seva com-
panya-, en Manya -el seu gran amic- i en Joan Vilamala –com a músic- ens van animar a no deixar 
perdre les caramelles. Decidírem, doncs, sortir a cantar però sense fer el recorregut habitual.
Anàrem davant el monument a en Roviretes on cantàrem una cançó i corrandes fins que es va 
posar a caure una forta pluja, que ens obligà a plegar quan en portàvem una desena. Dels dos 
corrandistes, començà en Carolino tot dient:
 

De cantar en aquesta plaça
 ara mateix ho hem fet,
i segur que en Roviretes 
escolta com angelet.
                   

Van anar responent-se un amb l’altre fins que en Carolino va  cabar amb aquesta quarteta:

Mirant aquest monument
ara us canto unes quartetes
veient aquests flabiols:
el llegat d’en Roviretes.

Li va respondre en Crístian: 

RECERCA
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Ja paro de cantar-ne,
i fins aquí, ja no puc,
perquè es posa molt a ploure,
ens hem de posar a aixopluc.

Un cop parà de ploure ens arribàrem a l’avinguda Atlàntida, davant del forn, on en Carolino lligà 
quatre corrandes mentre que en Cristian un parell. En Carolino començà i acabà amb aquestes 
dues:

Com és sempre de costum,
i per fer-ne bé les coses,
hem vingut a cantar al forn,
en el forn del Puigseslloses.

Ja començava a ser hora d’anar cap al Racó de mossèn Cinto, com és de costum, per esperar la 
sortida de missa. No plovia i estàvem contents per això. Es formà un semicercle força atapeït. Tot 
plegat feia goig. Després de cantar les cançons de caramelles que havíem assajat, començàrem 
amb les corrandes. Els corrandistes estaven a punt d’enfilar corrandes i tothom està atent per 
veure quines en diran i què seran capaços de dir. Quanta imaginació que posseeixen en Carolino 
i en Cristian, i quina rapidesa en la improvisació. Però el que més fa patir al públic és un neguit: 
a qui dedicaran la propera corranda ja que tothom n’és candidat? Jo també solo patir per si no 
aconsegueixen lligar-la del tot bé. Començà en Carolino:

Una dita dels d’abans,
una dita que ja ho deia:
qui per Nadal se soleia, 
doncs per Pasqua se torreia

En Cristian el va respondre sense fer-se esperar:

Moltes gràcies Carolino,
si voleu us cantaré
al poble del Roviretes 
i el poble d’en Verdaguer. 

A aquesta, seguiren unes quantes corrandes sobre personatges populars de Sabadell i de Fol-
gueroles fins que en Cristian va cantar:

Ara jo t’ho vull cantar
que ara hi poso jo un bon to,
allà l’alcalde ho robà tot,
espero que el d’aquí no.

I en Carolino, és clar, va respondre enfilant un seguit de corrandes:

No és dels alcaldes pitjors
però tampoc és dels més bons,
pensa que amb l’alegria
ens cobra contribucions.

Després d’algunes corrandes dedicades a regidors i a l’ajuntament, en Cristian va cantar a l’alcalde:

Alcalde que bé que cantes
jo t’ho vull, ai comentar,
has d’apendre a fer corrandes, 
per poder-lo contestar.

Tu en tens les dependentes
amb aire de sandungueres,
totes en foten bon cul
i foten bones pitreres.

Aquest any els camallaires
passem una època boja,
hem quedat sens director,
estem amb alerta roja.

Aquest xicot les corrandes
les extreu tot enrotllant,
aquí jo us el presento
ell es diu en Cristian.

Ens vingué el President
i no ens va deixar ni un xavo,
lo què si ens va deixar
l’alcalde estofat com un pavo.

Però podem salvar la cosa,
però podem salvar la pell
i ens acompanya un company 
que ha vingut de Sabadell
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Després, com ja és habitual, enfilaren unes quantes corrandes dedicades al senyor rector, que es 
trobava a la rotllana i que les prengué amb molt d’humor. Llavors en Carolino començà a posar-se 
amb el públic:

Allà l’amic Joan Bover
en ven quadres i algun moble
i ara sempre presumeix
que és l’home més ric del poble.

Va tocar el rebre a diferents persones fins que vingueren, com és costum, les corrandes dedica-
des als polítics i a la política. Entre tots dos en van cantar un bon reguitzell. Només en transcric 
tres com a mostra:

Dos pepes en té el PP,
tres n’hauria de tenir,
pels catalans volen dir-nos 
prepareu-vos per patir.

Acabats ja els polítics varen cantar-ne algunes dedicades a les seves dones i unes altres als 
camellaires. I ja van enfilar el final:

Hem fotut una cantada
i poder n’hem sapigut,
tanta estona de cantar-ne
i encara no ha plogut.

En Carolino va voler acabar la festa amb unes corrandes dedicades a en Pere Verdaguer. Ens 
vàrem emocionar de valent, a tots ens costà de cantar la tornada de cada corranda. A uns ens 
queien les llàgrimes i d’altres ploràvem. En Carolino plorà de valent tot cantant:

Per cantar aquesta corranda.
seriós em posaré,
en vull fer un recordatori
a n’en Pere Verdaguer.

Espanya ho té molt fotut,
Carolino digues quelcom,
que si marxa Catalunya
ells entren al tercer món.

Pensa que allà a Madrit,
darrera aquest tinglado,
quan  veuen  en Mas, 
li diuen “el mas pesado”.

Moltes gràcies Folgueroles, 
ara un, us diu adéu.
L’any que ve ja tornaré,
sempre si, ai, m’hi voleu

En Pere Verdaguer
era un home de bon tractar,
i penseu que, ell, cap any
aquí no ens hi va faltar.

Però no cal pas que plorem,
no plorem en desmasia.
Un altre any ens trobarem;
tinguem-ne molta alegria.
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Camí Ral de Vic a Olot. Itinerari i històries  de Xavier Roviró Alemany 

 “Un camí sempre ha d’anar a un indret o a un altre, no pot ser que no porti a cap lloc. No tindria 
cap sentit que no comuniqués pobles, cases, ermites o ciutats entre si. Un camí ha de ser una via 
de comunicació que relacioni veïns, estimuli l’economia, provoqui intercanvis, promogui vincles o 
susciti amistats. Un camí ha de generar vida.” 

Divendres 4 d’abril a les 8 del vespre, al Temple Romà de Vic es va  presentar el llibre “Camí Ral 
de Vic a Olot. Itinerari i històries” d’en Xavier Roviró i Alemany, que va ser presentat pel seu germà 
Ignasi Roviró i Alemany. 

És bàsicament un llibre de narracions de transmissió oral recollides dels avis del Collsacabra. Són 
històries que s’havien sentit a contar durant tota la vida entre pares, avis o veïns i que  aquí són 
situades al voltant del camí Ral de Vic a Olot.
 
Si fem a peu el camí que travessa el Collsacabra  hi descobrirem indicis d’anys i anys de vida i un 
paisatge lligat a la cultura popular, curull de llegendes fantàstiques, històries ben humils i vivènci-
es increïbles com les narrades en aquest llibre.

Font www.floklore.cat

La Guerra de Successió a Osona. Origen i destí. Direcció de Santi Ponce 

El passat 16 de març, a l’ermita de Sant Sebastià, es va estrenar el documental “La Guerra de 
Successió a Osona. Origen i destí” dirigit per l’historiador de Folgueroles, Santi Ponce, i que po-
deu visualitzar al canal de vídeos de la UVic.

El documental explica el paper que va jugar Osona durant aquesta guerra de la qual aquest any  
commemorem el Tricentenari de la seva fi. El documental recull les intervencions d’historiadors 
diversos i les imatges de documentació i obres de l’època que s’han filmat a l’Arxiu i Biblioteca 
Episcopal de Vic, el Museu d’Història de Catalunya o al Museu Episcopal de Vic, entre d’altres.
L’objectiu principal del documental  és explicar de forma amena, didàctica i rigorosa la implicació 
d’Osona en aquest conflicte internacional. 

Aquest documental que ha estat produït per la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Vic, el podeu 
veure a : 

http://canal.uvic.cat/videos/1005/la-guerra-de-successi%C3%B3-a-osona

I amb aquestes sentides corrandes acabàrem les cantades del dia de Pasqua. Però un any més 
no posàrem punt i final a les Caramelles del 2014 fins que anàrem a Collsameda, al refugi d’en 
Pere, a fer el dinar.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Primavera 2014

RECERCA
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El nou servei de desenvolupament local
El nou Servei de Desenvolupament Local a Folgueroles es va posar en marxa el passat mes 
de gener d’aquest any.

Aquest servei té per finalitat contribuir al desenvolupament econòmic i social del poble per 
tal de millorar la qualitat de les persones que hi viuen, i ho fa a partir del treball sobre tres eixos: 
ocupació, empresa i territori.

Ofereix els serveis de borsa de treball, inserció, orientació i assessorament laboral, forma-
ció, suport i assessorament per PIMES i emprenedors, etc.

La Borsa de Treball és un servei gratuït d’intermediació laboral entre les persones que bus-
quen feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

Les persones majors de 16 anys que estiguin en procés de recerca de feina i vulguin do-
nar-se d’alta a la borsa, cal que truquin al 938125445 i demanin hora per entrevistar-se amb la 
tècnica d’ocupació.

D’altra banda, les empreses que busquin personal i vulguin donar-se d’alta d’aquest servei, 
només cal que enviïn un correu electrònic fent la demanda a l’adreça sdl@mancoplana.cat.

Un dels objectius dels professionals del servei és acompanyar a totes aquelles persones que 
estan en procés de recerca activa de feina, oferint un suport especialitzat i l’atenció individua-
litzada que els ajudarà a millorar la seva ocupabilitat i a augmentar les possibilitats de trobar un 
lloc de treball.

Des del Servei de Desenvolupament Local també treballem per ajudar a millorar la competitivi-
tat de les empreses del territori i per promoure’n la creació de noves donant un cop de mà a 
totes aquelles persones emprenedores que tinguin una idea de negoci.

Amb col•laboració amb altres entitats de la comarca posem a l’abast de PIMES i emprenedors, 
tots aquells programes i recursos que els puguin ajudar a tirar endavant el negoci i millorar la seva 
posició en el mercat.

Per més informació podeu consultar la web www.mancoplana.cat o enviar un correu electrònic a 
l’adreça sdl@mancoplana.cat
                                                                      Equip del Servei de Desenvolupament Local

 

Centre de dia
La primavera ja ha arribat al SAIAR de Folgueroles  i amb això ens ha arribat el canvi d’activitats. 
Tot va començar amb la sortida de Sant Jordi a veure les paradetes de llibres i roses de Fol-
gueroles. Va ser un trajecte divertit i saludable, on vàrem gaudir d’un dia a l’aire lliure i en bona 
companyia.

Les nostres verdures van creixent i es preparen per ser una bona amanida col•lectiva. Ja tenim 
els tres horts plantats de diverses verdures i fruites que van creixent. Tenim enciams, tomàquets, 
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Recuperem expressions ben nostres...                                                     
El Centre de Normalització Lingüística d’Osona ha fet la segona edició de la campanya “A l’abril 
cada paraula val per mil”, en la qual es pretén posar la llengua a l’aparador dels comerços durant 
el mes d’abril. 

Aquest any hem volgut posar a l’aparador les frases fetes, aquelles expressions que ja deien 
els nostres avis i que transmetien d’una manera gairebé poètica una situació, una emoció, un 
sentiment... Qui no ha “perdut el fil” alguna vegada? O ha “fugit d’estudi”? O li han dit que “és un 
sol”? 

Totes aquestes frases expressen d’una manera singular un ensenyament popular i, en ocasions, 
expliquen fragments de la nostra història i cultura. Tot seguit us detallem algunes curiositats sobre 

l’origen d’aquestes dites:

Anar de gorra vol dir que paga un altre. 
Antigament els criats i servents no usaven capell o barret, com els senyors, 
sinó gorra. Quan els senyors viatjaven, solien portar algun servidor (criats, 
cotxers...) que, com ells, s’allotjaven als hostals i a les posades on feien 
parada. Però l’hostatge del servei era de categoria 
inferior, tant en el menjar com en el dormir i els hostalers, 
en fer el compte, deien: “Tants senyors i tants que van 
de gorra”, és a dir, gent de l’acompanyament que no 
havia de pagar-se l’hostatge.»

Tallar el bacallà vol dir ‘manar’
En temps de quaresma, als monestirs, l’abat o el prior 
feia les racions de bacallà, i les podia fer de la mida 
que volgués. Per això, quan algú té autoritat i poder de 
decisió es diu, encara ara, que “talla el bacallà”. 

Si voleu més informació sobre les frases fetes, explicacions i curiositats 
podeu consultar el blog del CNL d’Osona Ets i uts: http://blocs.cpnl.cat/
etsiuts/

escaroles, alls, cebes, carbassons....  Quin goig que fan!

Hem acabat la nova decoració del centre, adequant-la a la temporada. Nous murals, noves ac-
tivitats, noves manualitats i sense que falti mai l’estimulació cognitiva i física, sempre amb bon 
ambient i companyia.

I per últim, la visita de tots nosaltres a l’Escola Verdaguer de Folgueroles on vàrem ser molt ben 
rebuts per part de tots els nens i nenes  de l’escola. Ens van fer una gran i magnífica explicació 
del meravellós  treball de recerca sobre Mossèn Cinto Verdaguer i els Jocs Florals. Tots nosal-
tres us felicitem per la gran feina que heu fet tots!

I per últim no oblidem les activitats que properament vindran: LA GRAN REVETLLA DE SANT 
JOAN!
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Vuitena edició de la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles

Del 24 al 30 de març de 2014 es va celebrar la 8a. Setmana de Medi Ambient a Folgueroles.

Dimarts dia 25 es va fer la ja tradicional activitat A l'escola hi vaig a peu amb els alumnes 
de l'Escola Mossèn Cinto . Aquesta activitat té l'objectiu de fomentar que els escolars vagin a 
l'escola caminant, evitant l'ús del transport privat per desplaçaments de curt recorregut. Més de 
180 alumnes van arribar a l’escola a peu, amb bicicleta o amb monopatí, i van rebre un núvol 
de cartolina que representava l’estalvi en emissions de CO2 pel fet de no haver utilitzat el cotxe. 
Aquest estalvi es va quantificar per classes, i també pel total de l’escola.

El mateix dia, a la Llar d'Infants El Patufet, es va explicar el conte “Els amics de les deixalles”, 
que va acompanyat de les visites d’uns titelles. I durant tota la setmana, a les vigilàncies matinals, 
es van fer diverses activitats relacionades amb la separació i els diversos tipus de residus. 

La Festa de les 3R va tancar la setmana de medi ambient el diumenge dia 30 a la Plaça Verdaguer. 
A partir de les 10 del matí hi va haver el Mercat de les 3R on es va poder comprar objectes de 
2a. mà a un preu simbòlic; tallers de manualitats amb materials reciclables; el Recicub i jocs 
d’ahir fets amb materials reciclats, la deixalleria mòbil, la projecció d’uns audiovisuals sobre 
la matèria orgànica i els materials reciclables i un esmorzar popular.

El Recicub, un joc de gran format per jugar en equip i per aprendre a reciclar, es va estrenar 
durant la setmana de medi ambient. Consta de tres itineraris diferents que combinen preguntes 
i respostes en relació amb els diversos residus i materials a separar, i combina coneixements i 
agilitat.

La veritat és que el temps no va acompanyar durant la celebració del diumenge, que va ser molt 
plujós, i l’assistència va ser més minsa que en edicions anteriors. Esperem que el Recicub retorni 
a Folgueroles!
                                           Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana
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Bibliobús
Les narracions breus, els contes, les cartes... acostumen a ser una lectura àgil i fresca que 
pot atrapar alguns lectors desencisats amb les habituals novel•les històriques, d’intriga o fins 
i tot romàntiques. Des del Bibliobús us presentem a continuació tres propostes de reculls de 
narracions breus.

La primera recomanació de la llista és un recull de cartes 
molt especial, i com aquell qui diu, acabadet de sortir del 
forn. S’anomena Cartes d’amor encadenades  i està escrit 
per l’escriptora vigatana Dolors Puig-Alsina. Què fa especial 
aquest recull?, us preguntareu. Doncs, l’originalitat amb què 
s’entrellacen els personatges d’una carta a l’altra i la sinceritat 
amb què aquests expressen els seus sentiments. I és que 
certes emocions només es poden transmetre a través d’una 
carta tradicional, i d’amors, n’hi ha de molts tipus.

Una nova proposta 
radicalment diferent 
és la de Després 
del terratrèmol, de 
l’arxiconegut escriptor 
Haruki Murakami. El 
terratrèmol que va sacsejar Japó l’any 1995 és el punt de 
partida d’aquestes sis narracions breus que conformen 
aquesta obra. Aquí s’endevina com va afectar aquest fet 
les vides dels protagonistes. El resultat són unes històries 
que combinen amb el particular món surrealista a què ens 
té acostumats Murakami. 

Finalment, l’última 
recomanació és 
Cançons d’amor i 
de pluja, un recull 
de vint-i-sis contes 
de l’escriptor Sergi 
Pàmies, un dels 

grans de la narrativa curta en català. Amb un llenguatge 
fresc, l’escriptor reflexiona a través dels contes sobre 
certes realitats i alguns aspectes de la maduresa, conduint 
subtilment al lector a entrar en aquestes reflexions. 

Doncs ja ho veieu, tres noves recomanacions literàries 
que us proposa el Bibliobús Tagamanent esperant que les 
trobeu interessants i entretingudes. Si voleu tenir ocasió 
de fullejar aquestes obres i moltes d’altres, recordeu que 
ens trobareu a Folgueroles cada divendres de 4 a 7 de la 
tarda davant de l’Ajuntament.  
 

SERVEIS
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Els 25 anys del Patufet
Moltes vegades el que sent el  meu cor em costa molt de dir-ho amb paraules, però aquesta 
ocasió es mereix l’esforç!!.
Aquests anys han passat volant i sento una gran emoció i satisfacció en veure l’evolució de la Llar 
d’Infants,  tan petitona en els seus inicis.
L’any 1988 la continuïtat de l’escola Bressol estava en perill i gràcies a la iniciativa de l’AMPA 
d’aquell moment, que veia la necessitat de mantenir el servei, va apostar per seguir endavant. 
Personalment els que van prendre la decisió sempre tindran el meu agraïment per donar-me 
l’oportunitat de tirar endavant aquest projecte. Eren temps difícils i amb el suport de l’Ajuntament 
es va treballar molt per legalitzar i construir una nova llar d’Infants. Penso que s’han viscut diferents 
etapes però en totes elles reconec i agraeixo el gran esforç i dedicació dels nostres alcaldes i 
regidors d’ensenyament de tots aquests anys, ja que sense ells no hagués estat possible tenir 
l’escola que tenim ara. Han vetllat sempre perquè el poble gaudeixi d’un servei de qualitat, amb 
places per a tothom. Per ells sempre ha estat prioritari el benestar dels més petits. Som un poble 
petit però tenim una escola bressol molt gran.
També vull expressar  la meva gratitud a totes les mestres que al llarg d’aquests anys han ajudat 
a crear escola  i fer-la més forta, companyes sense vosaltres tampoc  hauria estat possible. 
Ha estat un plaer poder estimar i educar a tants infants, molts ara ja nois i noies. Conèixer i 
compartir amb les seves famílies molts bons moments i agrair la seva confiança. 
No vull deixar de reconèixer la feina de totes les AMPES que  sempre ens han ajudat molt, així 
com la implicació de tots els pares, mares i avis.
Tant a les meves companyes com a mi ens fa molta il•lusió celebrar el 25è ANIVERSARI amb 
tots vosaltres el dia 20 de juliol al matí. Moltes gràcies per la vostra col•laboració  a l’hora de 
proporcionar-nos les fotos per a l’exposició. Esperem que us agradin!

Papallones grans

Papallones petites
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Peixos grocs

Cargols verds

Cargols vermells

Peixos blaus

Nois, noies, nens i nenes  
SOU EL MILLOR QUE TENIM !
Salut i per moltes anys!

Directora: Sílvia Rusiñol Vilaseca.
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Els pares i mares de la llar d’infants “Patufet”
Un any més, estem fent un petit escrit per agrair a tot l'equip de mestres del “Patufet” la seva de-
dicació i estima envers als nostres fills/es però ho volem fer d'una manera especial,  ja que aquest 
no és un curs qualsevol. És l'any del 25è aniversari. Per això, a pares, mares i sobretot als nens i 
nenes,  us volem donar 25 gràcies:

•	 Gràcies per totes les abraçades rebudes.
•	 Gràcies per donar-nos la mà per caminar.
•	 Gràcies per repartir petons. 
•	 Gràcies per eixugar les nostres llàgrimes.
•	 Gràcies per péixer-nos tantes “papilles”.
•	 Gràcies per escalfar-nos més de mil biberons.
•	 Gràcies per cantar aquella cançó que tan ens agrada.
•	 Gràcies per deixar-me ser més autònoms.
•	 Gràcies per deixar-nos equivocar.
•	 Gràcies per allargar-nos la mà quan ho necessitem.
•	 Gràcies per ensenyar-nos tantes i tantes coses.
•	 Gràcies per escoltar-nos.
•	 Gràcies per entendre'ns.
•	 Gràcies per canviar-nos tants boquers
•	 Gràcies per explicar-nos aquells contes tan màgics.
•	 Gràcies per rebre'ns amb una rialla cada dia.
•	 Gràcies per pensar activitats i preparar-les perquè en puguem gaudir.
•	 Gràcies per respectar-nos.
•	 Gràcies per riure amb nosaltres.
•	 Gràcies ajudar-nos a aixecar quan caiem.
•	 Gràcies per acompanyar-nos en totes les nostres descobertes.
•	 Gràcies per comprendre'ns.
•	 Gràcies per  valorar els nostres progressos.
•	 Gràcies per estimar-nos.

I per últim, gràcies per estar tots aquests anys al costat de les nostres famílies i de tots nosaltres!
Aprofitant aquest espai a “La Falguera” us volem fer saber que des de la comissió de seguiment 
de la Llar d'Infants també volem aportar el nostre gra de sorra a la celebració del 25è aniversari 
de la Llar d'Infants El Patufet.

Per aquest motiu, el mateix dia 20 de juliol a les 17 h. (no sé segur si l'hora és aquesta) celebra-
rem la Festa Final de Curs d'una manera força especial. L'espectacle es durà a terme per tots els 
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nens i nenes que van a la Llar d'Infants i les seves famílies. Aprofitarem també per acomiadar els 
infants de les classes dels peixos (els grans de l'escola!).

Per acabar, volem agrair al Forn de Sant Jordi i al Raconet  que col•laboren amb el berenar, i a 
l'Ajuntament de Folgueroles que com cada any ens cedeix el pavelló i tot el material necessari per 
fer la festa i 
                                                                                                                 Bon estiu a tothom!

Festa Solidària
El diumenge 6 d’abril, vàrem fer la festa solitària d’Amics del Món al Centre Cultural de Folgueroles. 
Aquesta vegada la vàrem dedicar a l’entitat  El  Tupí, menjador social amb seu a Vic.
Van acompanyar-nos la Núria Casamitjana i en Marià Vilaró, responsables  de l’entitat.  Ens vàrem 
explicar com va començar El Tupí i la seva evolució fins avui.  Anècdotes, histories, vivències de 
persones que per circumstàncies de la vida s’han trobat al carrer, sense res, ni tan sols el més 
bàsic, l’aliment. Al Tupí, a les persones ateses, ningú no els demana per què, d’on vénen o els 
motius. Tant és la nacionalitat, el color, la religió, el sexe... El Tupí senzillament els obre la porta, 
els posa un plat a taula i els escolta. No tan sols els donen menjar, també són l’amic, el pare, la 
mare...a El Tupí troben quelcom més que un menjador social, hi troben una llar. 

La Núria i en Marià ens varen explicar 
històries colpidores i emotives de 
persones que han passat pel Tupí. 
Persones que gràcies a ells, han trobat 
un sostre i una família per celebrar Nadal, 
on han retrobat la il•lusió de fer cagar el 
Tió o bufar espelmes d’aniversari. Fets 
ja molt poc habituals a les seves vides. 
Probablement fa molt temps que ningú 
recorda la data que va néixer, ni tan sols 
recorda l’ultima vegada que algú els va 
abraçar o els va dir que els estimava. La 
Núria i en Marià, els donen aliment per a 

l’estómac, però també per a l’anima. Al Tupí tornen a ser persones.
La sala del Centre Cultural es va omplir i els assistents a banda d’escoltar la Núria i en Marià, 
vam gaudir d’una pel•lícula on ens ensenyaven el dia a dia  del Tupí, i es va obrir un torn de 
preguntes molt participatiu. 
Per amenitzar la festa vam gaudir de l’actuació del grup musical Abril-maig  juny i del grup de 
ballet infantil de l’Aula de dansa Karina 
Amato de Vic que van posar la cirereta 
a un matí ben especial.
També, com ja ve sent habitual en 
les nostres festes, es va fer recollida 
d’aliments, que es varen repartir  
entre El Tupí i algunes famílies del 
poble. Volem agrair una vegada més 
a les persones de Folgueroles la seva 
generositat, ja que la recollida va ser 
un gran èxit.
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Tallers d’Educació Infantil.
Aquest maig ens hem proposat fer tallers tots junts. És una feinada  ja que ja som 117 nens i 
nenes entre P3-P4 i P5. Hem fet sis grups i durant quatre sessions hem anat rodant per diferents 
tallers: de pintura, fang, experimentació amb tubs i pilotes i un taller amb ombres.

Aquesta distribució ens ha permès treballar amb nens de diferents edats i diferents graus de 
maduració, creativitat i interessos i ha estat molt enriquidor per a tots.

Ara us ensenyem un petit tastet i unes imatges per veure com ens ho hem passat de bé.

TALLER DE FANG

Com ens agrada jugar i modelar !

En aquest taller l’objectiu no és el resultat, sinó gaudir de la manipulació del fang i adonar-nos de 
les semblances i diferències amb la plastilina habitual. Aquesta experimentació és molt important 
a l’hora d’ajudar a fer pressió amb les mans o amb els dits, a l’hora de ser curosos  per no fer 
malbé allò que estem fent, ens ajuda en la creativitat, aprenem a ser respectuosos amb el que 
fan els altres i, sobretot, el treball cooperatiu que comporta.
És una bona i lúdica manera de treballar el volum amb les nostres mans.
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TALLER DE LLUM I FOSCOR

En aquest taller el que volem és que els nens i nenes vegin, manipulin, experimentin, observin, 
parlin i que facin una  interpretació del que veuen. Nosaltres,  com a adults, intentem recollir 
i comprendre el que diuen i els ajudem a evolucionar en els seus models. Per tant d’aquesta 
manera estem fent ciència, i aprendre a fer ciència comporta a pensar per un mateix i contrastar-
ho amb les observacions fetes i amb el que pensen la resta de companys,   i així, entre tots, anem 
trobant les explicacions als diferents fenòmens que provoca la llum i la foscor. 

En aquest taller observem i identifiquem diferents tipus de llum, plantegem hipòtesis i verbalitzem. 
Experimentem amb la llum, la foscor i els colors. Potenciem la curiositat. Percebem qualitats de 
la llum.  Identifiquem ombres i aprenem a treballar en grups de diferents edats. Això afavoreix 
que els més petits aprenen dels grans i que els més grans aprenguin ajudant els de menor edat. 

1a part: Lots i foscor

Presentem el taller a l’alumnat. Tenim lots, tubs i globus a punt per poder experimentar durant 
la sessió. Formulem preguntes de tot tipus, com ara “Amb què podem fer llum?” Lots, focus, 
projectors... tot seguit  experimentem amb lots: alguns fan molta llum i altres poca. Enfoquem amb 
els lots a diferents llocs: a la paret, al sostre, a la cara dels companys/es, etc. 
Projectem la llum a través de tubs rectes i curvilinis. 
Preguntem a l’alumnat “Què passarà amb els tubs rectes? què passarà amb els tubs que fan 
corba?” 
Comprovem que la llum segueix una trajectòria en línia recta. Quan els tubs són rectes la veiem, 
quan són en línia corba no.  
Fem llum de colors amb tubs de paper de WC, globus i lots. Agafem un tub de paper de WC i 
posem a l’extrem un globus. 

2a part Fem ombres

Provem com són les ombres de diferents coses. Podem apropar o allunyar els objectes i observem 
que canvia la forma de l’ombra.
Juguem a identificar l’ombra d’un company/a i d’un objecte i hem d’encertar que s’amaga en 
aquella ombra.
Finalment expliquem el conte de Sant Jordi amb ombres xineses.
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TALLER DE PINTURA:
En aquest taller tots els del grup ens col•locàvem al voltant d’una taula on hi havia preparats els 
fulls i les pintures de diferents colors.
Després de fer l’observació de l’espai i el color, i una petita reflexió referent al dibuix figuratiu i 
l’abstracte començàvem a omplir el full amb tota llibertat d’expressió.

TALLER DE DESCOBERTA:TUBS I ESFERES
Aquest taller pretén que els infants s’iniciïn en les descobertes científiques a partir de la manipulació 
lliure i vivencial de tubs i esferes de diversos materials i mides. Mentre juguen van observant, 
imitant, inventant, reflexionant, establint comparacions, predint comportaments, provocant canvis 
i així comencen a relacionar les causes amb els efectes. Després de l’experimentació arriba el 
moment de la posada en comú de les experiències i descobertes fetes. Parlem de colors, formes, 
mides, textures, pes, velocitat, distància, capacitat, moviments, pendents, sons... cadascú segons 
la seva experiència i procés maduratiu i aprenent els uns dels altres. 
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Visitem El Molí de la Calvaria
Els alumnes de tercer de Cicle Mitjà en l’àrea de Coneixement del Medi natural i social treballem 
el poble de Folgueroles i aquest últim trimestre hem treballat el sector primari i hem observat que 
aquí al nostre poble hi ha molts camps de blat i per això hem anat a visitar un  antic molí fariner: 
El molí de la Calvaria.

Va ser una sortida molt motivadora per als nens. Vam fer un tros de la ruta dels molins, que té un 
paisatge fantàstic,  i vam poder observar aspectes de la natura que vam aprofitar per relacionar 
amb altres temes.

La visita al molí consisteix en dues parts: una que s’explica i es veu  el funcionament d’un molí 
hidràulic i l’altra en què veuen les eines que s’utilitzaven antigament per desgranar el blat  i com 
es feia un paller. És una visita recomanable per fer-la en  família. Es pot fer a peu o amb bicicleta 
seguint tota la ruta dels molins.
        
                                                                                               Escola Mossèn Cinto. Cicle Mitjà
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La cacera del tresor
Des de fa uns quants anys, a quart es realitza el projecte interdisciplinari LA CACERA DEL TRESOR. 
Aquest projecte engloba diferents àrees: llengua catalana, llengua anglesa, matemàtiques, medi 
social, medi natural, TAC (informàtica) i educació física. El resultat final de tot el treball és la 
realització d’un Power Point i una sortida a Manlleu amb bicicleta pel Passeig del Ter i la visita del 
MIT (Museu Industrial del Ter).

El dijous dia 8 de maig, vam fer aquesta sortida. Aquí en teniu una petita mostra i si voleu veure 
més fotos us animem a mirar el bloc de l’escola de Cicle Mitjà.

                Escola Mossèn Cinto. Cicle Mitjà
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Club de Futbol Folgueroles
Primer de tot i des de la Junta volem felicitar tots els equips per l’excel•lent temporada que han 
fet. 

En segon lloc, volem fer arribar el nostre agraïment a entrenadors i entrenadores, per la paciència 
i l’esforç desinteressat que mai ha minvat; a pares i mares per fer possible que els nens i nenes 
-i no tant nens i nenes- practiquin aquest esport que a tots i a totes  ens agrada tant, portant-los 
als entrenaments, partits, tornejos...; al personal de l’Ajuntament per ajudar-nos sempre que ha 
convingut; al consistori per fer-nos les coses fàcils; a l’afició sempre incondicional que dóna su-
port als equips, tan en les victòries com en les derrotes i finalment als socis i a les sòcies per la 
seva ajuda desinteressada. A tothom MOLTES GRÀCIES!

Ens podem felicitar perquè al Club de Futbol Folgueroles hi juguen gairebé 200 nens i nenes, nois 
i noies; un equip aficionat i una colla de “no tan joves” que un dia a la setmana es troben per pas-
sar una bona estona. Gaudim d’unes instal•lacions on hi ha activitat tots els dies de la setmana 
(a partir de les 5 de tarda i molts dies fins a les 11 o les 12 de nit).

Esperem que la temporada vinent puguem, entre tots i totes continuar fent possible tot això i gau-
dim d’aquest i de tots els esports amb alegria, responsabilitat i disciplina. 

Creiem que junts i juntes  estem aconseguint que el futbol deixi de ser una activitat extraescolar 
on “aparcar” els nens i les nenes, i passi a formar part de la seva formació com a persones i sigui 
part de la seva vida.

Volem dir-vos, també, que després de l’èxit que va tenir el campus esportiu, tant a l’estiu com per 
Nadal, hem decidit tornar a donar el servei aquest any. Està destinat  a nens i nenes nascuts entre 
el 1997 i el 2009, siguin o no de Folgueroles, que es farà des de les 9 del matí (servei de rebuda 
des de les 8) fins a la 1 del migdia, del 25 de juny a l’1 d’agost.

Som i serem del CF Folgueroles!                                                                              La Junta
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Osona Contra el Càncer. Delegació de Folgueroles
Amb motiu de la marató que tindrà lloc el proper mes d’octubre, organitzada per EL 9 TV juntament 
amb Osona contra el càncer, a fi de recollir fons per la nova unitat de oncologia de l’Hospital 
General de Vic, la delegació d’Osona Contra el Càncer,  de Folgueroles,  va organitzar el passat 
mes de març un recital de música i poesia que va tenir lloc a l’església parroquial amb un gran 
èxit de públic i en el que van participar desinteressadament alumnes de les escoles de música de 
Vic i Folgueroles, diferents corals, grups musicals i rapsodes que ens van fer gaudir de la seva 
música i poesia.
Al mes de maig, i en motiu de les Festes de Verdaguer  es va realitzar la recapta anual que realitza 
la delegació de Folgueroles, que enguany també  va destinada a la unitat d’oncologia de l’Hospital.
Així mateix, la hípica La Casica, va organitzar una matinal amb la participació de diferents genets, 
signatura de llibres a càrrec de la Pilarin Bayés, desfilada de models, parades i rifes. 
Actualment la unitat d’oncologia  està molt avançada,  ja que s’han acabat les obres de construcció,  
i està llesta per ser moblada i proveïda dels aparells necessaris per al seu bon funcionament.
Volem agrair la bona participació i acollida del poble de Folgueroles en totes les activitats que al 
llarg de l’any ha portat a terme la delegació d’Osona Contra el Càncer,  a Folgueroles, així com 
la col•laboració que hem rebut de l’ajuntament, la parròquia i els diferents comerços i entitats del 
poble, fent especial menció als “Amics del Món” per col•laborar amb Osona Contra el Càncer molt 
generosament.

Associació social cultural de Nostra Senyora de la Demunt
    Benvolguts folguerolencs, amb aquest escrit ens adrecem a vosaltres per recordar les activitats 
que fem durant l´any. Com ja hem esmentat alguna altra vegada, una de les tasques més importants 
que fa la nostra entitat és acabar de cobrir la despesa dels medicaments dels nostres associats allà 
on no arriba el servei públic de la salut, i també cobrir el 40% dels que no hi entren.
     El passat any 2013, però férem dues activitats diferents de les habituals 
d´altres anys. El dia 3 de març acompanyarem a l´Abat de Montserrat, mossèn Josep Soler, i el 
nostre senyor rector, mossèn Francesc  Basora, en la benedicció de la majòlica de la Mare de Déu 
de la Demunt que instal•làrem al camí dels Degotalls de Montserrat. Fou un projecte d´un grup de 
folguerolencs, devots de la nostra Mare de Déu.
      L´altra feta a destacar del passat any va ser que tinguérem l´honor d´explicar personalment al 
molt honorable senyor  Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, la realitat de la nostra 
entitat. Va ser durant la visita que féu a Folgueroles per les festes a  Mn. Cinto Verdaguer 2013. 
Volem agrair al nostre senyor alcalde, Carles Baronet que ens donés aquesta oportunitat.
        Bon estiu a tothom.
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    Casal dels Avis  

      Ja som al final d’un altre curs i un any més, amb la satisfacció d’haver fet bé  la feina: xerrades, 
excursions, viatges, activitats diverses... 
 Tenim la sort que no ens  falten col•laboradors disposats a venir  a explicar-nos  coses interessants i moltes 
vegades poc conegudes , la qual cosa ens permet eixamplar els nostres coneixements i obrir la nostra ment 
a un món diferent al nostre viure quotidià. 
 Però hem de fer un esment molt especial al “Taller de Salut” que organitzat conjuntament amb la 
Mancomunitat  la Plana, el dispensari ABS i la nostra entitat, es va  impartir el mes de maig i al qual 
van participar diferents professionals de la medicina. Les sessions van anar a càrrec de l’Eva Casasses, 
referent administrativa de l’ABS de Sta. Eugènia, i de l’infermer Jordi Verdera. També hi van participar 
les doctores Anna Ribas, Laia Franquesa i Anna Puente, així com l’Eva Capdevila , tècnica de la Gent 
Gran de l’ajuntament de Folgueroles- Mancomunitat la Plana. Aquestes xerrades, altament interessants i 
participatives, gràcies a l’ambient distès que van saber-hi donar unes persones molt properes a tota la gent 
del poble, van resultar sumament útils per a tots.
 El “Llegim llibres”, que es fa cada tercer dilluns de mes, ha basat les lectures sobre un tema encetat el curs 
passat i que feia un recorregut de la història del nostre país des de l’Edat Mitjana  fins a mitjans del segle 
passat. De fet, som  el fruit i el resultat d’una època molt apartada en el temps i saber com era i vivia la gent 
que ens ha precedit  resulta sempre enriquidor  i ens ajuda  a comprendre moltes coses. Gràcies Marina.
Per Sant Jordi, i com cada any,  no hi va faltar la parada de roses acompanyades d’uns punts de llibres 
preciosos, elaborats per la nostra Carme (la “Secre”)
S’han fet algunes visites: la dels Pessebres, al gener; la del Mas del Colomer, al febrer,  i a l’abril,  una 
excursió amb  esmorzar a l’ermita de Sant Jordi.
Trobar-se al voltant d’una taula ben parada és ja una tradició, que no es pot deixar enrere : pel març,  
calçotada, i pel maig, trobada dels “ Casals de la Gent Gran” , organitzada aquest any pel Casal de 
Calldetenes.
I no hi podien faltar les excursions que ja sabem com ens agrada viatjar: Platja d’Aro, pels carnavals; 
l’Horta de Sant Joan , Vinaròs i el dos de juny, l’excursió d’un dia per la ruta històrica de la Batalla de l’Ebre, 
acompanyats de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, prou coneguda per molts folguerolencs per 
haver fet una conferència al nostre poble, i autora, entre altres, del llibre  sobre la Maternitat d’Elna .
I per acabar, el mes de juliol 
es farà, una vegada més, 
la Festa de la Gent Gran 
del poble. Però aquest any, 
trobarem a faltar, i molt, una 
persona : el nostre Pere 
Verdaguer, president del 
Casal . Trobarem a faltar 
la seva presència, el seu 
somriure, el seu sentit  de 
l’humor, la seves bromes 
, la seva vitalitat ... Els que 
vam tenir la sort de conèixer-
lo i de compartir tant bons 
moments amb ell, sempre el 
tindrem present en les nostre 
cors.

  BON ESTIU A TOTHOM, 
BONES VACANCES I FINS 
AL CURS VINENT. 
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Noves de l’Aula de Música
L’Aula de Música de Folgueroles s’ubica des d’aquest curs 2013-2014,  i per raons d’estalvi 
energètic, a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles, els mateixos espais que la van veure néixer 
ara fa sis anys. Aquest curs, un total de 52 alumnes de Folgueroles i també de Tavèrnoles i 
Vilanova de Sau hi han seguit setmanalment les seves classes de música en horaris de migdia i 
extraescolars. El canvi d’emplaçament ha suposat un avantatge per a les famílies, que ja no s’han 
de desplaçar per portar els seus fills a fer música.
La missió de l’aula és musicalitzar els alumnes més enllà de la seva vivència de la música a 
la primària, iniciant-se en l’estudi del llenguatge musical, de la tècnica vocal i d’un instrument 
musical.  Per a aquest fi i gràcies al conveni amb l’escola de música de Vic (EMVIC), els  nostres 
alumnes participen regularment de les nombroses activitats organitzades a Vic, que no només 
complementen l’activitat de l’aula sinó que permeten compartir experiències i crear xarxa entre 
l’alumnat. En aquest sentit, les audicions i classes col•lectives, l’orquestra de corda, la banda 
de vent, el laboratori de vent o el conjunt de guitarres han demostrat ser una font de motivació 
importantíssima per als nostres joves alumnes, i no cal dir d’enriquiment musical fantàstic…
Destaquem enguany la nostra participació a la Cantata del meu país, amb música de X. Baurier 
i text de P. Cabot, que es va fer al Teatre Atlàntida de Vic el 10 d’abril, on més d’un centenar de 
cantaires van aconseguir emocionar el nombrós públic assistent amb les seves veus, cantant 
l’amor al nostre país en un context molt simbòlic i alhora molt difícil per a la música i per a 
Catalunya. Una experiència musical de les que no s’obliden…
També destaquem els Concert de Tastets Musicals que es van fer a Tavèrnoles amb motiu de la festa 
de Sant Isidre i a Folgueroles amb motiu de la Festa Verdaguer,  ocasió ideal  per a rodar escenari. 
En ambdós concerts vam poder comptar amb la col•laboració musical desinteressada de la Coral 
Brusquina de l’AMPA  de l’EMVIC, on canten ja una bona colla de pares de Folgueroles, dirigits 
per en Pere Sellarès. Des de “La Falguera” aprofitem l’ocasió per agrair a la  Coral Brusquina, a 
la Casa Museu Verdaguer, als alcaldes de Folgueroles i de Tavèrnoles i a les famílies de l’aula, 
haver fet possible aquestes trobada musical intergeneracional que de ben segur esperonarà als 
nostres petits músics.
L’Aula també ha participat aquest curs, al costat d’altres entitats, en un Concert Benèfic organitzat 
per Osona Contra el Càncer a l’església de Santa Maria de Folgueroles.  Un gran èxit musical i de 
participació que esperem poder repetir sempre que faci falta!
L’activitat de l’aula clourà el dia 21 de juny amb una matinal de cant coral a càrrec dels alumnes 
de 4 aules associades a l’emvic (Calldetenes, St.Julià, Folgueroles i Viladrau). El concert tindrà 
lloc a les 13h del migdia al Saló Catalunya de St.Julià. Naturalment hi esteu  tots convidats!!!
Però enguany ens toca també acomiadar a aquells alumnes que ens deixen per seguir els estudis 
a l’emvic. Des d’aquí, desitgem a la Marina, en Cai i l’Eulàlia que puguin continuar en el camí de 
la música amb les mateixes ganes i intensitat amb què els hem vist créixer a l’aula. Molta sort a 
tots tres!!!
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Associació de Patinatge Artístic Folgueroles 

Una vegada més ens tornem a trobar començant  un any ple d´activitats pel nostre Club del qual 
tot seguit us informarem:
*19 DE GENER: el Grup Xou Gran van participar al campionat de Barcelona de grups xou que 
organitza la Federació Catalana de Patinatge Territorial de Barcelona, amb la categoria xou petit 
(fins a 12 patinadores). Van estrenar la coreografia “El temps passa volant”, era el primer any que 
competien en aquesta categoria i la competència era forta; no obstant això van quedar en un 12è 
lloc, competint amb els millors equips d’Espanya i fins i tot d’Europa. Aquesta posició els permet 
classificar-se per a la copa catalana de Grups Xou que es disputarà el 17 de maig a Cerdanyola 
del Vallès. Moltes felicitats a totes!

*El 26 DE GENER: es van presentar algunes patinadores a proves del Nivell C, de lliure, a Arenys 
de Mar, tornant amb una majoria d’aprovats. L´enhorabona a les aprovades!

*El 8 DE FEBRER: les patinadores del Grup Xou Grans van participar al Festival de Lloriana, 
i en vam tornar  amb un sentiment d´orgull per les felicitacions que vam rebre per  la nostra 
coreografia i vestuari. 
*El  22 DE FEBRER: es va celebrar el 29è FESTIVAL DE FOLGUEROLES. Entre tots els grups 
van fer un total de 11 balls, amb la participació de 150 patinadors. Una de les novetats d’aquest 
any va ser, l´exhibició de dansa, on les patinadores van poder demostrar el que han après, amb 
una petita coreografia de cada grup. Vam poder comptar amb la participació del CP SANT JULIÀ, 
ESPORTS GURB, CP VIC, CP LLORIANA, CPA TONA I l’exhibició de la patinadora del CPA 
TONA Carla Casas.  Des d’aquí,  agraïments per a  tothom que el va fer possible,  i per la tarda 
entretinguda que ens vau fer passar.

*EL 16 DE MARÇ: es va fer la 2ª Fase del trofeu la Plana,  a Olost: La primera fase es va fer a 
Folgueroles el 24 de Novembre. Les deu millors classificades de cada categoria van passar a 
la final del trofeu que es va fer  l’11 de maig a Santa Eugènia de Berga. Van aconseguir pujar al 
pòdium cinc patinadores del nostre club. La nostra felicitació a totes!
*El 23 DE MARÇ:es va disputar a Folgueroles la 1a fase del campionat d’interclubs de la Federació 
Catalana de Patinatge. Hi van participar algunes patinadores del grup de les grans. La segona 
fase es va fer el 13 d’abril a Castellar del Vallès. S’hi  van classificar per a la semifinal d’Interclubs,  
que es farà a Folgueroles el proper 15 de juny, cinc patinadores. Molts ànims a totes!
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*El 29DE MARÇ: les patinadores dels dos grups de xou, van anar al 8è Trofeu de xous del Pla de 
Santa Maria, Tarragona. Era el primer cop que es llogava un autocar per anar a una competició i 
que anaven juntes les mitjanes i grans. Va ser un dia de fer club i de noves experiències.  El xou 
de les mitjanes va competir amb setze grups diferents de la territorial de Tarragona i van quedar 
en vuitè lloc. El grup de les grans van competir amb quatre  grups  de la territorial també de 
Tarragona i van quedar primeres. Per molts anys! 

*El 5 D´ABRIL: les patinadores del grup de les petites van anar al festival que cada any organitza 
el Consell Esportiu pel Mercat del Ram. Van estrenar una nova coreografia i van fer molt goig! I 
les patinadores del grup de les mitjanes van fer una exhibició a la mitja part del partit de hoquei 
a Folgueroles. 

*El 3 DE MAIG: van fer l’exhibició a la mitja part del partit de hoquei el grup de xou de les grans.
*El 10 DE MAIG: el Grup de Xou Mitjanes va quedar en tercera posició en el campionat de xou 
comarcal que organitza el consell esportiu d’Osona. Van presentar la coreografia “ Volem ser 
lliures” quei representen uns dofins. Felicitats i per molts anys a totes! 
*El 17 DE MAIG: les patinadores del Grup Xou de les Grans  participaran a la Copa Catalana de 
grups xou. Els donem molts ànims... 
*El 24 DE MAIG: es disputaran a Folgueroles proves de la Federació dels nivells d’iniciació A, 
Certificat i Certificat de Xous.
*El 25 DE MAIG: es participarà al Festival de Vinyoles.
*El 31 DE MAIG: s´anirà al Festival de Gurb.

*El 8 DE JUNY: hi hauran proves a Olost Nivell C i B.
*El 15 DE JUNY: hi hauran 
Semifinal d’Interclubs i Festival 
a Prats de Lluçanès. També ens 
han convidat a Manlleu però no 
s’hi ha pogut anar,  ja que ens ha 
coincidit amb una altra activitat.

*El 5/6 DE JULIOL: es participarà  
al Torneig Internacional del CP 
VIC.
*El 6 DE JULIOL: ens han convidat 

al Festival d´ Aiguafreda.
*12 DE JULIOL: es participarà al 
Festival de CP SANT JULIÀ.

Com veieu l´activitat del club és 
intensa. 
Bon estiu tingueu!
Nosaltres continuarem patinant 
durant tot el mes de juliol.

APA  FOLGUEROLES



48 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

Verdaguer, el símbol renovat de la pàtria
Durant  la Quinzena Literària 2014, o dit d’altra manera 62ena Festa Verdaguer,  s’han programat 
vint-i-cinc actes i hi han passat cap a 3000 persones. El programa, dedicat al llibre Pàtria, destaca 
per una gran transversalitat de públics i per una gran participació de la gent del poble i de la 
comarca. Voldríem des d’aquesta pàgina felicitar a tothom qui ho ha fet possible tota la colla 
d’actes que enumerem en la següent crònica.

Va obrir els actes en Magí Sunyer parlant dels Mites i la literatura i va precisar que els mites 
es creen a l’entorn d’un element geogràfic, històric o polític. Destacant Verdaguer com un gran 
recreador dels mites de la nació catalana.

L’endemà, es va celebrar l’assemblea anual de la Societat Verdaguer que està preparant el IX 
Col•loqui Internacional Verdaguer que se celebrarà el proper mes de novembre i  tindrà Folgueroles 
com una de les seus. També es va debatre sobre Verdaguer Edicions l’editorial nascuda a l’aixopluc 
de la Fundació Jacint Verdaguer.

La presentació de llibre Llegir Verdaguer de Joaquim Molas va anar a càrrec de Ramon Pinyol 
i de Ricard Torrents. L’autor no hi va poder assistir perquè no estava massa bé de salut. Segons 
Torrents, les investigacions de Molas sobre el poeta de Folgueroles són les més extenses que 
ha dedicat a qualsevol autor i encara avui l’investigador manifesta que Verdaguer  tan bon punt 
li encomana rebuig com entusiasme. Ramon Pinyol va dir que Molas i Torrents eren els dos 
especialistes més complets de Verdaguer. A continuació el Cor d’homes de Folgueroles, 16 en 
total, dirigits per Sebastià Bardolet van interpretar La Barretina i L’Emigrant. Van seguir l’acte un 
centenar de persones.

A la tarda l’escola Mossèn Cinto va obrir les portes per mostrar-nos l’exposició Com eren els Jocs 
Florals de Verdaguer? Una exposició que demostra el grau d’implicació de l’escola i l’esforç i 
el treball de l’equip de mestres i alumnes que va donar uns resultats excel•lents. I d’allà vàrem 
anar cap a la plaça del “Virolai” a inaugurar les plaques amb poemes i cap a la Font Trobada a 
tallar l’Arbre de Maig. El lloc estava ple de borró de pollancre i en alguns indrets semblava que 
era nevat. Entre l’al•lèrgia  d’alguns i l’afecció pel Barça dels altres vàrem reunir menys gent de 
l’habitual  s’hi van concentrar molts nens i pocs  homes. El fet de que l’arbre era més llarg del 
compte i que tenia una branca a la capçada que feia balanç, va dificultar l’aixecada que, finalment, 
es va poder completar cap a les 8 del vespre. Es van ballar danses i es va engalanar l’arbre. 
Durant aquella tarda vàrem rebre la visita de la consellera de Benestar i família, Neus Musté, que 
va  seguir l’acte i va deixar aquestes paraules en el llibre de visites de la Casa Museu: 

«[...] Ens cal visibilitzar, com feu constantment a Folgueroles, una figura tan important per a 
la nostra pàtria, en uns moments també vitals per el nostre progrés nacional col•lectiu. Moltes 
gràcies per la vostra acollida i encert.» Neus Musté, 17.05.2014

Al vespre, vam poder gaudir de La Pomerola, el poeta en un lloc insòlit. L’antiga Fàbrica 
de Folgueroles, activa del 1955-1987, fou l’escenari on es van desgranar els versos que ens 
expliquen que un trobador abatut arriba en un lloc on ningú el coneix. És la vida del mateix poeta  
escrita a la darreria de la seva vida. L’espai, despullat i sòrdid, al costat d’un text vibrant i trist, 
dit magníficament per l’Anna Maluquer i embolcallat pel so evocatiu del clarinet interpretat per 
Natàlia Arroyo, van donar un espectacle rodó i els assistents van tenir l’oportunitat de viure amb 
emoció uns moments únics i irrepetibles.
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El diumenge Folgueroles es va despertar amb l’XIè Mercat de Llibre Vell de Poesia a la plaça, amb 
gent que portaven rams de flors al Pedró, monument al poeta, on s’hi van reunir una cinquantena 
de rams de flors de bosc i de jardí on vam poder veure peònies, lliris, malves, roses, lliris de roca, 
cap blaus, farigola,..... Els ballets reuneixen cap un centenar de balladors. Es  van interpretar com 
cada any els nyetos, el ball de bastons, ball de cintes i el ballet de Folgueroles dirigits per Montse 
Segalés. Els guanyadors van ser els més veterans de la colla formada per en Xevi Roviró, segons 
expliquen que el secret  és més la tècnica que la força. 

A continuació, el conseller  de la presidència, Francesc Homs, va visitar el Mercat de Llibre Vell de 
Poesia i als jardins de Can Dachs junt amb l’alcalde Carles Baronet va pronunciar un parlament. 
El conseller, va parlar de Verdaguer com a referent cultural i patriòtic del país  tal com va deixar 
escrit en el llibre de visites:

«[...] patriota, referent indiscutible de la nostra literatura, fent del retrobament de bon punt dels 
nostres símbols col•lectius, poeta al servei del poble.»

A la tarda, es va començar amb els Tastets musicals cap quaranta músics de l’Aula Associada i 
una quarantena de cantaires de la coral de pares Brusquina. El públic va omplir la sala de gom a 
gom.

Com a acte final, vam poder assistir al concert de la Banda Emvic que aplega una setantena de 
músics dirigits per Ferran Anglí que van tocar música festiva i de carrer. A continuació es van 
repartir els premis del Concurs de Rams i un Conjunt de Vent va cloure l’acte que va aplegar cap 
a 400 persones.

Els més joves i ardits grimpaires es van quedar encara per la plaça per enfilar-se a l’arbre i abastar 
els fuets penjats a la copa del pollancre.

Els actes del segon cap de setmana de la Festa Verdaguer es van iniciar amb la conferència De 
les cançons a la creació poètica. Un camí poc explorat en Verdaguer i en Espriu a càrrec 
de Jaume Ayats. El conferenciant va ser presentat per Xevi Roviró amb qui comparteixen, des de 
fa molts anys, el Grup de Recerca Folklòrica. La conferència es va centrar en l’origen musical de 
molts dels poemes de Verdaguer i d’algunes composicions d’Espriu. El grup Tornaveus, format 
per tres noies,  i el mateix Jaume Ayats, vans cloure l’acte  que es va acabar cantant, entre tots, 
els Goigs de la Damunt.

El dissabte, aprofitant les activitats de la Festa Verdaguer, vàrem rebre la visita d’un equip d’una 
productora que treballa  TV3 que estan preparant un reportatge sobre la cançó dels Segadors. El 
matí van estar gravant i fent entrevistes a la Damunt i a la tarda es va enregistrar un reportatge 
des de  la Casa Museu amb una colla de nens i nenes com a figurants.

L’acte  Flors del Desvari es va començar a migdia amb la preparació del dinar per anar escalfant 
motors per al recital de la tarda. Les actuacions van ser presentades per mossèn Guilla, la música 
va anar a càrrec de Gerard Torrents a la percussió  i Víctor Obiols al teclat. Obiols, que també és 
poeta, ens va oferir la primícia de la musicació del poema «En Creu» del llibre Flors del Calvari . 
Els poetes convidats eren  Gabriel Salvans, Mireia Calafell, Blanca Llum Vidal i una  quinzena més 
d’escriptors que es van afegir a la proposta. Per segon any consecutiu, es va convocar a llibreters 
d’editorials de poesia a fer-hi parada, un al•licient més per al públic  amant e la poesia.
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La 27 ena Caminada pels Llocs Verdaguerians de les Guilleries va sortir amb puntualitat de 
la plaça Verdaguer. El caminants recollien el Brot del Poeta al Mas d’en Coll, van poder menjar 
figues amb aiguardent a Collsameda, contemplar les fabuloses vistes del Salt de la Minyona, fer 
un bon esmorzar als Munts i sentir recitar l’Anna Girbau. A la cloenda, a l’ermita de la Damunt, 
vam poder compartir el final de la caminada amb la Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, que 
arribava per a l’acte següent.

A continuació s’incorporava un nou acte a la litúrgia de la Festa Verdaguer, NOVA SABA PER 
AL PI DE LES 3 BRANQUES. Vam poder sentir  els parlaments de l’alcalde de Folgueroles i el 
de Castellar del Riu,  de l’Evarist Dodas  que va presentar les Pedres esculpides en torn a l’arbre 
i finalment Carme Forcadell que va parlar de la importància de la unitat llengua catalana en el 
procés d’identificació independentista.

A continuació, damunt un cavall blanc,  arribava per  la banda del mas el Pou  el jove Jaume 
I amb el seu escuder Guillem de Montfort. Aquests personatges, i  una colla de rapsodes, van 
representar El Pi de les 3 Branques. Un poema llegendari  creat per Verdaguer que ens explica 
l’arbre de la pàtria coma símbol d’unió  dels Països Catalans. Una colla d’avis i néts , tal com  ens 
explicava en Bernat director de l’espectacle , van desplegar unes cintes de color groc i vermell 
formant una estelada com a mostra de la transmissió de la saviesa. El cor d’homes de Folgueroles 
va cantar La Barretina, l’Emigrant i els Segadors. 

El dia 1 de juny encara vam celebrar un acte a la Font dels Desmai que va consistir en un concert 
d’en Roger Usart (veu)  i Cales Mané (guitarra) amb introduccions a cada poema a càrrec de Pere 
Tió i  Margarida Tió.

Un any mes, i aquest especialment, hem renovat el símbol que Verdaguer  representa per a la 
cultura catalana amb una gran participació popular. Alegrem-nos-en!

Mitologia catalana i literatura

La Pomerola, el poeta

Cançons amb lletra de Verdaguer. Cor d’homes

Arbre de Maig

ENTITATS 
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Parlament d’homenatge a Verdaguer Ballet de Folgueroles

Tastets Musicals Conferència. De les cançons a la creació poètica

Concert de la Banda EMVIC Caminada popular 

Flors del Desvari Nova saba per al pi de les tres branques
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Festa de benvinguda a en Joan “Nani” Roma
I havia d’arribar finalment aquell dia, passats deu anys exactes d’haver assolit el 1er lloc en la 
categoria de motos, el pilot de Folgueroles Nani Roma  deixava el món del motor català en un 
dels llocs més alts després d’aconseguir el 18 de gener del 2014 la seva victòria en la categoria 
de cotxes i ser el primer pilot català d’aconseguir guanyar un dels raids més durs i llargs que exis-
teixen, el Dakar.
Amb tan sols una setmana de coll, amics, familiars i fans del pilot juntament amb la col•laboració 
de l’Ajuntament ens havíem de començar a moure en una última etapa que no era marató, sinó 
una contrarellotge per poder organitzar una rebuda amb cara i ulls el diumenge 26 de gener, ja 
que l’ocasió s’ho valia. Gràcies a l’avenç de les tecnologies, als mòbils, es va crear un grup a 
l’aplicació WhatsApp en qüestió de 24h, s’havia format un grup més que nombrós de gent i els 
telèfons de molts de nosaltres començaven a treure fum de la gran quantitat d’idees que anaven 
sorgint.
El primer pas a fer va ser el de llogar un autocar entre tots per poder anar a fer una mica de caliu 
i soroll el dia de l’arribada del pilot a l’aeroport del Prat-Barcelona. Tot i que el dia es va escaure 
entre setmana, unes 30 persones aproximadament ens vàrem desplaçar cap allà en una tarda 
que prometia festa i xerinola com mai, ja que arribats a Barcelona  ens vàrem trobar amb els fami-
liars d’en Nani i  molts dels seus amics i companys per ajuntar-nos tots i “liar-la” encara una mica 
més. Després de deixar la premsa i les autoritats fer la seva feina va arribar l’hora de felicitar-lo i 
donar-li la benvinguda, i allà mateix ja ens començàrem a moure posant-nos en contacte amb el 
seu mànager i fent-li quatre cèntims del que volíem arribar a fer. 
Una setmana, sí, i quina setmana! Quan hi penso encara m’accelero. En tant sols set dies havíem 
d’organitzar una gran rebuda al poble, ja que era de preveure que en el moment que corregués 
la veu sobre la data de la rebuda, tindríem la premsa i televisions pendents. Però ja amb idees 
al cap sols ens mancava que cadascun de nosaltres es comprometés a fer el que teníem més a 
mà dins les nostres estones de lleure i ens disposàvem a  sacrificar aquells dies altres coses que 
fem a diari. Ens venia a sobre un munt de feina, però una feina que  agafada, amb molta il•lusió, 
moltes  ganes, i amb una gent tan predisposada i fent pinya a recolzar-ho tot no s’havia de patir 
gens. Tenim una gent en aquest poble que quan es tracta d’anar tots a una....Permeteu-me dir-ho 
clar i català: són collonuts!
Gairebé fent una reunió diària i ja cap al vespre després de les jornades laborals de cadascun de 
nosaltres, els previs s’anaven confirmant per poder fer el programa per aquell dia. L’equip humà 
ja el teníem, la megafonia de dies abans, les pancartes, les comunicacions amb el seu mànager 
per lligar alguns dels seus sponsors a fer més caliu aquell dia, les trucades amb diferents pilots 
del món del motor i raids per intentar aconseguir portar vehicles d’aquest tipus a tot el que seria 
l’escenari principal, la creació i recopilació d’imatges i vídeos portats a terme pels companys de 
“Passats de canto”, el contacte amb el periodista i locutor Santi Faro com a “Spiker” de tota la 
festa, els contactes amb l’Ajuntament per saber si finalment vindria alguna autoritat de la Genera-
litat, la creació a través de les xarxes socials de la notícia de la rebuda que s’organitzava, la crida 
d’aficionats al món del motor en tots els seus vessants (cotxes clàssics, esportius, de competició 
4x4, motos...), i un llarg etc.
A 24h de la festa i tenint-ho gairebé tot lligat sols ens mancava fer el programa horari perquè 
cadascuna de les tasques aconseguides per tots s’engranessin com si es tractés d’un rellotge de 
precisió. No podia fallar res!

QUÈ HEM FET 
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Durant el matí del diumenge dia 26 de gener ja començava a arribar tota la gent implicada a do-
nar vida al que seria l’escenari principal de tot l’acte, la Plaça Verdaguer. Vehicles de passades 
edicions del Dakar, els companys que muntaven la pantalla gegant i l’equip de so, algun dels seus 
espònsors com “Monster” aportant un vehicle 4x4 espectacular i amb les seves hostesses corres-
ponents per fer repartiment d’aquesta beguda energètica i adhesius per a la gent, l’escenari amb 
les pancartes fetes per l’ocasió i que han quedat posades al pavelló esportiu del poble etc. A las 
14:00h quedava tancada l’accés a la Plaça i també a la circulació de l’Avinguda Atlàntida (Aprofito 
aquest redactat per donar les gràcies a tots els veïns d’aquest carrer per la seva bona predisposi-
ció i facilitar d’aquesta manera tot el que l’organització tenia en ment), i en què en qüestió  d’una 
hora quedaria plena en un dels seus laterals per tots aquells vehicles que varen respondre a la 
crida i vinguts d’arreu tot fent un passadís fins al cap damunt de la Plaça. Tot estava a punt, als 
vols de les 18.00h i delimitada tota la zona de seguretat per a tots els que ens vàrem implicar a 
fer-ho possible, la plaça ja feia un goig impressionant. En Santi Faro va començar a engrescar la 
gent  amb la seva manera tant particular i que el caracteritza, varen arribar les filles i el fill del pilot 
i va ser en aquells moments quan es va començar a passar el vídeo de tres minuts fet per l’ocasió, 
que sincronitzat amb el seu acabament donava peu a l’encesa d’un tro que era l’avís perquè en 
Nani i la Rosa comencessin a pujar per l’Avinguda Atlàntida amb el Mini All4 Racing i guanyador 
d’aquesta edició fins a la Plaça. Allà eren rebuts per unes 1500 persones al so de la cançó de 
Queen “ We Are the champions” sonant per l’equip de so. Ho havíem aconseguit!  Tot era a punt 
per rebre el campió i la festa va continuar amb les xerrades de les autoritats, d´ells dos i de tots 
els actes previstos un cop a dalt de l’escenari, acabant amb una degustació de coca i llonganissa 
per tothom present a la festa.
Així que, Nani, tu vés guanyant les properes edicions del Dakar, que nosaltres això d’organitzar 
les teves rebudes al poble cada vegada ho tenim més per mà!
 
Albert Teixidó.
Fotografies: Jordi Vila.
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Carnestoltes Trobada de motos antigues

El Passant dels Tres Tombs

Festa Verdaguer

Osona camina

Cros escolar



55 | Ajuntament de Folgueroles

4 h de Sardanes

Trobada de Caçadors

A l’escola hi vaig a peu

Festa dels ocellaires Copa Osona de Trial

“Saba” nova al Pi de les Tres Branques

QUÈ HEM FET 
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Circuits de Slot Artesanals
Una de les meves passions és la del món del motor, aficionat als vehicles clàssics escala 1:1, 
col•leccionista de vehicles en miniatura a escala 1:43 i també dins l’escala 1:32 que es la més 
comú dins el Slot (comercialment anomenat escalèxtric), vaig compaginar l’afició dels diorames 
i del motor dins d’un mateix grup. Així que vaig decidir crear i escenificar des de zero les meves 
pròpies pistes de slot, Per  augmentar el repte no volia fer uns circuits amb pistes comercials, sinó 
fets amb fusta. Partint d’unes bases de DM i amb  la fresadora en ma, vaig fer el meu primer circuit 
de fusta. Inicialment,  i per provar de veure com anava la cosa, aquesta primera pista hauria de 
ser senzilla i de dos carrils. Aquest sistema artesanal  permet  crear qualsevol tipus de recorregut 
que em vingui al cap,  ja que són totalment personalitzats i per deixar desats en qualsevol racó 
segons com siguin les proporcions, perquè un dels atractius d’aquests circuits és que sempre els 
tinc a mà per endollar i practicar l’afició. 

En aquest cas no volia fer desnivells, ni peraltes ni cap problema que llavors esdevingués una 
solució més difícil. Per aquests circuits faig servir una fresa de 3mm de diàmetre que fa més pro-
funda la guia per on circularà el vehicle de 6mm de fondària, la necessària perquè puguin anar 
be tots els vehicles de les diferents marques de slot que existeixen al mercat (ja que no tots els 
cotxes tenen les mateixes guies). Per contactar la guia i el cotxe faig servir unes tires comercials 

Festa de Benvinguda a en Nani Roma

Nova Saba per al Pi de les Tres Branques.

“Divendres” de TV3 a Folgueroles

Folguerolencs al programa Divendres de TV3 
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de coure adhesives i  un cop tinc  fresat el circuit al meu gust, col•loco a cada costat de la guia amb 
les mateixes distàncies que tenen les pistes comercials. Després, procedeixo a fer les connexions 
elèctriques perquè arribi el corrent als vehicles i incorporo entrades jack per poder-hi endollar 
els comandaments per poder fer córrer els vehicles. Un cop tinc llest i en funcionament el circuit 
procedeixo a fer tot el diorama escenificant qualsevol tema. En el primer circuit el terreny va ser 
totalment d’asfalt, però no podia ser pintura normal acrílica ja que els vehicles patinarien encara 
més, ja que la guia de coure no es magnètica i seria encara més complicat de fer-los estar dins la 
pista. Així que vaig utilitzar una pintura rugosa que em aportés grip als pneumàtics d’aquests ve-
hicles, suavitzant-la en diferents ubicacions i fer més distretes les maniobres del circuit. Per afegir 
una mica més de distracció vaig incorporar uns interruptors que donaven un canvi de direcció als 
cotxes  i d’aquesta manera es pot fer us del mateix circuit rodant en els dos sentits i canviant el 
pilotatge totalment

El primer circuit  va ser fitxat a la paret mitjançant uns escaires  amb frontisses i fent un calaix de 
20cm  perquè quedés recollit a la paret del garatge i tenir-lo sempre a mà.
Vist que la cosa havia sortit bé, vaig animar-me a fer un altre circuit. Per aquest, la fita era que 
quedés recollit a dalt del sostre mitjançant  un sistema de cables d’acer i politges. Agafant les 
mides corresponents a l’espai que tenia vaig construir una base de llistons per reforçar tot el que 
seria l’aguant d’aquest. Hi vaig  incorporar les politges  per pujar i baixar el circuit buscant les 
bigues travesseres del  sostre del garatge de casa i fixant aquestes politges per assegurar qual-
sevol incident posterior. Amb una fusta de DM tallada a mida vaig  fresar la pista que anteriorment 
havia dibuixat sobre paper, ja que aquest circuit seria sols per circular un cotxe de slot. En aquest 
cas sí que ja vaig tirar pel camí difícil i hi vaig escenificar dos terrenys totalment diferents,  i amb 
pujades i baixades.
El món del slot ja es de per si força ampli, però combinat amb un altre hobbye pot arribar a qual-
sevol límit que es pugui tenir en ment. 
                                                                                                                     Albert Teixidó.
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Presentació poema Pi de les 3 branques
Ens situem, històricament, a finals del segle XIX.
Catalunya és un país desanimat, cansat, i les classes catalanistes fortes, adinerades i també les 
populars d’on prové Verdaguer,  anhelen la creació de referents catalanistes, símbols, mites…
Verdaguer, que era una figura literària i religiosa molt reconeguda, satisfà aquest anhel   creant 
aquests símbols patriòtics que necessita la societat catalana, amb l’objectiu de refermar i reforçar 
la catalanitat del país. 

En busca de nova “saba” per al catalanisme de l’època.

Casualment, en una de les sortides que va fer per aquells anys al Berguedà, Verdaguer veu per 
primera vegada el Pi, que es troba situat al pla de Campllong; i poc després, en  una masia de 
Pruit anomenada el Bac de Collsacabra, és quan  compon el poema (any 1888).

Verdaguer, en el poema, transforma les tres branques de símbols religiosos (Pare – Fill – Esperit 
Sant) en símbols catalanistes  (una branca és Catalunya, l’altre el País Valencià i l’altre les Illes 
Balears), i aquesta transformació es produeix en un somni que el jove Jaume I té a la falda del Pi, 
quan està anant de camí a Lleida, a jurar els furs (L’actual constitució), com a nou rei de Catalunya 
i Aragó.

Tretze anys després que Verdaguer hagués escrit el poema, els propietaris de l’arbre van cedir-lo 
a la Unió Catalanista (que era una associació que defensava i promocionava la cultura catalana 
a l’època), i  el poeta va ser convidat a fer el discurs presidencial, el 24 de juny de 1901, el dia de 
la festa de l’entrega.

En aquest discurs, el folguerolenc  fa referència a l’arbre  com a un símbol català; el Pi és “l’arbre 
sagrat de la pàtria”.

Verdaguer feia la comparació de l’arbre genealògic de qualsevol família, amb el Pi. Per ell, el Pi 
de les Tres Branques representa l’arbre genealògic de tots els Països Catalans, amb un arbre alt 
i fort però amb unes arrels que abracen des de la Catalunya Nord, fins al País Valencià i les Illes 
Balears.
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Avui, aquí a Folgueroles, igual que l’any 1888, igual que al 1901, els hereus de Verdaguer renovem 
la “saba” del Pi de Campllong.

A 25 de maig de 2014 a Folgueroles, aportem “saba” nova al pi  de Verdaguer, aportem “saba” 
nova al catalanisme que pregonava Verdaguer, i que sense cap dubte, farem perpetuar.
...................
Ara i aquí la figura de Verdaguer resulta més viva que mai. És per una qüestió de responsabilitat 
amb el nostre País que tenim l’obligació d’honorar novament els símbols de la pàtria, per la qual 
cosa la presència del Pi de les Tres Branques a Folgueroles, hereu de l’arbre de la pàtria de 
Campllong, ens ha de fer sentir orgullosos i esperançats en un futur millor.

Des de Folgueroles, renovem la “saba” del Pi de les Tres Branques de la mateixa forma que el 
nostre país ha renovat la seva actitud en front el seu destí. 

Catalunya avança d’una forma decidida i imparable cap a nodrir-se d’estructures d’Estat, per ser 
un nou estat d’Europa. Quan mirem l’arbre cal tenir molt present el que simbolitzen les seves 
tres branques però també em de tenir present les seves arrels, fortes que creixen decididament, 
preparades per a suportar ventades i riuades, així com qualsevol batzagada que el destí tingui 
preparat, tal i com ho farà el nostre país, mantenint-se ferm fins arribar a port.

Ens ha tocat de viure un moment de màxima transcendència, un moment clau on podrem decidir 
el que volem ser, de ben segur que sabrem triar encertadament. Els llibres d’història parlaran de 
nosaltres, esperem que ho facin amb orgull. 

Poder integrar d’una forma convençuda el Pi de les Tres Branques a la Festa Verdaguer ens ha de 
generar il•lusió a tothom, ja que estem contribuint a fer possible la perpetuació d’un dels símbols 
més importants del nostre país.
                                                                                              Josep Camps – Bernat Molist

Nova “saba” del Pi de les Tres Branques
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Després de 60 anys, es jubila el capellà de Sant Joan de Déu fill de Folgueroles

Mn. Josep Farrés i Xandri, fill de Folgueroles, germà de l'orde de Sant Joan de Déu marxa de 
Manresa, després d'haver servit seixanta anys com a capellà a l'hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa.

Els seus 86 anys i la seva salut fan que sigui traslladat des del Centre Hospitalari de Manresa a 
la infermeria que tenen els germans a Saragossa, on el podran cuidar tal i com ell ha cuidat tants 
malalts durant aquests seixanta anys.

Des de “La Falguera” li volem agrair els molts anys de col•laboració amb aquesta revista i desit-
jar-li una millora de la seva salut. 

METEOROLOGIA / INFORMACIONS DIVERSES

                                                                  temperatures

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

11 2013 13,9 23,7 (6) 2,5 -4,6 (27) 8,2 89,9 3 0 10 2 0 2 0 9 0

2012 14,1 18,4(15) 4,0 -8,7 (30) 9,1 20,0 3 0 17 0 0 2 0 4 1

12 2013 10,9 17,1(3) -1,9 -11,6 4,5 18,6 5 0 17 0 0 0 0 15 0

2012 10,7 17,9 (24) -1,1 -8,9 (11) 4,8 2,6 2 0 13 0 0 0 1 12 9

1 2014 10,7 16,6 (3) 0,1 -13,3 (1) 5,4 33,6 7 0 19 0 0 0 0 5 1

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

2 2014 12,0 18,3 (14) 0,2 -5 (4) 6,1 30,4 3 0 15 0 0 0 0 12 0

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

3 2014 16,2 25,7 (17) 1,6 -8,8 (26) 8,9 6,4 0 0 8 1 1 0 0 5 0

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

4 2014 20,0 25 (15) 6,4 -0,9 (5) 13,2 84,3 5 0 14 2 0 0 0 0 0

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

COMENTARI:
D’entrada comentar-vos que veureu que no hi ha les temperatures del 2013 per poder comparar. 
Això és perquè durant el primer semestre del 2013 el sensor de temperatura no funcionava. Bé, 
per resumir aquest primer semestre no hi ha gaire a dir. Principalment que ha estat poc plujós. Hi 
ha hagut una configuració meteorològica molt estable durant molt temps i que sembla que encara 
arrosseguem: L’anticicló càlid de les Azores permanent a l’oest de la península i que ens envia 
fronts poc actius del nord i bastanta fresqueta. A excepció d’alguns dies en què va apretar força la 
calor, per la resta ha dominat el nord. Ara mateix estem en un període d’una mica d’inestabilitat i 
temperatures més baixes del normal. S’haurà d’esperar perquè arribi la calor de l’estiu. 
I per cert, si ens remuntem més al principi, més al pic de l’hivern, un any més ens hem quedat 
sense neu. Com es diu popularment, no en vol. Vàrem tenir un intent al principi de l’hivern que 
augurava bones prespectives, però es va quedar només en això.
                                                                                                         Pep Pujols Puigdesens

                              

Mas La Roca 
Llistat comparatiu mensual
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Festes locals 2014  9 de juny i 15 de setembre

Dades municipals

Dades Municipals a data  31/05/2014
Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.152 50,64 1.123 49,36 2.275
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2014  al  31/05/2014

Naixements 12

Matrimonis 5

Defuncions 7

INFORMACIONS DIVERSES

Felicitem:
Nani Roma, per la seva gran i merescuda victòria al Dakar 2014. 
I també el club de Futbol Folgueroles,  pels resultats assolits.

Si voleu veure La FALGUERA  en color ho podeu fer a : 
http://www.folgueroles.cat/actualitat/revista-municipal 

AGENDA  

Dia 23 - Foguera de Sant Joan 

Dia 13 - Festa Casal d’Avis

Dia 21 - Ruta Literària nocturna

Dia del 6 al 15  - Festa Major
Dia 21 - Crono escales del Foquers
Dia 28 - Viu El Parc

Dia 4 i 5 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 12 - Fem botifarra a l’Hispanitat
Dia 25 - Aplec de Tardor

Dia 8 - IX Col·loqui Verdaguer
Dia 25 - Acte contra la violència de gènere

Dia 24 - Cantada de Nadales després 
de la Missa del Gall
Cant de la Sibila
Dia 25 - Pastorets
Dia 28 - Carter Reial

Lamentem: 
L’Ajuntament de Folgueroles ha rebut queixes d’alguns veïns en relació a la recollida de deixalles 
pel fet que algú deixa el seu cubell o bosses davant de les cases veïnes. No cal dir que ho 
lamentem. “El que no vulguis per a tu, no ho vulguis per a ningú”.  

Més informació a www.folgueroles.cat



62 | Ajuntament de Folgueroles

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

Horari Assistent Social  Dimarts  matí de 10  a 12                     Telèfon    93 812 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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