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EDITORIAL 

EDITORIAL

Ja som altre cop en un cap any i altre cop arriba “La Falguera”. Aquest ha estat un any força mogudet que, 

malgrat que no ha arribat a ser un any històric, ens ha mantingut a molts de nosaltres bastant distrets. 

Només cal repassar els dos últims números de “La Falguera”, el 40 (del mes de juny) i el que teniu a les 

mans, el 41, per adonar-nos-en. 

La nostra és una revista en què, amb la diversitat i quantitat de col•laboracions, sol quedar reflectida 

àmpliament aquesta dinàmica social en les seves pàgines.

Totes les col•laboracions, siguin en forma de text, fotografia, gràfica o dibuix, que trobareu en aquest 

número de “La Falguera” -n’hi ha trenta-sis- són interessants; només cal que les llegiu i ens donareu 

la raó. Tots els folguerolencs podem estar ben contents de tenir una revista com aquesta: ben editada, 

popular, divulgativa i rigorosa. Tothom qui vol hi pot col•laborar, això fa que ens la podem sentir ben nostra 

de veritat; esperem que ens doneu altra cop la raó.

Hi trobareu una entrevista amb en Miquel Sala, un folguerolenc de cor que vengué la seva ànima al teatre, 

unes imatges de les alzines caigudes per la ventada i un racó de poesies per omplir els silencis. També hi 

trobareu diversos escrits i fotografies de records llunyans però a flor de pell. Veureu, també, que la majoria 

de col•laboracions són d’entitats, o de particulars, que ens expliquen activitats pròpies o ens conten coses 

tant diverses com l’Ecomuseu del blat o les característiques de la Blanqueta de la col. També hi ha escrits 

sobre: follets, nenúfars, jocs, infants, joves, adults, visitants, cuina, música, camins, solidaritat, llibres, 

insomni, flors, esports, el temps i el país. Vaja que hi trobareu una mica de tot.

En aquest número han començat les col•laboracions de folguerolencs que tenim repartits pel món i que 

volem que ens expliquin la seva experiència i com veuen i com viuen, des de fora, el nostre país. El desig 

de l’equip de redacció és que aquest nou apartat tingui continuïtat.

No podem acabar l’editorial sense fer un esment al Bòlid de Folgueroles, conegut ja arreu del món per la 

seva espectacularitat i unicitat. Des de la Roca es fa una feina molt ben feta. Gràcies.

L’equip de redacció desitja a tots els col•laboradors, a tots els lectors i a tots els folguerolencs, unes bones 

festes de Nadal, un bon any nou i que sigueu molt feliços.

L’equip de redacció
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En Miquel de ca l’Endal

Pujo els divuit graons fins a arribar al pis. Premo el polsador i com 
esperava m’obre la porta en Miquel Sala Vilamala.
En Miquel és un home que el podem veure passant cada dia per sota 
els plataners que enfilen cap a la Font Trobada, caminant ...
- Els plataners, recorda, vam arbrar la carretera a començaments 
del mandat del primer alcalde democràtic, en Miquel Carrera. No em 
facis dir quin, però vaig plantar-ne un dels primers del cantó dret. 
S’han fet macos eh?
... a passes petites i constants. És home afable i de somriure amable. 
Quan és creua amb un conegut té una salutació i la conversa a punt. 
Enamorat dels de casa seva i sobretot del besnét rosset que em mira empipat i em rebutja amb 
un plor, perquè li he trencat l’encant del pas de la tarda.
- Vaig néixer el 35. Temps de males anyades.
Surt un moment. Ha anat a buscar un sobre del qual extreu un plec de fotografies. Me les ensenya. 
No he de dir res.
- Mira, aquesta és dels primers anys de col•legi amb la senyora  Rosa de la que tinc bon record. 
Aquí ens veus amb cinc anys i ens fèiem les classes en un idioma, el castellà, que al principi no 
coneixíem.
Aquesta és de dos anys després, amb el mestre 'Jaime González' que era fill de militar. Tenia la 
mà lleugera i forta, parlava un castellà 'duro', ens feia formar i cantar 'el Cara al sol' o 'l’Arriba 
España' mentre pujàvem i baixàvem la bandera.
En començar el dia cantàvem lentament, amb mandra. En canvi en plegar, arriàvem la bandera i 
cantàvem l’himne a tota velocitat, i amb un 'Que usted lo pase bien' , desapareixíem per la porta 
com un llampec.
- Fins a quina edat estudiàveu? i què podíeu fer després? .
Normalment acabàvem els estudis a catorze anys, i se’ns obria tres opcions: Incorporar-nos al 
món del treball, a casa o a fora. Fer els estudis de comerç a la Novíssima on una monja (que 
també havia fer classes a l’Emili Teixidor), diguem de caràcter molt fort,  et posava a to, per sort 
només hi vaig anar un any. I la tercera opció només per les noies, era el col•legi de monges de 
Sant Julià on també ensenyaven Comerç i Teneduria de Llibres, però pel que sé, amb més cura.
- Aquest programa d’aquí el mig és d’una obra teatral on hi veig el nom de Miquel Sala.
- Començaré molt abans. Quan érem petitons i de la mà del rector, vam ser els primers a fer una 
actuació de càntics i poesia en un espai de can Torrents del pa, perquè pares i mares -els pares 
potser no, però les mares sí- veiessin quins fillets més macos tenien a casa.
Potser això va ser l’espurna perquè uns anys més tard, 1958, muntéssim una companyia de teatre 
amb la guia i direcció del mestre Morató -extraordinari personatge-. La primera actuació la vam fer 
en un petit espai de la rectoria -on ara hi ha el jardí i fins al codonyer, exactament-.  Unes de les  
primeres obres escenificades van ser aquestes del programa: 'El carro de la Alegria' i 'L’home de 
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la pega', amb prou d’èxit, mal m’està dir-ho.( Vegeu el programa a la p.20)
De seguida les representacions les vam fer al saló Ideal de can Dodas al carrer Nou. Era un lloc 
més espaiós i adequat.
Una obra de gran record és 'Terra Baixa', encara que un dia que actuàvem a fora perillés la 
funció per qüestions de gelosia. El director suava a raig fet i fins l’alcalde de la població feia de 
negociador. Al final es va entrar en raó, la funció es va fer i va recollir molts aplaudiments. Un altre 
dia, un actor que havia d’entrar a escena estava resolent un mal de panxa urgent. La curta espera 
es va fer eterna.
- No dius res dels pastorets?. N’he sentit a parlar d'aquells Rovelló i Lluquet. 
- Ara venia. Els vam fer en dues èpoques diferenciades per un període que, pel que fos, no es van 
representar.
En Font era en Lluquet i jo en Rovelló. De vegades en Lluquet perquè no recordava el guió o 
perquè li anava bé, improvisava alguna frase per no estar sense dir res i encara feia riure més. 
Era un bon tipus.
- Hem de recular una mica en el temps, ha fet un salt massa gran.
- Ha estat les fotografies. Mira aquesta, som l'any 47, et va bé? És una foto del primer equip 
de futbol que es va fer a Folgueroles. Foto històrica doncs. És al camp de La Codina, que vam 
arreglant-lo tan bé com vam poder, menys el pendent que segur segueix igual. El dia del partit, un 
diumenge al mati, vam muntar les porteries clavant els pals i els travessers que l'Escloper havia 
preparat. M'agradaria dir-te l'equip d'aquell dia: Alfons Vilamala, Lluís Puigvila, Miquel Masramon, 
Francesc Rial, Ramon Serra, Manel Parés, Feliu Vila, Josep Font, Anton Serrabassa, Miquel Sala, 
Albert Noguer que era el porter, i en Joan Roma que feia les funcions d'entrenador.
No va passar gaire temps que el rector mossèn Pau Mundet, va "trobar" un nou i més adient camp 
de futbol -on hi ha l'actual-, que també vam endreçar i que curiosament també feia pendent en 
aquest cas cap al cementiri.
- Suposo que després de l’any a la Novíssima entraries a treballar.
- Any 50 a ca l'Arumí, el de les calefaccions a Vic. Jo volia anar al taller però em feien passar 
factures. A més van veure que escrivia bé a màquina, i au, a fer les factures també. Fer-les i 
portar-les, fins que un dia vaig tornar a dir que volia treballar al taller i van dir que sí. Hi vaig estar 
poc temps, perquè van obrir la fàbrica a Folgueroles i em va interessar més treballar a tocar de 
casa. Aquí vaig arribar a contramestre i feia els dibuixos per estampar als teixits.
Un fet que ara semblarà estrany, els treballadors de la fàbrica vam fer fer una imatge del patró del 
tèxtil, sant Antoni Mª. Claret -feia quasi dos anys que l’havien fet sant-, i la vam portar en processó 
solemne des de la fàbrica fins a l’església on va quedar exposada en una capella entrant a mà 
dreta, fins que més tard la van tapiar. És de suposar que la imatge reposi a la sacrista o potser, 
pobreta, a dalt les golfes.
Una altra novetat que vam organitzar el 1962, va ser l’arribada dels Reis de l'Orient. Tres Reis i 
sis patges amb vestits de gala i convenientment maquillats, que van portar emoció i tremolors a 
la mainada, i la curiositat als grans per endevinar qui hi havia darrere la capa de pintura. Tampoc 
costaria massa.
- I la mili, També ens hem saltat la mili.
- No l’he saltada, no. Me la vaig saltar el seu dia anant a Capitania del carrer Comerç -en aquell 
temps calle Comercio-, on vaig al•legar que tenia un peu un xic més curt que l’altre. “Inútil total 
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para el Servicio” va escriure aquell oficial i de seguida va dir “Venga, el siguiente.” Tenia pressa 
l’home, que ara em semblava  menys mal carat que quan vaig entrar.
- Renoi com sou. Jugàveu al futbol i quan arriba el moment, ui, ai, 'Mire señor oficial, lo ve? 
Tengo muchas dificultades'.
- Sí, ara pots fer broma amb tot això però en el seu moment, quan anaves 'allà' no les tenies pas 
totes. Era un món desconegut, estrany i llunyà. Però vaja, a mi em va anar bé. I sense cartes de 
recomanació, eh?
- Entre la feina, el teatre i les baixades i pujades a les escales dels Foquers per anar a 
festejar, devies deixar el futbol de banda.
- Què va! Vaig estar molts anys, uns trenta, fent de secretari i vivint les fortes rivalitats  principalment 
amb el Sant Julià, que s’intentava calmar amb la presència d’una parella de la guàrdia civil. Ara 
diríem que eren partits d’alt risc. Van ser uns temps bonics, teníem suficients socis de pagament i 
els no socis passaven per taquilla, el que ens permetia fitxar jugadors per compensar els pocs que 
hi havia al poble, pagar els àrbitres que entre l'estipulat, el viatge i la dieta sortien prou cars, rentar 
i planxar els equipaments, i abonar el segur mèdic mensual que ens feia el doctor  Madrenas...
En deixar el futbol, i des de l’any 2000 he estat col•laborant deu anys al casal dels avis, també de 
secretari.
- Em fixo que hi ha un fet que es repeteix al col•legi, d’escolans, al futbol, al teatre..., sempre 
hi ha un tàndem: Sala-Font o Font-Sala.
- Oi tant. De petits a grans, fins que ens va deixar, vam fer moltes coses junts. I que en vam 
passar d’hores junts! Teníem el nostre caràcter, de vegades podia empipar-se, però li passava de 
seguida. Ens aveníem.
- I ara, a part de la caminada del matí..
- De vegades pinto. Veus? Aquests són pintats meus, assenyalant-me els quadres penjats a les 
parets del menjador: aquesta aquarel•la, aquest oli de Tavèrnoles -el poble de la mestressa-, 
aquest de la Damunt, o aquests paisatges...
I la dona també pinta, aquest  és d'ella. I el d’aquí -un enorme i bonic quadre de punt de creu- el 
va fer la filla, i aquell abstracte-decoratiu d’allà, és de la néta.
- Molt bé Miquel. Ho deixarem aquí; no fos cas que 
també em fessis pintar un quadre. M’ha agradat 
molt aquesta xerrada-repàs que has fet per a La 
Falguera
- I a mi també, i ja saps pel que necessitis aquí em 
tens.
- Millor que no torni i no faré plorar aquell rosset. 
No baixis pas, home.
- Igualment t’he d’obrir la porta.

                                 Folgueroles, 11 de desembre                                 
Transcripció: Salvador Puntí.
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Arròs sec amb espardenyes
Ingredients per al fumet:

2 Kg d’escamarlà  petit (morrals)
1 kg de peix de roca
50 gr. d’all
300 gr. de ceba
650 gr. de tomàquet madur
100 gr. de porro
50 gr. d’api
3 o 4 branquetes de julivert
1 branqueta de fonoll sec
6 litres d’aigua
30 gr. de concentrat de tomàquet
Oli d’oliva 0,4 º d’àcides

Ingredients per la picada:
1 gra d’all
8 fulles de julivert
1 torrada de pa fregit
20 Brins de safrà
1 nyora

Ingredients per fer arròs per 6 persones:
100 gr. d’arròs carnaroli o bomba
100 gr. d’espardenyes
1 c/s de ceba negra
1 c/s picada

Elaboració fumet:
 Agafarem un cassola grossa, oli d’oliva, Ho escalfem, hi afegim alls, ho enrossim, i a 
continuació hi afegim la resta de verdures, 3 minuts de foc ràpid i hi afegim el tomàquet i els 
escamarlans. Ho barregem uns minuts, i hi afegim l’aigua freda i el concentrat de tomàquet. Ho 
fem bullir, ho desescumem, ho bullim 25 minuts, ho desescumem de tant en tant i finalment ho 
passarem pel colador xinès i ho rectificarem de sal.

Elaboració arròs sec:
 Agafarem un paella valenciana plana grossa, la posarem al foc amb un xic d’oli, hi posarem 
les espardenyes obertes, la ceba negra i finalment la picada. Ho sofregirem i hi afegirem l’arròs. 
Ho deixarem enrossir una mica i ho mullarem amb el fumet que tindrem bullint.  Ho farem bullir 5 
minuts a foc viu, 5 minuts a foc lent i 5 al forn. 
 Una vegada fet, ho traurem del forn, ho deixarem reposar 2 minuts i ja ho podrem emplatar.
 
Nota: És important que aquest arròs quedi mes aviat cruet, o que sigui fet en una paella que no hi 
hagi gruix d’arròs perquè quedi grenyal.

Nandu Jubany
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L’insomni
Mentre dormim el nostre cos desenvolupa activitats importants pel seu funcionament i sabem que 
la qualitat del son té un impacte en el nostre estat d’ànim, en la capacitat de concentració i el nivell 
d’energia.
Dormir bé no és el mateix que descansar moltes hores, i podem dir que, en general, és més 
important la qualitat que el número concret d’hores que dormim.
A més a més, no totes les persones necessiten les mateixes hores de son, i aquestes varien 
segons l’edat. També es poden produir canvis segons l’estació de l’any o el nivell d’esgotament 
físic o mental. La quantitat total de descans nocturn necessari habitualment oscil.la entre cinc i 
onze hores diàries, essent la mitjana pròxima a les set o vuit hores per les persones adultes. Les 
persones més joves habitualment necessiten més hores que la gent gran, que solen necessitar 
dormir una  mitjana de sis hores.
Algunes persones amb poques hores de son ja en tenen prou i no tenen insomni. És normal que 
amb l’embaràs, menopausa, o problemas personals ens costi més dormir.
L’insomni és la dificultat per iniciar i/o mantenir el son o la sensació de no haver tingut un descans 
reparador. Es tracta, doncs, d’un problema de quantitat i qualitat del son. Aquest problema apareix 
en el 30% de la població i sovint té un inici agut relacionat amb situacions d’estrès puntual. En 
alguns d’aquests casos, l’insomni pot fer-se crònic, afavorit per uns mals hàbits o per por a no 
dormir, que es poden desenvolupar durant aquests episodis aguts.
És aconsellable intentar calcular el número d’hores que necessitem per trobar-nos bé el dia 
següent i intentar descansar-les. Hem de ser constants i regulars amb els nostres hàbits de son, 
si aquests ens ajuden a descansar, i evitar els canvis intensos o freqüents d’horaris o hàbits. Els 
hàbits d’higiene del son poden ajudar la majoria de la gent a descansar millor.
Davant episodis puntuals d’insomni hem d’intentar tenir paciència i no preocupar-nos en excés; 
el més probable és que aquesta dificultat sigui transitòria. Intentar forçar-se a dormir pot agreujar 
el problema. És recomanable intentar relativitzar-ho, cuidar dels hàbits d’higiene del son i posar 
en pràctica alguna tècnica de relaxació. Si el problema persisteix més de quinze dies, seria 
recomanable que consulteu a la vostra metgessa de família.
Per tenir uns bons hàbits d’higiene del son, faria falta:
•	 Aixecar-se i anar a dormir sempre a la mateixa hora, i els dies festius és millor seguir un 

horari semblant al dels dies laborables. 
•	 Un hàbit d’exercici físic suau diari (com caminar, nedar, bicicleta…) ajuda a dormir millor, 

però no és recomanable fer-ho durant les tres hores prèvies a l’hora d’anar a dormir.
•	 Evitar dormir la migdiada, i si aquesta és molt necessària, és recomanable no sobrepassar 

els 30 minuts després de dinar. 
•	 Procurar disminuir l’estrés; tenint una estona cada dia per pensar i ordenar les coses, sense 

tensions; sabent prioritzar; vivint el present; establint relacions d’afecte en tots els àmbits. 
Per no pensar en problemes, és útil apuntar-los en un paper.

•	 A la tarda i nit, reduir al màxim el consum de substàncies amb efecte estimulant del sistema 
nerviós, com per exemple: el tabac, cafè, te, begudes amb cola, xocolata i aliments amb molt 
de sucre. També l’alcohol, ja que encara que inicialment pot tenir un efecte com a sedant, el 
seu impacte global en la qualitat del son és negatiu.

•	 Evitar, al final del dia, activitats que produeixen tensió, veure massa televisió o adormir-se 
veient-la. Ajuda tenir una rutina com sentir música tranquil.la, llegir…

•	 Sopar de forma lleugera dues hores abans d’anar a dormir. Tampoc és recomanable anar 
a dormir amb gana, es pot pendre un got de llet calenta o una infusió de til.la o camamilla.

•	 L’habitació ha d’estar a una temperatura agradable (uns divuit graus), sense soroll i a les 
fosques, recomanant-se utilitzar-la només per dormir. No ha de ser el lloc de treball, lectura, 
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televisió, telèfon… Seguint aquest consell, entrar al dormitori facilita la son.
•	 Ajuda evitar pensar si aquella nit dormirà o no, el son ha de venir sol.
•	 S’ha d’anar al llit quan es tingui son, si passats quinze minuts no s’aconsegueix el son, és 

bo anar a una altra habitació i fer alguna cosa tranquil.la. Quan torna a venir la son, és hora 
de tornar al llit. S’ha de repetir aquest procés les vegades que calguin.

Anna Ribas Casals, Ana Puente Sanagustín, Jordi Verdera Gas i Laia Franquesa Sala
Folgueroles, 21 de novembre del 2014

Fotos: Àngel Isern

Dues de menys...
Entre alzinells i alzines centenàries n’hi havia al voltant d’una quarantena. Ara, després de la 
ventada del 9 de desembre ja n’hi ha dues de menys. Una de les alzines més grosses, centenària 

de ben segur, va caure de bon matí 
empesa per les envestides constants  
de les ràfegues de la tramuntana. 
Tenia una pell gruixuda (el suro feia 
més de sis centímetres), uns peus 
potents i ben arrelats (potser, però, 
en un terra massa prima o primall) 
i un cor massa gastat,  cremat de 
tanta vellúria. No resistí l’ímpetu del 
vent i es desplomà, alta com era, 
arrossegant en sa caiguda una de les 
seves filles que era al seu costat, no 
no va poder aguantar l’embranzida 
de sa mare.
Ara, els plançons joves, els que 
vindran, i els que grillaran, s’hauran 

d’afanyar a créixer, el nostre bosc de les Alzines sureres els  necessita. I així no haver de modificar 
la referència que hi ha sobre les Alzines Sureres a la pàgina web del nostre Ajuntament, diu: 
“Les alzines no són un arbre autòcton d’aquesta zona i l’alzinar de Folgueroles és el conjunt més 
important que hi ha d’aquests arbres a la Plana de Vic. Avui formen part de l’entorn urbà, però 
al segle XVIII, quan probablement foren 
plantades, eren en terreny de la masia 
La Sala. El conjunt s’inclou en la ruta 
verdagueriana i guarda un monument al 
poeta, obra de l’escultor Pablo Plazuelo.” 
Aquest monument, l’Àlbula, es troba 
al costat mateix de les dues alzines 
caigudes, sembla tocat per la gràcia de la 
sort ja que no ha sofert cap desperfecte. 
A les seves pàgines obertes i en blanc 
ara ja hi podrà afegir que “la mort va venir 
del cel que féu grans ventades a la terra”.

Xavier Roviró
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L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona senyalitza 
un nou itinerari: “Camins de Verdaguer”
L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona disposa de tota una sèrie d’itineraris senyalitzats que 
permeten gaudir dels seus valors naturals i patrimonials. Actualment  Folgueroles disposa de tres 
itineraris senyalitzats dins de l’Espai Natural: l’itinerari del Torrent del Lledoner, l’itinerari SL-C 
123 El Casol de Puig Castellet i recentment han finalitzat els treballs de senyalització d’un nou 
itinerari, l’itinerari de Camins de Verdaguer.

Aquest itinerari, de 16,7 quilòmetres, és un recorregut circular de dificultat mitjana, que es pot 
iniciar tant al Centre d’informació de Folgueroles com al Centre d’informació de Tavèrnoles i  
permet visitar alguns dels entorns que van inspirar l’obra del poeta Mossèn Cinto Verdaguer. El 
recorregut repassa alguns dels entorns de la seva infància i adolescència, els quals van deixar 
una forta empremta en la seva personalitat i van ser font d’inspiració de la seva obra. Els seus 
escrits i poemes són la millor carta de presentació d’entorns com la Font Trobada, el Gorg de 
Llitons o el Salt de la Minyona, les descripcions dels quals ens arriben encara vigents i plenes de 
vida.

Gorg de LlitonsAlzines sureres
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Per tal de fer l’itinerari caldrà seguir les fites de senyalització que incloguin un quadrat de color 
granat.  Igualment, es pot descarregar informació del recorregut fent servir el següent codi QR.

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

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Nombre de visitants al Centre d’informació de Folgueroles
País de procedència : 95% Espanya, 5% altres.
Comunitats : 92% Catalunya, 8% altres
Segments turístics majoritaris : Cultura (Verdaguer) i Natura.
*Centenari Verdaguer

Nombre de visitants per anys
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Cafet (Coffea arabiga)
Altres noms: Cafè, 

Malgrat no ser un arbust del nostre país, és un fruit que es consumeix en abundància i molta gent no 
sap que s'ha utilitzat i s'utilitza medicinalment.

Arbust llenyós , ramós, que pot assolir el 5 
m. d’altura, però en els cultius el mantenen a 
nivells més baixos; de fulles perennes, un xic 
coriàcies de color verd fosc- brillant per sobre 
i més clar o grisoses per sota, de forma oval 
amb punxa i els voravius ondulats. Les seves 
flors de forma tubular estan reunides en petits 
ramells a la base de les fulles; són de color 
blanc i desprenen un agradable aroma. Floreix 
a la primavera i produeix un fruit globulós 
del mida d’una petita cirera vermellosa quan 
madura, dividida en dues parts i amb una 
grana cada part del fruit. Planta molt cultivada 
en indrets càlids d’Amèrica, Àsia i Àfrica per 
la seva popularització a nivell mundial de 
l’extracte dels seus fruits i per l’aspecte social de prendre un cafè. Els seus principis actius és la 
cafeïna.

Les seves propietats terapèutiques les trobaríem gràcies als seus principis actius sobre tot 
quan el fruit ha estat torrat. Es pren en forma de infusió i és quan desprèn tot el seu aroma; 
Combat la somnolència, és astringent,  contra la gota i la febre, diürètic, excitant, millora la 
circulació sanguínia.

Com tots els remeis, cal no abusar-ne ja que pot fer venir contraindicacions com la hipertensió. 
El cafè verd,  o sigui sense torrar,  és utilitzat homeopàticament. Actualment s’estan fent estudis 
sobre noves propietats de la cafeïna. 

Toni Vilaró
   
    

Dites populars 

Cafè, teatre i hostal, molts devots i pocs com cal.
El brou tebi i el cafè calent.
El cafè cau bé.
El cafè fa pair bé. 
Home de vi, ni al vespre ni al matí; home d'aiguardent, ni de llevant ni de ponent,  home de   cafè 
no és res.
L'aire del camp fa més bé que les taules del cafè.
Qui al cafè va i ve, dos cases manté.
                                  
                                 Font: http://ca.wikiquote.org/wiki/Cafè
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Papallones del transsecte de Folgueroles  

Pieris rapae  (blanqueta de la col)
Familia Pieridae

És una de les papallones més comunes de Catalunya. S'alimenta de plantes brassicàcies  entre 
elles la col, cosa que fa que no s'hagi guanyat mai la simpatia dels horticultors. És de les primeres 
papallones que podem observar volant a la primavera i es manté en vol fins ben entrada la tardor, 
Apareix en qualsevol localitat, des de la zona costanera fins a l'alta muntanya, però prefereix 
ambients ruderals on pot ser extremadament abundant. És de mida mitjana, color blanquinós de 
fons amb el vèrtex apical superior gris fosc, d’un (els mascles) a dos (les femelles) punts negres a 
l’ala anterior i un a la inferior. El dors de les ales inferiors és de tonalitat groguenca amb una sèrie 
d’escates negres marcant de forma lleugera una banda central. Es pot confondre fàcilment amb 
altres “blanquetes” molt afins com Pieris napi, reconeixible per les patents nerviacions verdoses 
en el dors de les ales posteriors, Pieris brassicae, molt més gran i amb taques negres majors. 
Vola en un seguit de fins a 4-5 generacions, des de febrer a març fins octubre novembre. Presenta 
forces tendències migratòries que poden fer augmentar la seva presència a finals de la primavera, 
amb papallones procedents del nord d'Àfrica, i a principi de la tardor, amb exemplars d'origen 
europeu. Hiverna com a crisàlida.

Etimologia
Pieris: de la regió grega de Pièria, lloc on nasqueren les muses i Orfeu. 
Rapae: del llatí rapa, nap, una de les plantes nutrícies de les larves.

Ramon Portell
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VII

Omplo el meu silenci de paraules;
i obro portes i finestres,
de bat a bat.
Les deixo fugir,
lliures,
perquè sucumbeixin en un llarg viatge
fins a trobar el seu poema.

VIII

L’instant passa desprevingut.
Sense que pugui prendre res;
o gairebé res.

En el meu oasi particular
retinc les millors paraules
per quan arribin els dies de glòria. 
              LLuís Joaquim Bové

QUE SIGUI NADAL CADA DIA

Nadal, disbauxa, alegria
Fem plegats,doncs,
Que  sigui Nadal cada dia
Amb els desitjos més bons

Nadal, xerinola
Sols un moment
Un sol pensament
Per la gent que està sola

Fem de Nadal cada dia
I a qui,  pres d´alguna malaltia
Sigui el nostre record
El que el faci més fort

És Nadal
Festa, xerinola i alegria
Que els desitjos de Nadal
Es compleixin cada dia

                     Brigida Caralt

  

     

EN RAJOY NO EM FA POR
 

En Rajoy no em fa por, 
pam i pipa, pam i pipa,
en Rajoy no em fa por
perquè sóc bon segador.

Al matí vull sortir
pam i pipa, pam i pipa.
al matí vull sortir,
disposat a obrir camí.

Cara net i amatent,
pam i pipa, pam i pipa,
cara net i amatent,
aniré a votar content.

Votaré, està clar,
pam i pipa, pam i pipa,
votaré, està clar,
perquè vull un nou demà.

I perquè és l’hora ja,
pam i pipa, pam i pipa,
i perquè és l’hora ja
del nou Estat català. 

I és que estic més que tip,
pam i pipa, pam i pipa, 
i és que estic més que tip
d’en Rajoy i el seu equip. 

En Rajoy, sord i mut,
pam i pipa, pam i pipa,
en Rajoy, sord i mut,
finalment m’ha convençut.

Perquè és un capcigrany, 
pam i pipa, pam i pipa,
perquè és un capcigrany.
Que tinguem tots un bon any!
              Cinto Tocassons

Si fos rei,  prou vindria a deixar-te aquesta nit
alguna llepolia, bombons o algun confit.
Si m’haguessis sentit i la porta s’obria,
amb quin goig et diria com m’he rejovenit
en veure a l’Establia els ulls d’un nen petit
                      mirant-me fit a fit!

Mes no -ves qui ho diria- no ho sóc i he decidit 
que ja ha arribat el dia de deixar lluny el llit. 
Ara jo he pres partit i amb el poble faig via
seguint l’estel que ens guia pels camins de la nit,  
tal com un rei faria, si cal fins al zenit.
                     Acceptes el convit?
                                                           Joan Vilamala

“Si jo fos rei,  prou vindria aquesta nit a deixar-te a la 
finestra un xic de salut; mes no ho so...”

Carta de Verdaguer a Collell, 5 de gener de1895.
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I…arribarà Nadal
S’acosta altra vegada Nadal, i la Mariona com cada any, s’afanya a baixar de l’armari del traster la 
caixa que, any rere any, desempolsina  per engalanar la casa com és tradició. Amb remordiment, 
pensa que s’haurà de comprar una filera de llumets de colors, ja que els de l’any passat  ja 
s’han fos. És aleshores que enyora aquelles boles de color mat, que quan queien a terra no es 
trencaven i duraven una eternitat.
El tema de l’arbre, ja el tenia solucionat, posaria el de cada any, el de plàstic, aquell que l’únic 
avantatge que té és que no fa merder, i no punxa. Això sí, recorda amb nostàlgia les estones que 
havia passat triant un ginebre petit però molsut quan encara era permès.
Mentre, fa mentalment una llista de tot el que ha de comprar per el dinar de Nadal, dubtant per si 
es decanta per la carn o per el peix, aleshores recorda  la seva mare, fent els canelons i rostint 
aquell pollastre que ella mateixa engreixava per a la ocasió. Potser sempre feia el mateix, però 
mentre ho pensa encara se li fa aigua a la boca.
El tema més complicat, serà triar els regals. De petita, cada any li regalaven el mateix, però avui 
dia, això es una cosa impensable.
Ha passat l’estona, ha buscat i pensat molt, i no té res decidit, torna la capsa a l’armari i fa el 
pensament que l’única cosa que té clara és que aquest any, sense mandra, anirà a la missa del 
gall, com feia de petita, i recorda la il•lusió que li feia adorar el Nen Jesús. Tanca l’armari amb un 
somriure, i pensa que el que celebrem per Nadal és el naixement de Jesús;  i tot el que siguin llums 
de colors, àpats copiosos, i despeses i imprevistos no haurien de tenir cap mena d’importància.

                                                   Brigida Caralt 

POESIA -NARRATIVA
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«Quan escola o bé carrer eren mots a flor de pell»
“Quan escola o bé carrer eren mots a flor de pell” (com molt 
bé diu la cançó d’Esquirols), “ quan jo anava a estudi en mon 
humil poblet de Folgueroles” ( com diria mossèn Cinto),  els 
llibres de text de la meva generació eren la Enciclopedia  
Álvarez i similars. Hi vaig aprendre que «Viriato fue un pastor 
lusitano que luchó contra los romanos....», que Espanya era 
“una grande y libre” i que “tanto monta, monta tanto Isabel 
como Fernando”. Perquè us en feu una idea més exacta aquí 
teniu un botó de mostra de la literatura de l’època:
«La España de nuestros días es la nación del mundo en que 
las famílias se quieren más y más unidas se mantienen. Un 
español, San Isidoro, escribió Las etimologías, libro considerado 
como el más famoso quizás de aquellos tiempos....con el Rey 
Alfonso X el Sabio, tuvimos más ciencia que toda Europa...

Nuestros teólogos dieron al mundo lecciones del mejor saber en el Concilio de Trento. La lengua 
española es una de las lenguas más hermosas y más sabias y más habladas de toda la tierra. La 
empresa más grande que han realizado los hombres: descubrir un mundo, la realizaron España y 
Colón». El florido pensil p.209.
Ja ho veieu, ens espanyolitzaven tan bé com sabien i no se n’han sortit.  I no diguem el repertori 
de cançons que no vaig cantar enlloc més. Cantàvem sense saber ben bé el que dèiem, cançons 
obligatòries (a Google trobareu les lletres correctes, si hi esteu interessats) com l’Arriba España, i 
tant que va arribar!, «alzad los brazos hijos del pueblo español que empieza a resusir...», el Cara 
al sol «con la camisa nueva que tu bordaste el rojo ayer, me hallará la muerte si me llega si no te 
vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los luceros, impasible el 
ademán (aquí tots dèiem alemán) si están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí me fui al 
puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 
cinco rosas las flechas de mi haz. Volverá a reir la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. 
Arriba escuadras a vencer que en España empieza a amanecer.» o bé: Prietas la filas, «recias, 
marciales, nuestras escuadras van cara al mañana que nos prometen patria, justicia y pan. Mis 
camaradas fueron a luchar [...] “l’Arriba España” dieron al morir. Hoy grande i libre nace para mi.» 
o les Montañas nevadas: «La mirada, clara, lejos i la frente levantada, voy por rutas imperiales 
caminando hacia Dios. Quiero levantar mi patria; un eterno afán me empuja... Montañas nevadas, 
banderas al viento; el alma tranquila , yo sabré vencer. Al cielo se alza la dulce promesa hasta las 
estrellas que encienden mi fe.»
En començar la jornada, al peu de la pissarra, ambientada amb un santcrist i els dos lladres (en 
Franco i José Antonio Primo de Ribera), resàvem en castellà el Padrenuestro i trèiem a airejar la 
bandera d’Espanya que penjàvem davant de la façana de l’escola, l’actual Centre Cultural. 
A les tardes molts dies abans de plegar  el mestre, ajudat de la seva esposa, ens repartia llet en 
pols i uns talls de formatge de color taronja, que no m’agradava gens (era l’ajut que rebíem dels 
americans), i cap a casa falta gent. 
Com que el mestre Morató apreciava la música, quan fèiem alguna festa escolar sempre ens feia 
cantar. Encara recordo coses com: «Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tín, tín, tín , 
había un ratón, tón , tón, ay, que chiquitín , tín, tín» i allò de: «Qui-qui-ri quí, cantad sin fin, ca-ca-
ra-cá, cantad sin parar, ai del quiriquí, ai del cacaracá, vaya algarabía que vamos a armar!», que 
més tard, al Seminari de Vic, vaig saber que era el nostre casolà «Bon dia Quim, bon dia Roc, 
matem el gall...» 
El senyor Ernest Morató, si ens feia cantar aquell repertori de cançons era per quedar bé. S’havia 

Dibuix: Carme Soler Vendrell
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de camuflar de franquista davant de l’inspector. Els de la meva edat, qui més qui menys tots 
recordem la “consigna” matinal que ens comentava al seu aire  però que ens feia escriure a la 
llibreta copiant de la pissarra tal com tocava. Ell , però, amb l’excusa de preparar la festa de 
Verdaguer ens havia ensenyat també un repertori més nostrat com ara Muntanyes del Canigó, 
L’emigrant, La farigola...  I fins i tot recordo haver anat a cantar a Vic a l’antiga Escuela Nacional 
Jaime Balmes (avui Casal de la Gent Gran-Mn. Guiteras), fragments de Cançó d’amor i de guerra: 
«Pirineu, terra estimada, fins al cel aixeca el front...» i el dia de la Festa de Verdaguer L’Emigrant, 
Muntanyes del Canigó... Aquestes lletres però tenien un altra unció i evidentment les cantàvem 
amb un fervor patriòtic més autèntic. 
Per Nadal, a can Cinto, amb l’ajuda de la mare que era tota una professional, fèiem el pessebre. 
Les figures dels tres Reis, que fins fa pocs anys encara fèiem servir eren el premi d’un concurs 
de per allà l’any 1956. No sé si va ser aquest mateix any o l’any a sobre que amb una pedra, -- 
que amb prou feines podia aixecar i que duia per fer una muntanya del pessebre ben real, pujant 
l’escala del pati de darrere de casa--  em vaig  esclafar l’ungla del dit del mig, de la mà esquerra. 
La vaig canviar tota.  Encara ara se’m coneix.
No cal dir que fèiem cagar el tió amb tota la il•lusió del món i com que eren temps de pocs luxes 
la cavalcada de Reis ens l’havíem d’imaginar. Uns dies abans anàvem a collir barballó (espígol), 
en fèiem unes torxes que a la nit de Reis enceníem, i grans i petits caminàvem un tros enllà del 
barri de la Ricardera cantant: 

Els tres reis de l’Orient, 
si hi ha res per a la pobra gent. 
Sí, fillet, no fillet, 
coca blanca i torronet. 
Gaspar, Melcior, Baltasar, 
porteu coses, porteu coses, 
Gaspar Mencior, Baltasar, 
porteu coses per menjar 
i joguines per jugar! 

Aquest darrer vers el cridàvem, més que el cantàvem, tan fort com podíem, fins que algú dels 
grans, que aportava la seva imaginació,  era el primer que  sentia el cavalcar del cavalls: «No els 
sentiu? Vénen pel cantó de la Novíssima!». Tots callàvem, i després d’haver-nos semblat sentir 
també el soroll dels cavalls ens en tornàvem il•lusionats cadascú a casa seva, disposats a anar a 
dormir com Déu mana abans de rebre les joguines l’endemà. Ah, això sí: abans de ficar-nos al llit 
deixàvem al balcó algunes espigues de blat de moro per als cavalls dels Reis.
Els carrers de Folgueroles quan jo era petit no eren asfaltats. Hi jugàvem a  bales (no a caniques 
com diuen ara) fent olletes a terra, un sots com el puny,  o rotllana, i a cartrons a davant de ca 
l’Arcís, al peu de casa meva. Molt sovint havíem de recollir les bales que ens queien dins del 
rec de la claveguera de casa, que passava a peu de paret per davant de ca l’Arcís. Amb una mà 
recuperàvem la bala i amb l’altra aguantàvem el pa amb xocolata. Era tanta la dèria que teníem 
per jugar! Els jocs que m’apassionaven més eren les bales, els cartrons i el bèlit o «palo-mato», 
una mena de beisbol. A cartrons hi jugàvem amb caps de buixarda, que fèiem servir com a palets. 
Els caps de buixarda són unes cabotes granelludes, de ferro,  que els picapedrers adaptaven 
als seus martells per polir la pedra i quan eren gastades les havien de llançar. La canalla les 
apreciàvem com si fossin d’or. Eren les nostres armes de joc. 
No vam conèixer la televisió fins a finals dels cinquanta i encara l’havíem d’anar a veure als cafès 
de cal Xòfer o ca l’Amadeu (can Madeu),  perquè a casa ben poques famílies en tenien. Recordo 
que la primera sèrie que vaig seguir, molt abans que Rin-tin-tín, era una que anava sobre Guillem 
Tell;  i els primers dibuixos que em van fer  badar la boca van ser els d’un gos, bonifaci que es 
deia “Hukelberryhaaaaau.”



18 | Ajuntament de Folgueroles

 POESIA -NARRATIVA

Llegíem poc; només còmics d’aventures, però amb molta passió. En Cinto , el meu germà gran, 
comprava les Hazañas bélicas i Apache que m’agradava molt. En Josep Casadevall àlies Carolino 
era un addicte d’ El Capitán Trueno i més tard del Jabato. Els dissabtes, abans de dinar, així que 
arribava la seva mare de mercat a Vic,  ens hauríeu trobat a la cuina menjador de casa seva 
amb el còmic als dits. En Josep amb els còmics hi va aprendre no només a llegir sinó a dibuixar. 
Dibuixava el capità Trueno, en Crispín, la Sigrid i en Goliat a les llibretes de l’escola i quan les tenia 
plenes, per estalviar paper,  feia servir les paperines de la compra o qualsevol paper d’embolicar 
que trobava per casa. Les bosses de plàstic llavors encara eren desconegudes. 
Fins als anys cinquanta, anys de misèria!,  es va segar manualment, amb l’esclopet de fusta 
a la mà esquerra i el volant a la dreta, però a poc a poc la maquinària es va anar introduint en 
les tasques del camp. A finals de la dècada  la majoria de cases de pagès ja segaven amb la 
segadora que tirava una euga. Les garbes es lligaven amb el vencill, que eren un manat allargat 
de tiges de blat que estrenyien i feien  de cinyell. S’agrupaven en una vintena de feixos que 
formaven la garbera i es col•locaven unes de cap per amunt i unes altres de cap per avall fent de 
teulada perquè en cas de pluja el blat no es fes malbé. Uns dies abans del batre amb el carro i 
l’euga s’anava a buscar les garbes al camp i a l’era de la casa es feien els modolons, un conjunt 
de garbes més gran que les  garberes i alts com un paller, disposats també de manera que si 
plogués no es mullessin de la part de dins. 
Quan arribaven  els batedors amb la gran  màquina de batre als infants ens semblava que arribava 
el cavall de Troia. Venien en colla de deu o quinze homes, sota les ordres d’en Novíssima que 
conduïa el tractor i duia un barret com el de les pel•lícules de cawboys, com d’un autèntic capatàs. 
La màquina de batre anava amb rodes de ferro, sense pneumàtics,  i funcionava amb unes 
corretges unides al tractor.  Els marrecs com jo alternàvem amb els batedors. Quan sabíem que 
arribaven al poble els anàvem a rebre com si fos festa major. El que ens agradava més era que 
ens deixessin pujar a dalt del paller quan era a mig fer. Sovint també ens deixaven que juguéssim 
amb el boll, que  en realitat només s’aprofitava per augmentar els fems i,  com que el boll és dur i 
sec, se’ns ficava a dins de la roba i ens feia picor per tot el cos. 
Quan érem infants corríem pels horts i fonts, des del pont del Vent fins a la bassa del Molí, seguint 
el torrent on carregats de paciència pescàvem crancs i ens enfilàvem als arbres per caçar nius. 
I recordo que a vegades en petit grup havíem anat a parar el ram, amb creueres envescades i el 
reclam a dins de la gàbia que cobríem amb herbes, per caçar pinsans i caderneres sobretot. En 
aquest camp el meu germà Cinto era tot un mestre. Quan vaig llegir la Parada d’en Ruyra m’hi 
vaig veure retratat. Alguns anys, a casa, fins i tot havíem criat més d’una garsa. Teníem les garses 
a la pallissa;  els  donàvem pa moll, menuts de pollastre i cucs, i quan sabien volar les deixàvem 
marxar. Sovint no marxaven lluny de casa, fins que al cap d’un temps desapareixien;  més d’un 
cop però perquè algun gat del veïnat les havia enxampat. 
Amb la primavera arribaven les orenetes que poc a poc s’anaven situant i feien niu al ràfec de les 
teulades o porxos endins. Poques vegades la gent els destruïa el niu fet de fang i brosta. El vol 
de l’oreneta és majestuós i dansaire, i el seu crit allargat sona més festiu que no el crit eixordador 
del pardal. Mai no en matàvem cap, d’oreneta,  tot i que d’ocasió de disparar-los amb escopetes 
de balins n’havíem tingut.  Pobre de qui hagués gosat de carregar-se’n alguna. Hauria estat mal 
vist per tothom. Les orenetes, al contrari dels pardals, que vèiem com atabaladors i lladres i els 
paràvem trampes amb grans de blat de moro,  es feien estimar i quan niaven en un lloc l’any 
següent hi tornaven. I qui no recorda els estols d’orenetes, com exèrcits en formació, col•locades 
damunt dels fils d’electricitat? Quan això passava tots sabíem que l’estiu s’acabava. Això a ciutat 
costa de veure.
                                                     Fragments d’unes memòries   Joan Vilamala
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 POESIA -NARRATIVA

Un conte de follets
         ...I, què us haig de dir dels follets? Dels follets de Folgueroles.
           Ells i les fades fan un bon tàndem.
           Potser en coneixes algun? Com les fades, viuen entre nosaltres.
           No sabria dir-vos què els agrada més si la primavera o bé, la tardor. Per exemple:
           Ara, que és temps de boletaires i de caçadors al bosc, tenen una gran feinada. El bosc 
s'omple de vida humana. Hi ha qui hi va a caçar móres, uns altres a caçar el senglar,...i no parlem 
dels excursionistes, els ciclistes, els genets i els del quad.
            Les feines habituals dels follets, com són recollir fruits per passar l'hivern, el control de nius, 
ruscos, llodrigueres i granotes de les basses, les han de fer d'amagat i en silenci. Amb tanta gent 
al bosc, ja podeu suposar que ho tenen difícil. Però ells, ja ho sabeu, són mestres del camuflatge 
i per això adopten la forma humana. Sinó, com s'ho farien? Bé, sobretot els follets de poble, els 
que viuen als nostres jardins, horts i campets. Que bosquerols com són, ara a la tardor, no paren 
de fer visita al bosc perquè els seus amics, habitants de boscos, riberes, fonts i basses, no donen 
l'abast. Totes les ajudes són poques.
            Descobrir un follet és més difícil que descobrir una fada de les roses, per allò del camuflatge. 
Se saben amagar molt bé. De petits solen ser ocellaires, cercadors de fòssils, amants de pedres 
o de papallones i de grans es fan caçadors, pastors, pescadors, pagesos, ramaders o abellaires. 
Tot per dissimular i per estar al cas dels animalons. Com les fades de les roses són uns grans 
jardiners i hortolans. Els follets de poble el agrada la gresca i són els primers d'apuntar-se a les 
festes a l'aire lliure, aplecs i fontades.
          Un truc per descobrir-los:
           A l'hora d'esmorzar sabeu què s'estimen més, confitura o llonganissa? Què triarà un follet?
          -Justa! Confitura.
          -I, a tu què t'agrada més? 
          -Llaminer, llaminerot! Què ets un follet? 
          Compte amb el sucre!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                          Teresa Ribera

Els Llitons
S’explicava que els Llitons eren uns éssers màgics, misteriosos i microscòpicament minúsculs. 
Diuen que encara habiten al gorg de  Llitons i que poden entrar fins al cervell de les persones 
que es queden allà a la vora, se’ls mengen l’enteniment i la memòria. Solen entrar per les orelles, 
pel nas o per la boca, quan es dorm. Quan una persona té aquests éssers a dins, es torna 
desmemoriada, li costa de comprendre les coses i té moltes ganes de dormir. D’això se’n diu estar 
ennitat o ennitonat.

Font: Folgueroles. Societat i vida d’un poble
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ARA FA UNS ANYS...

C.Major. Any 1975 
 ‘ 

C.Major 5
can Joan 

(can Roviró)
Any desconegut

Programa Festes 
Verdaguer 1958

Fotos: Miquel Sala
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La Casa Museu Verdaguer a l’Ecomuseu del Blat. 
Xarxa de pat rimoni rural

Normalment, els museus són llocs tancats on es guarden i exposen objectes i documents diversos. 
Però l’Ecomuseu del Blat (www.ecomuseudelblat.cat) vol  anar més enllà de les quatre parets 
convencionals. Les seves sales són les diferents seus patrimonials que hi ha escampades arreu 
del territori. I La casa Museu Verdaguer (www.verdaguer.cat) n’és una. Però aquest ecomuseu 
també inclou les masies i les cases dels pobles amb els seus camps, horts, els animals, els 
boscos i els terrers. En definitiva, L’Ecomuseu del Blat vol ser una xarxa de patrimoni agrari de la 
Plana de Vic que té com a principal objectiu estudiar, preservar i difondre el ric patrimoni agrari 
de la comarca i la memòria dels pagesos a través del fil conductor del conreu del blat. Els seus 
impulsors són els ajuntaments de Taradell, Tona, Calldetenes i Folgueroles, els Tonis de Taradell 
i la Universitat de Vic.

La seu de l’Ecomuseu del Blat és a La Cabanya de la Roca,una cabanya d’era ubicada al costat 
de la col•lecció de carros de l’Alzinar de la Roca, custodiats pels Tonis de Taradell. Altres seus 
patrimonials que actualment formen part de l’Ecomuseu del Blat són la el mas El Colomer de 
Taradell, el Museu del Pa de Tona i el Molí de La Calvaria.

El municipi de Folgueroles també participa d’aquest projecte a través de la Casa Museu Verdaguer 
on, entre d’altres, es mostra la manera de viure de la família de Jacint Verdaguer. És també la 
història de moltes famílies del carrer Major, del carrer Nou, de La Rambla, de la Plaça Verdaguer 
i de Cal Rei, de Passavant i de la Ricardera que practicaven la pluriactivitat: parcers i assalariats 
que treballaven camps de La Sala, de Serrabou o d’altres masos del municipi, que també tenien 
els seus horts a La Sala, que feien de picapedrers, traginers o bosquerols a temps parcial i on les 
dones cuidaven el porc i l’aviram al pati de la casa i moltes d’elles, nenes incloses, formaven part 
de l’estol de fabricantes que cada dia anaven a peu a treballar a Còdol, Salou o La Blava, al Ter.

Amb aquesta breu introducció, l’Ecomuseu del Blat es vol presentar als folguerolencs amb la 
intenció d’obrir un espai a la Falguera on  donar a conèixer de forma periòdica les seves activitats. 
Així mateix, a través de la Casa Museu Verdaguer, volem posar en valor el ric llegat històric de 
Folgueroles, aprofundint en aquesta categoria de pagesos tan habitual als pobles rurals de la 
comarca d’Osona.

Un dels àmbits de recerca de l’Ecomuseu del Blat és la fotografia històrica que anem inventariant 
i documentant. En aquest sentit, ens plau acabar mostrant algunes imatges del poble procedents 
de l’Arxiu Fotogràfic-Estudi de la Masia Catalana del Centre Excursionista de Catalunya 
(http://mdc.cbuc.cat/cdm4/index_afcecemc.php?CISOROOT=/afcecemc), un patrimoni fotogràfic 
que il•lustra sobre el caràcter rural de Folgueroles. L'Estudi de la Masia Catalana va ser un projecte 
ideat i finançat per l'industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el 
seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l'arquitecte Josep 
Danés i Torras (1895-1955). El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, 
tot decidint fixar imatges dels masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, 
amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: 
arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social. 

Així mateix, us informem que l’Institut d’Estudis Catalans a través de la seva filial Institució 
Catalana d’Estudis Agraris ha convocat per als propers 11-13 de març de 2015 el I Congrés del 
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món de la masia: passat, present i futur del territori Català. (http://congres-masia-territori.espais.
iec.cat/). L’Ecomuseu del Blat participa de forma activa en aquest congrés.

                                   

Santi Ponce i Jacint Torrents  
Ecomuseu del Blat / Uvic-UCC

       
 
La Cabanya de la Roca, seu de l’Ecomuseu del Blat i centre de distribució de 
visitants. Exemplifica el compromís de l’Ajuntament de Taradell vers l’Ecomuseu 
del Blat (Fotografia Taradell, fons Ecomuseu del Blat) 

El mas El Colomer de Taradell conté col•leccions de guarniments, cistells i eines 
agrícoles relacionades amb el cicle del conreu del blat. Proper a la masia hi ha el 
camp experimental dels Ametllers, on s’ha restituït el trènit quadriennal de rotació 
de conreus (Fotografia Taradell, fons Ecomuseu del Blat)

Alguns dels més de 70 carruatges que conserven els Tonis de Taradell a la seva 
seu de l’Alzinar de la Roca de Taradell. (Fotografia Taradell, fons Ecomuseu del 
Blat)

Obrador del Molí de la Calvaria, on hi ha les moles accionades per energia 
hidràulica i una reproducció d’engins per moldre de diferents èpoques històriques 
(fotografia: Josep Albó)

Museu del pa de Tona on es recopilen més de 300 eines relacionades amb la 
producció de pa i una mostra de més de 300 pans de Catalunya i de la resta de 
l’Estat (fotografia: Joaquim Sañé)

La cuina de la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles exemplifica una casa de 
carrer on els seus habitants eren pagesos de poble (fotografia: Casa Museu 
Verdaguer) 

Els ecomuseus tenen finalitats científiques, educatives i culturals. S’interessen per les comunitats humanes, pels paisatges que 
habiten i pel patrimoni que han generat a fi de proposar-ne la gestió i valoració. Estan concebuts com a eines de participació 
cívica en el desenvolupament col•lectiu, són creats amb la col•laboració dels seus habitants per potenciar el benestar i estan 
orientats a preservar la identitat de les persones en relació amb la terra, la manera de viure i els productes propis.
L’Ecomuseu del Blat proposa posar en xarxa i fer visible el ric patrimoni agrari de la plana de Vic, una terra habitada per gent 
de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu.
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“El poble de Folgueroles voltat de camps, amb 
una línia d'arbres i un home en primer terme”, 
fotografía de Folgueroles des de migdia on 
s’aprecien el horts de La Sala (autor: Borràs, 
entre 1890 i 1919. Font: 'Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya')

“Dona recolzada en un paller vigilant uns porcs”, 
fotografia d’un pati de la casa del poble on les 
dones s’encarregaven, entre d’altres, de cuidar 
l’aviram i els porcs (autor: Antoni Gallardo i 
Garriga, entre 1912 i 1928. Font: 'Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya')

“Nens en un carrer de Folgueroles”, fotografia 
de La Rambla amb la casa can Galana en 
primer terme amb els porxos plens de farratges 
(autor: Antoni Gallardo i Garriga, 1925. Font: 
‘Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de 
Catalunya’)

“Plaça de Folgueroles amb una dona”, 
fotografia de la Plaça Verdaguer enfilant 
cap al carrer Major (autor desconegut, 
entre 1882 i 1895. Font: 'Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya')
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I tu, jugues en català?                           
El Consorci per a la Normalització Lingüística 
promou, des del 2013, la campanya “I tu, jugues 
en català?”. Aquesta campanya s’adreça als 
establiments comercials de Catalunya, de venda 
de jocs, joguines, llibres, jocs informàtics, etc., 
en català, amb l’objectiu de facilitar la informació sobre l’oferta d’aquests productes i fomentar-ne 
l’ús entre els ciutadans.
Actualment es comercialitzen unes 1.300 joguines en català, xifra que representa un 8% del 
total de les que hi ha al mercat. “I tu, jugues en català?” pretén promoure l’oferta de productes 
lúdics en català. 
Podeu trobar tots els jocs i joguines en català que hi ha al mercat a la pàgina www.cpnl.cat/jocs/. 
També hi trobareu la llista d’establiments que col•laboren en aquesta campanya.

UNA CAPSA VERMELLA és la imatge de la campanya. La trobareu en tots els aparadors dels 
establiments que s’hi han adherit. 

Des del CNL d’Osona hem editat unes quantes píndoles sobre lèxic de jocs i joguines en català 
que surten publicades cada setmana a El 9 Nou – fins al desembre de 2014- i que també podeu 
trobar recopilades en el nostre blog http://blocs.cpnl.cat/etsiuts/.

Per exemple:

Sabeu què és un patacó?
Cartró o cartolina, doblegat en forma de quadre, que 
es fa servir per jugar al joc de 
patacons. La versió moderna 
també pot ser rodona.

 

A l’hora del pati juguem a la 
xarranca!

La xarranca és un joc que es fa 
saltant a peu coix per damunt d’uns quadrats pintats a terra. Amb cada salt 
s’ha de fer passar amb el peu un tros de rajola o una pedra d’un quadrat 
a l’altre.
                                                                                                          

Fins al 31 d’octubre les botigues d’Osona adherides a la campanya 
són:
                                        

MANLLEU
Joguines Faja: c/ Sant 
Domènec, 1 i c/ del Pont, 42-43  

TORELLÓ
Llibreria Xicoy: c/ del Pont, 29  
Llibreria Colors: c/Sant Roc, 69 Cu-cut 
Puericultura: Pl. Vella, 1 Llibreria El 
Clip: c/St. Miquel, 8

VIC 
Abacus: Portal de la Rambla, 8 i 
Sagrada Família, 7 
Joguines Gargamel: c/St. Fidel 8                                     
Imaginarium: Rbla. Passeig, 8 
Juguettos: Portal de la Rambla, 6
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Xerrada com afrontar els canvis dels fills i filles a 
l’adolescència
Des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Folgueroles una de les tasques que desenvolupem és 
el treball comunitari, afavorir i potenciar les xarxes socials i comunitàries. Una de les activitats que 
s’han realitzat aquest darrer trimestre de l’any ha estat la xerrada “Els canvis a l’adolescència” 
oferta per la Diputació de Barcelona dins el programa de famílies. Es va fer el dia 9 d’octubre a la 
biblioteca del 2n pis de l’Ajuntament de Folgueroles.

La xerrada va anar a càrrec d’Anna Salvia, psicòloga en salut sexual i reproductiva de 
l’Associació de planificació familiar de Catalunya i Balears (APFCiB), que va donar recursos als 
pares i mares  amb l’objectiu que aquests entenguin millor el procés de canvi que experimenten 
els seus fills i filles en aquesta etapa de la vida.

Donar eines per tal de portar amb més facilitat els alts i baixos que poden derivar d’aquesta 
etapa de transformació en els joves: física (canvis al cos, imatge...), psicològica (angoixes, canvis 
hormonals...), relacional (nous llaços afectius, relacions amb els amics...). 

Entre d’altres temes es va parlar de quins obstacles i dificultats es troben els adolescents, de 
com parlar de temes complicats amb els joves (sexe, drogues...), de la vergonya, la demanda 
d’intimitat, els canvis d’humor sobtats... en definitiva, tot allò que els fills i filles en aquesta edat 
solen fer, i que no acabem de saber perquè.

Una quinzena de pares i mares del municipi  van contribuir a crear un espai de diàleg i inter-canvi 
d'experiències, que es va anar enllaçant amb les explicacions de la ponent.

Centre de dia rural
Ja ha arribat el fred i al SAIAR ja ens preparem per a les festes de Nadal.

Durant l’estiu hem gaudit de l’hort urbà, que ens ha proporcionat tot tipus de verdura fresca, 
hem realitzat activitats d’estimulació física mitjançant tallers de gimnàs, sortides fins el circuit de 
salut urbà…,  hem desenvolupat tallers d’estimulació cognitiva, mitjançant diverses activitats com 
tallers de leptoescriptura, talleres de reminiscència, tallers de càlcul….. i no ens oblidem de la part 
més lúdica del dia i per això no menys important amb talleres de conversa, tallers de manualitats 
i molts altres tipus de tallers divertits i estimuladors, on gaudim d’una estona molt agradable i 
divertida on compartim experiències i convivim com una família.

Hem celebrat el dia de la diada, la festa major de Folgueroles, i ara, com no, preparats per a les 
festes de Nadal: decoració del centre, activitats intergeneracionals amb nens de la Folgueroles, 
concerts de nadales, caga tió....... 

Amb totes aquestes activitats, el que pretenem i aconseguim és envellir actius i saludables, 
estimulant el nostre cos i la nostra ment i obrir el nostre centre a tota a la comunitat. 
Per això, TOTS ELS USUARIS I PROFESSIONALS DEL SAIAR DE FOLGUEREROLES, US 
CONVIDEM A PARTICIPAR DE LES NOSTRES ACTIVITATS DEL NADAL I US DESITGEM UN 
BON NADAL I FELIÇ ANY 2015.

SERVEIS
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Descobrim una altra literatura
Des del Bibliobús en aquesta ocasió ens agradaria fer unes recomanacions lectores una mica 
especials. Són especials per què busquen despertar-vos la curiositat pels escriptors de casa 
nostra. Tot i això, lluny d’endinsar-nos en escriptors catalans mediàtics, hem decidit centrar-nos 
en d’altres que probablement no són tan reconeguts.

Ens situarem, ara, en territori francès per recomanar la novel•la Totes les estacions de França de 
l’escriptor Oriol Ponsatí - Murlà.  El punt de partida d’aquesta història és la descoberta d’una gran 
quantitat de lingots d’or en un tren regional a París. A través dels diferents capítols, autor i lector 
exploren les diferents possibilitats imaginables i per imaginar que puguin explicar com ha anat a 
parar l’or en aquest tren. Potser un supervivent de la guerra que ha aconseguit cobrar després de 
la mort de la seva esposa i no vol veure aquest or ni en pintura per tot el que representa? Potser 
un matrimoni aparentment normal amagava un tresor a casa seva? Vés a saber si la resposta no 
serà al llibre...

També és molt recomanable 
la primera, i de moment única, 
novel•la de l’escriptora Helena 
Rufat, anomenada Una història 
d’amor. Tal com indica el títol, 
parla d’amor, però sense tractar-
se estrictament d’una novel•la 
romàntica.  En aquest cas, un 
cúmul de desgràcies porten la 
Teresa a fugir de la seva vida i a 
refugiar-se en un petit poblet perdut 
enmig de la muntanya. Allà tot i les 
dificultats de l’inici, hi acaba fent 
amistats, com per exemple la d’en 
Benet, el capellà que prové d’una 
de les famílies més adinerades 
del poble i que alhora arrossega 

la seva pròpia història personal. Faltarà veure quins resultats 
tindrà aquesta amistat i també com és de negre el futur que li 
espera a en Benet. Val a dir que les últimes línies de la novel•la 
permet fer volar la imaginació al lector i fer un munt de travesses 
sobre el destí final de cada un dels personatges. 

Ens fa il•lusió també recomanar-vos un dels últims premis Néstor 
Luján de novel•la històrica, La bruixa de pedra, de l’escriptor 
Miquel Fañanas. Els amants dels mites i les llegendes tindran 
l’oportunitat de descobrir la història Guisla Recasens, acusada 
de bruixeria durant la Inquisició i representada en una gàrgola al 
costat de la torre de Carlemany de la Catedral de Girona. De fet 
curiosament aquesta és l’única gàrgola de la catedral en forma 
femenina i a més, també l’única que està representada de manera 
que sempre observa el terra. El catedràtic Pere Freixenet, assidu a 
consultar l’arxiu de la catedral, anirà desvetllant al lector la veritat 

SERVEIS
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oculta darrera de la misteriosa Guisla, sense sospitar, que al final, podria ser que aquesta veritat 
tingui alguna relació amb la que estat la seva obsessió durant molts anys: provar l’existència d’un 
passadís secret que començava al pou de la catedral.  

I com no podia ser d’altra manera, acabarem amb una proposta 
policíaca una mica peculiar: L’hora Zen, de l’escriptora Teresa 
Solana. La peculiaritat de la trama d’aquesta novel•la rau en que la 
mateixa escriptora es converteix en un dels personatges principals 
del llibre. Quan veu que necessita ajuda per acabar la seva 
novel•la, la Teresa no dubta a contactar amb en Borja i l’Eduard, 
una excèntrica parella de bessons detectius privats. A partir d’aquí, 
els dos germans veuen com s’aguditza el seu imant per atreure els 
problemes que ja habitualment funciona a tot drap, i és per això 
que, sense saber ben bé com, es veuen involucrats en tota mena 
de situacions compromeses. Caldrà veure si al final aconseguiran 
la informació que la Teresa necessita per acabar d’escriure la seva 
novel•la.

I les recomanacions de novel•les d’autors catalans poc mediàtics podrien continuar i continuar... 
Novel•les de tot tipus i per a tots els gustos que sovint ens passen més desapercebudes que la 
última gran novetat de la qual tothom parla, i que a més, acostumen a representar una lectura 
curteta, fresca, diferent, àgil i molt entretinguda. Us convidem a seguir explorant aquest món al 
Bibliobús que, com sabeu, trobareu cada divendres de 4 a 7 de la tarda davant l’Ajuntament de 
Folgueroles.  I recordeu que el divendres dia 19 de desembre el Bibliobús marxarà de vacances 
de Nadal fins al 9 de gener, dia en què tornarà a iniciar el servei habitual al municipi.  

    Bibliobús Tagamanent

SERVEIS

Escola d’Arts Plàstiques de Folgueroles
No esperis per descomptat que el teu fill sigui un Matisse o un Velázquez, però sí que et sorprendrà 
gratament tot el que el teu fill pot aprendre durant el procés de creació d'una pintura o qualsevol 
manualitat. 
És una de les activitats més gratificants per als petits, i es converteixen en entreteniments 
inoblidables i positius. 
Les seves creacions són boniques, originals, però no coneixem bé l'abast dels beneficis que això 
comporta per al seu desenvolupament. 
A part de ser entretingudes, són fonamentals per al seu aprenentatge perquè: 

- Desenvolupen les seves habilitats i creativitat 
- Els desperta un interès inimaginable fins al moment 
- Diverteixen i ensenyen a fer noves activitats 
- El desenvolupament integral és complet, ja que s'estimula la motricitat i solen adquirir    
major habilitat. 
- Desenvolupen la seva creativitat al màxim 
- Millora notable de la concentració, ja que necessiten tenir tots els sentits posats en 
la manualitat, fins i tot des de molt petits 

La realització de manualitats infantils té la finalitat de fer un producte ben fet, però a més és un 
moment que has de compartir amb ells, i alegrar-te per l'esforç realitzat, encara que sigui una obra 
desastrosa als teus ulls. Ja sabem que la intenció és el que compta, i la il•lusió amb què la fan.
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Folgueroles no baixa la guàrdia en la recollida selectiva 
de residus
A mitjans d’octubre l’Agència de Residus de Catalunya va presentar les dades del 2013 de 
recollida selectiva de les comarques centrals. Destaca la comarca d’Osona com la primera 
comarca catalana en recollida selectiva neta (un cop extret els residus impropis, aquells que no 
corresponen a la fracció on s’han dipositat) amb un índex del 51,5%. Folgueroles ocupa el segon 
lloc dels municipis osonencs amb una recollida selectiva neta del 77’9%, més del doble de la 
mitjana catalana.  Aquests resultats són lleugerament superiors que els de l’any passat, la qual 
cosa significa que els habitants del municipi no baixen la guàrdia pel què fa a la recollida selectiva 
de residus. 

Des de l’any 2002 a Folgueroles es recullen selectivament les deixalles mitjançant el sistema 
porta a porta. Es recull la matèria orgànica (menjar i restes vegetals), els materials reciclables 
(envasos, paper i cartró) i el rebuig (allò que no es pot aprofitar: bolquers, pols d’escombrar, 
compreses...). Els envasos de vidre només es recullen a través dels iglús que es troben destruïts 
al llarg del municipi i els trastos, amb la recollida mensual o a través de la deixalleria. 

Ens queda l’oli vegetal, un residu que es produeix a totes les cuines de les nostres llars i que 
sovint no som conscients que es tracta d’un potent contaminant i que, si es recull i es porta al 
gestor adequat, passa a ser un residu valoritzable, aprofitable. Estem parlant de l’oli que hem 
utilitzat per cuinar, amanir o del que prové de les llaunes de conserva, tant si és d’oliva com de 
gira-sol o d’alguna altra llavor. No parlem mai de l’oli de motor, oli mineral, que també cal separar-
lo i portar-lo a la deixalleria perquè té un circuit diferent. 

Per què hem de reciclar l’oli vegetal? L’oli vegetal és un residu molt contaminant, que s’ha de 
separar per poder-lo recollir selectivament i aprofitar-lo. Si a causa dels mals hàbits no s’acaba 
reciclant i s’aboca a la pica o al vàter, aquest es converteix en una de les principals causes de 
contaminació de les aigües residuals urbanes causant problemes (embussos, males olors, etc.) 
a les canonades, encareix i complica la depuració de les aigües residuals ja que impedeix que 
els microorganismes que depuren l’aigua treballin i malmet la qualitat de l’aigua i dels fangs de 
les depuradores i contamina les conques, els aqüífers i el mar. Cal saber que un litre d’oli pot 
contaminar fins a mil litres d’aigua!    

Què hem de fer amb l’oli vegetal? S’ha de fer una recollida selectiva per evitar aquests efectes 
nocius. És tan senzill com posar l’oli vegetal usat en envasos de plàstic o de vidre i portar-los a la 
deixalleria mòbil, cada primer dimarts de mes o a la deixalleria fixa, situada al municipi de Malla 
dins l’horari d’obertura. Només representa un senzill canvi d’hàbit.  

Què se’n fa de l’oli vegetal usat?
D’aquest oli vegetal usat es pot produir biodièsel, energia renovable i no contaminant. També se’n 
fa sabó, productes de cosmètica i productes d’alimentació animal.

Així doncs, amb un senzill canvi d’hàbit evitarem la contaminació de l’entorn i passarem de tenir 
un residu a un recurs.
Només queda agrair la col•laboració i implicació dels ciutadans i animem a tothom a seguir millorant 
per seguir essent un municipi exemplar amb un dels millors resultats de recollida selectiva de 
residus del país.

Àrea de medi ambient, Mancomunitat La Plana
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Programa de formació “Reinventa’t+40”
Per donar impuls a la recerca de feina a persones majors de 40 anys en situació d’atur

El passat mes d’octubre l’Ajuntament de Folgueroles i el Servei de Desenvolupament Local de 
la Mancomunitat La Plana van engegar un programa per la millora de l’ocupabilitat de persones 
majors de 40 anys que es troben en procés de recerca de feina.

El programa pretén millorar les competències bàsiques d’aquest col•lectiu i oferir acompanyament 
en la recerca de feina posant a l’abast dels participants formació que els ajudi a identificar les 
pròpies habilitats i competències i reorientar la seva trajectòria professional per tal d’obrir-se més 
portes en el mercat laboral actual.

El “Reinventa’t+40” finalitzarà a mitjans de desembre i al llarg d’aquests mesos es realitzaran 
diversos cursos i tallers gratuïts per treballar la informàtica i el català, acompanyats de sessions 
de coaching en grup i d’identificació d’habilitats i competències transversals. 

L’objectiu principal és oferir formació i suport especialitzat en la definició de les estratègies per-
sonals a l’hora de  buscar de feina per augmentar les possibilitats d’aconseguir un lloc de treball.

El Servei de Desenvolupament Local va començar a principis d’aquest any 2014 amb la voluntat 
d’impulsar el desenvolupament econòmic i social del municipi, posant a l’abast dels ciutadans 
diferents serveis orientats a millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les 
empreses del territori i promoure’n la creació de noves donant un cop de mà a totes aquelles 
persones emprenedores que tinguin una idea de negoci.

Les empreses que busquin personal i/o vulguin beneficiar-se d’aquest servei només cal que enviïn 
un correu electrònic fent la demanda a l’adreça sdl@mancoplana.cat.

A més, en col•laboració amb altres entitats de la comarca, es posa 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.

Taller de català

Taller de competències
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Folgueroles guardonada amb dues Flors d’Honor
El passat divendres 5 de setembre a Figueres es va fer entrega de reconeixaments Viles Florides 
2014 acte en el qual Folgueroles va ser guardonat amb dues Flors d’Honor que ens certifica com 
a municipi florit.

Viles Florides és una proposta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
que distingeix aquelles iniciatives, públiques o privades, on la flor i la planta ornamental són 
protagonistes. Enguany  el moviment Viles Florides compta amb el suport de l’Agència Catalana 
de Turisme.

Les Viles Florides són aquells municipis que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga 
durada en matèria d’enjardinament i millora de l’espai urbà i la qualitat de vida dels seus habitants.

Les Viles Florides que, segons criteri d’un jurat especialitzat, reuneixin aquestes condicions, poden 
obtenir el distintiu Flor d’honor (una, dues o tres flors), que els certifica com a municipis florits.

Aquest guardó  és un estímul per a la millora dels nostres espais, una plataforma per  mostrar la 
riquesa natural i paisatgística del nostre municipi i un reclam turístic per als visitants.

Podeu trobar més informació al web http://www.vilesflorides.cat/
Centre d’Informació de Folgueroles
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Regala Verdaguer per Nadal
La Fundació Jacint Verdaguer va crear, ara fa un any, Verdaguer Edicions. La nova col•lecció 
Univers presenta noves mirades del poeta  interpretat per altres poetes, escriptors, artistes i 
intel•lectuals catalans contemporanis.

Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d’Oració. 
Enric Casasses

Aquest volum recull  i interpreta els quaderns d'exorcismes 
escrits per Jacint Verdaguer sobre  la Casa d’Oració del 
1890 al 1892. 
Un llibre que ens condueix al que fou, segurament, un 
dels orígens del drama verdaguerià. Eren anys de revoltes 
socials, el poeta vivia al palau dels Comillas de la Rambla 
barcelonina i assistia a pràctiques exorcistes en un pis 
rònec del carrer Mirallers on hi havia la casa de l’Oració. 
Els endimoniats, el mateix Verdaguer i Casasses ens 
aporten comentaris molt punyents que, sovint, són de 
plena actualitat. 
«Els Dimonis és un llibre de fragments a mig embastar, una 
síntesi d’escriptura taquigràfica amb literatura devocional, 
un joc d’atrevides dissonàncies entre el sublim i el sabatot, 
entre la glòria i la regadora, una barreja aforística edificant 
amb introspeccions radicals, de realisme naturalista 
i literatura fantàstica. La càrrega contra el poder, en 

especial      l’eclesiàstic, és dura, irrebatible, despietada.» 
Enric Cassasses.

Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer
Ricard Torrents. Pròleg de Vicent Partal

El volum recull 36 poemes, o fragments de poema , de 
caràcter patriòtic escrits per Verdaguer. 
« La pàtria de Verdaguer i dels seus antecessors, la pàtria 
dels seus lectors, els del seu temps i del temps de després 
fins a nosaltres, és una pàtria que hem hagut de dissimular, 
ocultar, compartir, negar. El negacionisme de la nació 
catalana i del seu dret a un estat propi, fa tres segles que 
és imposat per la nació castellana, dita espanyola, com si 
fos el marc polític «natural» que per assignació correspon 
als catalans. Per això la perspectiva oberta aquesta tardor 
de 2014 demana rellegir els grans autors fundacionals com 
Verdaguer i és des d’aquest nou faristol que proposo de 
rellegir-lo.»  Ricard Torrents.

En venda a la Casa Museu Verdaguer. ( De dilluns a diumenge de 10 a 2/4 de 2 del migdia)
Dimonis: 18 € i Pàtries: 15’5 € Preu: 15’5 €.Consulteu descomptes per Amics de Verdaguer
Els llibres han rebut molt bones crítiques consulteu:
                                                 http://www.verdagueredicions.cat/cataleg-coleccions/univers-verdaguer/
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Club Patí Folgueroles
Temporada 2014 / 15

El hoquei al nostre poble torna amb força !!!
Fa temps que el Club Patí Folgueroles no sortia a la Falguera. Anys enrere, el hoquei al nostre 
poble era un dels esports més majoritaris però, va anar desapareixent.
Des de ja fa uns set anys i gràcies a la força, entusiasme i passió per aquest esport d’uns antics 
jugadors del poble, el Club Patí Folgueroles torna a empènyer fort dins el món del hoquei patins, 
tal i com li correspon. 
Gràcies als esforços d’aquests jugadors, la temporada 2013/2014 van aconseguir guanyar la lliga 
i pujar al Club Patí Folgueroles a la categoria de Primera Catalana, on juga aquesta temporada 
2014/15. Partit rere partit, han aconseguit engrescar a una afició que omple el pavelló fins a la 
bandera.
Aquest any, estem gaudint d’una temporada apassionant amb tres equips de hoquei base, un de 
Segona Catalana i un de Primera Catalana que estan obtenint uns molt bons resultats i al mateix 
temps, fan gaudir de valent a l'afició. 
També, tenim una escola de hoquei que està pujant amb molta força us animem  que porteu els 
vostres fills a provar-ho, segur que els agradarà. Els nostres entrenadors i monitors els rebran 
amb els braços oberts.
Sapigueu, també, que el club disposa de facebook (Club Patí Folgueroles), twiter (@CP Folgueroles 
) i pàgina web (www.clubpatifolgueroles.cat), on podeu seguir cada setmana tot el que han fet el 
nostres equips i tot el que afecti al Club.  
I aprofitant aquesta oportunitat que se’ns dóna des de la revista La Falguera, volem fer una crida a 
tota la gent del poble perquè vingui cada dissabte a la tarda a animar als nostres equips. Acosteu-
vos al pavelló i gaudiu d’aquest esport i si voleu, podeu ajudar-nos a fer créixer aquest Club  fent-
vos Socis. Ser soci del Club té avantatges ! 
Segur que us encantarà !

I, com diu el nostre càntic: 
FOLGUEROLES SOM I SEREM, I AVUI TAMBÉ GUANYAREM, PEL FOLGUEROLES I PER 
CATALUNYA FINS A LA MORT LLUITAREM!
         Club Patí Folgueroles
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A un caçador i amic
Benvolguts veïns, vull aprofitar l’oportunitat que m’ofereix La Falguera per fer un petit recordatori 
d’un caçador que ens va deixar el passat mes d’abril.
 Primer de tot,  recordar a tots els caçadors que ens van deixant  any rere any, ja que la nostra 
mitjana d’edat és alta. Per desgràcia la vida passa factura i encara que aquest escrit va dedicat a 
una persona en concret, vull que també sigui un recordatori de  tots els que ens han anat deixant 
( Arcís , Medir, Cadena, Pep Roviretes, ... ).

El caçador en concret  ja el coneixia anteriorment, però va ser a partir de 1996 que vaig començar a 
tenir una relació més estreta. En aquell moment, ell era el president de la Societat de caçadors de 
Folgueroles i jo vaig recollir el seu testimoni ja que des de llavors sóc el president dels caçadors. 
Com ja deveu haver deduït aquesta persona és en Pere Verdaguer.
 
Des d’un començament ja va estar 
implicat en la fundació de la Societat de 
caçadors per allà el 1977 i va ser president 
des del 1992 fins el 1996. Durant el meu 
mandat va formar part de la junta des 
del 2004  fins el passat mes d’abril que 
ens va deixar exercint diferents càrrecs.  
Una persona que va dedicar més de mitja 
vida al servei dels caçadors, tot i com ja 
sabeu, també dedicada a tot el poble 
de Folgueroles, ja que va formar part 
de moltes entitats (com per exemple: 
president dels jubilats) i va participar 
o col•laborar en pràcticament tots els 
esdeveniments que s’hi feien.

Les meves paraules només són d’agraïment envers la seva persona. Era una persona que tothom 
coneixia per ser humil, i que quan calia un consell, sempre podies escoltar-lo. Era una persona 
assossegada, podies parlar-hi, no tenia mai un no per a ningú, un autèntic amic. Calia anar a una 
reunió a l’ajuntament i ell era el primer en ser-hi. Treia temps d´on fos per ajudar o col•laborar en 
qualsevol cosa que li proposàvem. A part de tota la feina de junta de la qual s’encarregava sempre 
tenia noves propostes.  Aquest últim any va proposar i es va fer un “voladero” per les perdius 
després que participés en un curs de gestió  de perdius organitzat per la federació. Durant més 
dos anys, va estar col•laborant amb la colla del senglar de les Guilleries realitzant una filmació de 
més d’una hora que és un record per tots nosaltres inoblidable i incalculable.

Podria estar recordant en Pere per moltes coses diferents,  però tampoc em vull allargar més, ja 
que a part dels caçadors penso que la resta d’entitats del poble deu pensar com nosaltres.
Per últim, Pere, siguis on siguis, si ens estàs mirant, pensa que sempre pensarem en tu, has 
estat una pèrdua molt important pels caçadors i per tot el poble, però  estic segur que tal com tu 
voldries, hem de tirar endavant amb tota la teva experiència que ens has aportat. 
GRACIES PER TOT PERE, NO T´OBLIDAREM.

Joaquim Montañà Sala, president de la Societat de Caçadors de Folgueroles.

Foto: 17-08-2013
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ARRIBA LA CASTANYERA A L’ESCOLA!
Durant aquests dies hem estat parlant de la festa de la Castanyada i  que vindrà la Castanyera a 
l’escola a portar-nos castanyes! 
Cantem la cançó d’en Marrameu i la de la Castanyera, que ens agrada molt Estem emocionats tot 
i que encara no ens adonem gaire de tot plegat.

 

Finalment arriba la Castanyera, hi ha l’avi de la 
Irina, el de l’Edna i la Berta i el pare de l’Aram 
que han començat a fer el foc per torrar totes 
les castanyes. 
                 

Nosaltres ho mirem aficionats i embadalits. Al 
final ens posem tots al pati i ens donen unes 
quantes castanyes perquè les puguem tastar. 
També ens donen uns quants panellets que 
van fer el peixos i també els tastem.
                  

El que també ha sigut molt divertit és que ens 
hem disfressat tots de castanyeres... estàvem 
guapíssims!
       

   LES PAPALLONES
 

                            ELS CARGOLS VERDS
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ELS CARGOLS VERMELLS

          

                            ELS PEIXOS GROCS
 

ELS PEIXOS BLAUS

  

En definitiva... Hem passat un bon dia tots plegats celebrant la festa de la Castanyada.
MOLTES GÀCIES a les famílies i a la gent del poble que ens heu ajudat en la venda de la 
LOTERIA. Amb els guanys els Patufets tindran un bon TIÓ.

MOLT BON NADAL I FELIÇ 2015 DE PART DELS PATUFETS !
LES MESTRES 
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Concert de Santa Cecília
Ja és ben sabut per tots nosaltres que el 22 de novembre és el dia de la patrona de la música, 
Santa Cecília.
La fama musical de Cecília es basa en la llegenda de la seva mort, que diu que mentre ella moria 
a causa del martiri, anava pregant a Déu tot cantant-li. Sembla que se la va començar a relacionar 
amb la música cap al segle XV; aviat es va fer popular, i el 1594, Gregori XIII va proclamar-la 
patrona de la música. Van fer-se diverses festes en honor seu, la primera de les quals va tenir 
lloc a Normandia. Poc més de cent anys després, la moda va arribar a Anglaterra travessant el 
canal de la Mànega, i Henry Purcell li va compondre tres odes el 1683. Altres obres musicals 
dedicades a santa Cecília són l'himne de Benjamin Britten (basat en un text de W.H. Auden), 
un himne de Herbert Howells, un d'Alessandro Scarlatti, o l'obra Solennelle de Sainte Cécile de 
Charles Gounod, o l'oda Déu vos salve, Cecília brillant! i l'òpera, Cecília, de Licinio Refice del 
1934. El músic belga Joseph Ryelandt (1870-1965) va estrenar l'òpera Sainte Cécile, amb llibret 
de Charles Martens, en 1907, a Anvers.

En la seva època de màxim esplendor, la diada de la Santa era una gran festa amb missa solemne 
i processons on intervenien gran quantitat de músics amb tot tipus d’instruments. 
Aquí a l’escola també celebrem aquesta festa amb tota la solemnitat. L’escola aquest any ha 
preparat un espectacle, dut a terme per la mestra de música  l`Anna Ausió, la mestra d’educació 
física, la Núria Martínez i la mestra d’educació visual i plàstica, la Montse Lahoz. 
La música és un art que ens desperta emocions, ens desperta al cor a noves experiències, ens 
evoca a bonics records  i cadascú de nosaltres relaciona directament  estampes de la nostra vida  
amb diferents tipus de música, segons l’època viscuda.
És per això i molt més que pensem que la música és tan important i hem de fer-ne gaudir als 
nostres alumnes en totes les situacions quotidianes possibles.
Aquest any i d’acord amb la línia d’escola que aposta cada vegada més per un treball més 
cooperatiu i interdisciplinari, la proposta ha estat  representar un musical interpretat pels alumnes 
de quart i cinquè. Un treball on es fusionen la música amb la dramatització, l’educació física i l’art 
de crear el seu propi decorat, l’educació visual i plàstica, on els nostres alumnes es fonen entre la 
màgia de l’actuació, de la creació i de les notes. De fet la proposta va ser dels mateixos nens que 
ja en començaven a parlar el juny del curs passat. Les responsables d’aquesta gran tasca van 
posar fil a l’agulla i el resultat ha estat excel•lent. Un apassionant i bonic musical on els nostres 
actors i els espectadors hem gaudit una vegada més de la feina ben feta. Els alumnes de sisè 
també van aportar el seu granet de sorra representant un bonica melodia en percussió.
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Malauradament massa sovint hi ha discrepàncies entre els polítics i els ciutadans i una nova 
mostra ha estat l’entrada en vigor de la llei Wert que vol reduir la música a una assignatura 
optativa i per tant deixaria de tenir la importància que nosaltres pensem que té. En aquest dia 
tan especial, tots els alumnes de l’escola, hem volgut portar a terme el nostre petit gra de sorra i 
com a acte reivindicatiu hem cantat la cançó Mirall de Pau els alumnes de Primària, acompanyats 
pels alumnes d’Educació Infantil, que mostraven les imatges corresponents a la lletra de la cançó. 
L’Anna, la mestra de música, ha preparat aquest bonic text que convida a la reflexió, el qual ha 
estat llegit com a cloenda d’aquest acte tan especial com és la celebració de Santa Cecília:

“La música: l’únic llenguatge realment universal, l’idioma que traspassa fronteres, creences i 
races, el màgic alè que ens arriba directe al cor, que ens fa somiar, estimar, riure, plorar, ballar, 
sentir…
Ens aporta esperança i il•lusió, ens dibuixa un somriure, ens fa pensar, ens ajuda a revoltar-nos 
contra les injustícies i a aixecar la veu per tal que ens escoltin, ens alleuja els mals moments, 
ens endolceix l’oïda…
En cada instant de la nostra vida hi ha una música que el reforça, que l’evoca… L’art ha estat i 
cal que continuï sent una part indestriable de la nostra educació. 
Volem un món on les capacitats artístiques dels nostres infants puguin ser potenciades i 
incentivades. No hi renunciarem. No pot desaparèixer de l’educació.
No aconseguiran trencar aquest mirall que ens fa més humans. És la clau d’un món de pau.”

    Felicitats per la feina ben feta.
                                                                                                        4T de l’escola Mossèn Cinto
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El medi social de tercer:
A Cicle Mitjà, dins l’àrea de medi social, es treballa el poble de Folgueroles a 3r i la comarca 
d’Osona a 4t.

A tercer, per dur a terme aquest treball es realitzen diferents sortides. La primera la vam fer el dia 
15 d’octubre al Passavant. Allà vam poder observar les cases del nucli antic.

Vàrem mirar els cartells del nom del Passavant i vam comptar les cases que hi havia. Ens vam 
adonar que n’hi havia cinc a la banda de baix i cinc més a la part del darrere. Són cases molt 
antigues.

Després vàrem fer un dibuix i vam tornar cap a l’escola.
Això ens va fer adonar que encara hi ha racons del nostre poble que ens són una mica desconeguts.

    Els artistes de 3r
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Ja arriba l’hivern
A P-4 estem preparant les festes:
- Fem felicitacions.
- Aprenem poemes i els recitem.
- Cantem nadales.
- Convertim pots de vidre amb llànties per il•luminar el camí als reis.
- I omplim de neu els paisatges que dibuixem.
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La Prehistòria
Durant quinze dies hem estat treballant la prehistòria a P5. Hem pogut 
veure com era la vida quotidiana de la gent d’aquella època, com 
s’alimentaven, com es guarien, com fabricaven eines, com utilitzaven el 
foc, com plasmaven el seu art, com treballaven la pell, etc.

Als tallers de plàstica, hem trobat interessant intentar posar-nos a la pell 
dels homes que vivien en aquells temps. Per fer-ho ens hem dividit en 
tres grups i, en cadascun, hem fet un tipus d’art. Els tallers han estat 
rotatius, de manera que cada nen passava per les tres activitats.

Activitat 2: Pintura rupestre mural. Després d’observar imatges 
sobre pintures rupestres i fer pintura amb pigments naturals, cada nen 
intentava pintar com en la prehistòria en un mural conjunt.

Activitat 1: Pintura rupestre. Cada nen/a representava un símbol o animal amb pintura 
sobre una pedra petita. 
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Activitat 3: Ceràmica. Cada nen ha fabricat un utensili de la vida quotidiana (un bol) amb fang 
seguint la tècnica que utilitzaven els homes primitius. 

Els conills i els ocells

Si voleu veure La FALGUERA  en color ho podeu fer a : 
http://www.folgueroles.cat/actualitat/revista-municipal 
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La Grafomotricitat a P-3 
La grafomotricitat està estretament lligada al procés maduratiu del nen. És un procés comunicatiu i 
simbòlic, on a partir de les vivències internes, el nen es pot expressar externament amb grafismes. 
L’evolució en el control que tenen del seu propi cos, anirà marcant aquest procés de maduració 
motora. Poc a poc, anirà aconseguint millor coordinació, precisió i podrà expressar-se cada cop 
en espais més petits.
És la primera vegada que ens hem plantejat fer tot el treball que ha d’ajudar al nen en aquest 
procés en forma d’activitats vivencials mitjançant la manipulació i l’experimentació amb materials 
que li han de permetre arribar al domini del traç, de manera que el pas a l’expressió gràfica en 
format paper sigui l’objectiu final.
Aquesta activitat la fem una tarda a la setmana. Distribuïm els nens de les dues classes de P-3 en 
tres grups (afavorint així la interrelació dels dos grups-classe). Plantegem la feina en sessions de 
tres activitats (una per a cada grup) i, de manera rotativa, els nens van fent-les totes.
Aquesta metodologia de treball requereix molta diversitat de materials, però pensem que la riquesa 
vivencial que comporta, l’autonomia que els nens van agafant i la relació que es va establint entre 
les dues classes de P-3, són molt gratificants i, alhora, efectives en l’adquisició dels aprenentatges 
proposats.
                                 Aquí en teniu algunes mostres:
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Osona contra el càncer
JA ÉS UNA REALITAT

El passat 21 de juliol el Molt Honorable President de la Generalitat  de Catalunya Artur Mas va 
inaugurar la nova Àrea d’Oncologia de l’Hospital General de Vic.

Aquesta nova Àrea permetrà tenir en un mateix espai tots els serveis oncològics de l’hospital i, una 
sala de quimioterapia molt més espaiosa i confortable .

Durant tot l’any les diferents Delegacions d’Osona Contra el Càncer han realitzat campanyes per 
col•laborar en aquest projecte.

Folgueroles ha col•laborat, a part de les aportacions de particulars i les del recapte anual que es 
realitza durant les festes de Verdaguer, amb un concert de música i poesía que va tenir lloc el 
passat mes de març a l’esglèsia parroquial, en què van participar desinteresadament  les escoles 
de música de Folgueroles i Vic, així com nombrosos artistes amaters.

Aquest concert va formar part de la campanya OSONA CANTA,…
TOTS HI GUANYEM que va portar a terme el 9TV, junt amb Osona contra el Càncer, amb la 
realització d’una marató que va tenir lloc el 8 de novembre passat.

Delegació de Folgueroles

Associació Social Cultural de Ntra. Sra. de la Damunt
      
La  Junta de l´entitat fa saber a tots els socis que,  malgrat la crisis que hi 
ha i les retallades, un any més no apujarem les quotes.  Volem recordar a 
tothom que l´import  no arriba els dos euros mensuals i cobreix la despesa 
en medicaments, allà on no arriba el servei públic de Sanitat.
     
Aprofitem l´avinentesa per desitjar-vos a tots els socis, i a tothom en 
general, unes bones festes de NADAL i un bon any 2015.

                                                      LA   JUNTA

ENTITATS
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AULA DE MÚSICA DE FOLGUEROLES
aposta per la cultura i l’educació

Des de farà ja vuit 
anys, Folgueroles 
compta amb una 
Aula de Música 
municipal on els nens 
i nenes entre quatre 
i dotze anys poden 
iniciar-se en l’estudi 
especialitzat de la 
música i completar 
la seva educació 
obligatòria amb els 
valors socials i educatius que aporta la pràctica  i l’aprenentatge musical. 
En una població demogràficament molt jove i en ple creixement com és Folgueroles, apostar per 
l’educació dels infants com una de les prioritats de la gestió pública és apostar pel futur del poble, 
per la convivència basada en la participació social, per la cultura com a valor d’identitat personal 
i col•lectiva.
L’Aula de Música va néixer en un context econòmic absolutament diferent del que ara ens toca 
viure i, no obstant, la voluntat de l’ajuntament, dels pares i de la Fundació que la gestiona ha 
aconseguit superar, fins ara, totes les dificultats econòmiques que han posat al límit la viabilitat 
del projecte. 
L’Aula compta amb una cinquantena d’alumnes i desenvolupa les seves activitats a l’escola Mn. 
Cinto en una mostra d’optimització d’espais i de recursos. Els alumnes poden estudiar piano, violí, 
guitarra, flauta o saxo a més de les matèries troncals de llenguatge musical i cant coral. El projecte 
contempla la complementarietat amb l’Escola e Música de Vic, que és qui gestiona el servei, amb 
activitats com l’orquestra, escola coral, matèries optatives, repertorista o la preparació a l’accés 
al conservatori.
L’Aula de Música pretén també estar present en la vida cultural i social del poble participant, en 
la seva mesura, tant en activitats pròpies com les audicions trimestrals, com en les activitats més 
generals del poble o la col•laboració en les activitats musicals de l’escola Mn. Cinto.
El futur de l’Aula de Música de Folgueroles passa ara pel compromís de l’ajuntament amb el 
projecte i per la confiança de les famílies que n’asseguri la continuïtat. Creiem que després de vuit 
anys, els resultats aconseguits, des de nens que han estat només un temps a l’Aula, fins aquells 
que han continuat amb èxit estudis de Conservatori de Vic, mereixen que tothom, els responsables 
polítics, els pares amb fills en edat escolar, els veïns que, per edat o situació personal ho puguin 
percebre de manera més llunyana als seus interessos, tothom en defensi la seva pervivència 
com una aposta de la col•lectivitat per un futur i un país millor on la convivència es fonamenti en 
l’educació i la cultura i on Folgueroles en sigui també un exemple.

AUDICIONS DE NADAL  AL CENTRE CULTURAL 

18 de desembre, dijous     Audició d'alumnes de flauta , guitarra i trompeta a les 20.00h.
19 de desembre, divendres    Audició de Cant Coral  alumnes de 1r a 5è N.E   19.00 h.
20 de desembre, dissabte      Audició d'alumnes de violí i piano  a les 18.00 h.
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Casal dels Avis 

I que de pressa passa el temps! Sembla que era ahir que s’acabava el  curs al Casal dels Avis 
i ja fa dos mesos que les activitats han reprès amb les mateixes ganes i dinamisme de sempre.
Tanmateix, no es pot dir que durant aquests tres mesos  en què el Casal no estava  en ple 
rendiment hagin faltat activitats. Anem a fer-ne un repàs.
El dia  13  de juliol, la Festa dels Avis, va reunir un bona munió d’avis amb ganes de passar, un 
any més, una bona estona junts. Com a final de festa,  el Grup Jove del grup de Teatre Atlàntida 
va interpretar l’obra “11 de Setembre “ amb un gran èxit  i molts aplaudiments per part dels 
espectadors. Gràcies, actors,  per la vostra col•laboració i bon fer.
També  hem de donar les gràcies als nois i noies que, com cada any, serveixen el dinar amb tanta 
eficiència i amabilitat.
Les obres dels nostres artistes es podien veure al Casal  en una exposició de manualitats 
Gràcies també, a tothom que va fer la seva aportació al Banc d’Aliments. Sabem com n’és 
d’important aquesta acció i el Casal no ha volgut quedar-se’n al marge. 
Del 23 al 25 d’aquest mateix mes vam fer una excursió al Pirineu aragonès. 
Dissabte 20 de setembre vàrem anar al teatre Goya de Barcelona a veure l’obra “La Iaia”
El dia 22,  i seguint la tradició, va pujar al  santuari de la Salut,   amb la novetat enguany  d’una 
visita al santuari del Far. 
Arribem al mes d’octubre i ens trobem amb l’inici de curs al Casal amb plena activitat : tallers de 
manualitats i de pintura, cursets d’informàtica, de balls de saló, de gimnàstica, de jocs de taula... 
N’hi ha per triar i remenar i per a tots el gustos. 
Enguany, el dia Internacional de la Gent Gran es va celebrar el dia 1 d’octubre  a Viladrau. Durant  
la festa formada per tots el municipis de la Mancomunitat la Plana, es va fer una visita als llocs 
més emblemàtics d’aquest espai tan atractiu del Montseny; i tot això acompanyat d’un bon àpat 
al famós Hostal de la Glòria.
El 17 i 18 d’octubre, un mini creuer, ens va dur fins a València.
Castanyada el 26, un pèl d’hora ,això sí, no fos cas que ens passés per alt! 
El dilluns és un dia dedicat a conferències i xerrades de tota mena, entre les quals el ja tradicional  
Club de Lectura, que es fa cada tercer dilluns del mes, i que  està dirigit enguany per la Núria Vilà, 
bibliotecària, molt coneguda per tota la gent del poble atès que durant molts anys va estar com a 
responsable eficient al Bibliobús Guilleries. 
Però i per no deixar enrere temes tan importants com la salut, el dia 6 d’octubre, una persona de 
la Diputació de Barcelona, ens va parlar de “L’alimentació saludable per a la gent gran”
El dia 20 i organitzat conjuntament amb la Mancomunitat la Plana, l’Ajuntament, el Dispensari 
ABS i el nostre Casal, la Doctora Laia Franquesa  i l’infermer Jordi Verdera, van fer una xerrada 
sobre els avantatges de vacunar-se .
El dia 27 es va visionar i comentar un cd, relacionat amb el Vaticà. 
I ja som al mes de novembre, que es va encetar amb una lectura i comentari sobre la Guardia 
Suïssa del Vaticà. El dia 10, es va projectar una pel•lícula antiga del Casal i seguint amb el tema 
de la salut, el dia 24, es va fer un treball conjunt sobre l’estimulació de la memòria. 
Pel desembre, es projectarà un vídeo de miniatures i d’un pessebre ecològic del museu d’Antonio 
Marco de Gaudalest (Alacant). 
I finalment , clourem  l’any amb el tradicional berenar de Nadal amb festa i un munt de sorpreses. 
Però no volem acabar aquest article sense parlar d’un premi, que considerem més que merescut: 
el de la Coca d’Or que l’Ajuntament va entregar a en Lluís Autet, president de la nostra Entitat. 
“Un home de teatre” era el títol de l’article del diari el Nou 9 . De fet, s’hauria de dir que en Lluís 
és L’HOME de teatre, del teatre del nostre poble, perquè sense ell, i una vegada el Sr. Morató  va 
deixar Folgueroles,  és gairebé segur que el teatre no hauria continuat. És clar que no ho va fer tot 
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sol, que hi va haver gent que van confiar en ell, que li van donar suport i que el van seguir. Però ell 
en va ser l’ànima i l’artífex  i que, no ho oblidéssim pas!: si  el Grup de Teatre l’Atlàntida  és avui  
el que és, és gràcies a ell.  Felicitats Lluís, amb tot el nostre efecte i agraïment. 
I res més, benvolguts lectors de la nostra “Falguera”, només desitjar-vos un bon Nadal i un molt 
feliç 2015 .

ENTITATS

Associació de Patinatge Artístic Folgueroles
Una vegada més  ens tornem a trobar començant un any  ple d’activitats pel nostre club del que 
tot seguit us informarem:

Aquest any  el  APA Folgueroles com a novetat va participar de la 
festa major del nostre poble celebrant el seu primer festival amb 
modalitat de xou . 

Cal destacar que totes les nostres patinadores del grup de 
les grans tenen  el certificat de xou; aquest any   totes podran 
participar al campionat  territorial.

El  18 D’OCTUBRE  es va celebrar la final d’Inter clubs a 
Cerdanyola del Vallès. La nostre patinadora Sara Abascal  del 
grup de les grans va assolir una fantàstica 4a posició deixant el 
nostre club a una bona posició.

El 26 D’OCTUBRE el grup de xou de les mitjanes amb la coreografia “Volem ser lliures” varen 
anar al festival de ripoll , aquest grup entrenat per la Montse Morera i amb la mateixa coreografia  
també va participar al trofeu Vila de Manlleu on va assolir una merescuda 2a  posició .

9 DE NOVEMBRE el grup de xou de les mitjanes amb la coreografia “Volem ser Lliures” va 
aconseguir un meritori 5è lloc a la competició de xous Critèrium organitzat per la Federació 
Catalana de Patinatge. Cal destacar que van competir amb patinadores més grans i encara té 
més mèrit aquesta 5ena plaça.

El 23 DE NOVEMBRE van participar al trofeu castell de Tona  disset patinadores,   totes varen 
quedar molt ben classificades

29-30 NOVEMBRE 3r Trofeu la Plana. Hi varen participar vint-i-sis patinadores del nostre club 
de diferents nivells.  Cal destacar  que en els nivells iniciació  , promoció nivell 1 benjamí  i en  la 
categoria menor C , les tres primeres classificades eren del nostre club. Per primer any hi varen 
participar patinadores del grup de les petites. Felicitats a totes !

Aprofitem també l’ocasió per agrair a tothom que ho fa possible, en la part tècnica: Montse Morera, 
Núria Quintanes, Cristina Albó i Aida Oriol .A les nostres patinadores i com no , a les seves famílies 
, També a qui organitza tot plegat, el membres de la junta .Tampoc ens podem oblidar d’agrair 
la col•laboració de l’ajuntament de Folgueroles i el suport econòmic rebut per diferents entitats. 
Gràcies a tots  per ajudar-nos amb els nous reptes!

MOLT BONES FESTES DE NADAL I REIS! 
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Deu hores no són res al costat de tres-cents anys
Escalfar el forn a 175 °C, desfer al bany maria 175 grams de xocolata negra, (...), deixar-ho coure 
uns 30 – 35 min, (...), tallar els brownies a dauets. El rellotge marca les 9 del vespre. Ja ho tinc tot 
a punt per demà. Ara només falta que els nervis em deixin dormir.

Em desperta el (maleït) so del despertador, són les 8 del matí. Esmorzo, em dutxo i em vesteixo. 
Em poso la samarreta groga de la Via catalana malgrat quedi dissimulada sota el jersei de llana i 
la jaqueta d’hivern. D.N.I, ordinador, brownies, guants i gorra o casquet. Som‘hi, avui em passaré 
el dia al tren. Cinc hores d’anada, cinc de tornada i un parell d’horetes a København; esperem que 
siguin suficients per poder votar. Deu hores no són res al costat de tres-cents anys. 

Aprofito les cinc hores d’anada per treballar, tot i que em costa mantenir el cap centrat. Un 
nerviosisme estrany, una impaciència incontrolable i una excitació tímida em distreuen. Ja són les 
3 de la tarda, hora de berenar i finalment he arribat. Dono els brownies als voluntaris. La votació 
és ràpida, hi ha gent però la cua no és llarga. Es respira serenitat, felicitat, il•lusió, esperança, 
nerviosisme. Tothom somriu. Jo també, però tinc problemes per no deixar caure la llagrimeta. Pell 
de gallina i gola ennuegada al moment de dipositar el vot. Parlo amb un parell de nois que estan 
d’Erasmus a Malmö i una parella (no sé d’on vénen) que la noia ja ha votat i demana si el seu 
company Valencià també podria votar. Finalment diuen que sí, tots sabem que aquest serà un vot 
simbòlic. Marxo a dinar. 

Encara em queden tres quarts d’hora abans no surt el tren. Torno al lloc de votació a deixar un 
escrit en una paret de fusta on tothom hi ha deixat escrits. Gairebé no trobo lloc i el retolador negre 
ja no té tinta. Abans que jo havien votat més de tres-centes persones. Escric: 

“Vi vill välja vår väg” = “Volem triar el nostre camí”

Trobo aquesta frase molt potent, va sortir quan es va fer la V a Stockholm.

La màxima intensitat del meu dia ha quedat enrere. Torno a seure al tren, aquest cop direcció 
Linköping i  amb la sort dins una caixa blanca. Em passo les cinc hores mirant TV3 i/o escoltant 
Rac1 des de l’ordinador. A Suècia els trens tenen wifi gratuït i  endolls i tauleta a cada seient. I és 
que la societat sueca té molt d’envejar. Només els falta la força del poble català. 

Magalí Martí Generó
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El procés pel dret a decidir des de Brussel•les
Des de Brussel•les se segueix amb atenció el procés pel Dret a Decidir. 
La presència de catalans a la ciutat ha augmentat els últims anys, però 
el Casal Català de Brussel•les existeix des del 1930. Aquest va ser 
impulsat per Francesc Macià i Ventura Gassol, que havien arribat a 
la ciutat en el seu exili després dels fets de Prats de Motlló. El Casal 
Català organitza cada any activitats com una venta de llibres per Sant 
Jordi, una revetlla de Sant Joan, una cagada de tió... A més, per la diada 
vesteix l’emblemàtica estàtua del Manneken Pis i hi reuneix catalans 
davant per cantar “Els segadors”. 

Des de Brussel•les he pogut participar als actes 
per la Independència com la Via Catalana i 
la V. L’any passat, 300 catalans residents a 
Bèlgica i alguns belgues que volien mostrar 
el seu suport van formar l’equivalent a la Via 
Catalana davant l’Atomium de Brussel•les.

El 8 juny, els castellers de Vilafranca fan fer torres a la Grand 
Place de Brussel•les pel dret a l’autodeterminació. Aquest 
acte va tenir molt ressò i va despertar la curiositat de molts 
belgues i turistes que passaven per allà.
  

Uns dies 
abans de 
la darrera 
diada, 317 
persones 
t a m b é 
vam fer una V al Parc del Cinquantenaire de 
Brussel•les, amb una senyera de 70 metres a 
cada braç de la V. Aquesta va ser organitzada 
conjuntament per les ANCs de Luxemburg, 
Holanda i Brussel•les. 

El 9N jo vaig venir a votar a Folgueroles, però a Brussel•les es va poder votar a la seu de la 
delegació del govern davant la UE. Com a Catalunya, allà es van formar cues quilomètriques i 
més de 1200 persones hi van votar, incloent residents a Holanda, França i Alemanya als quals 
Brussel•les era la ciutat on votar que els quedava més a prop. L’organització va ser molt bona; per 
exemple, els catalans residents a Brussel•les van oferir allotjament a qui  venia a votar. 
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A Bèlgica, on la situació política és també complexa, se segueix amb atenció la situació a Catalunya. 
Molta gent coneix ja el cas, i fa preguntes en saber que sóc catalana. Majoritàriament no entenen 
com pot ser que no se’ns permeti expressar la nostra opinió de manera legal, i admiren la gran 
magnitud de les mobilitzacions per l’autodeterminació.  

Mireia Vallès Colomer
Estudiant de doctorat a la KU Leuven

Notícia al diari francòfon La Libre: “Votació 
a Catalunya: la majoria dels participants a 
favor de la independència”

Notícia al diari flamenc De Redactie: “80% dels 
catalans que han votat volen la independència de 
Catalunya”

Una folguerolenca de Minnessota 
Sóc la Gemma i aquí us explico una miqueta com es viu el tema català a Minnesota on visc des 
de ja fa onze anys.  La veritat és que després de tants anys Minnesota és també una mica casa 
meva.  

El procés català arriba fàcilment als EEUU, 
sobretot si una és catalana i es manté 
informada amb diaris i programes catalans, 
tot i que  els diàries i ràdios dels EEUU han 
estat informant del procés català bastant bé 
també. De totes maneres, els Minnesotans 
que estan més ben assabentats del procés 
català són els que tenen amics catalans o els 
que han viatjat a Barcelona, que cada cop 
en son més (Barcelona està molt de moda!). 
I com a tot arreu, hi ha gent que no en sap 
res de Catalunya, però si un treballa en una 
universitat, la majoria de professors n’han 
sentit a parlar alguna vegada o altra.  Minneapolis,  7 de novembre. de 2014
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Els catalans de Minnesota, que som una vintena, vàrem celebrar l’11 de Setembre tots junts. 
Vàrem fer un “V”, vàrem fer un bon tec, i fins i tot en Xavier i la Noemí, que viuen a Rochester, 
Minnesota, ens varen  preparar un rom cremat.  

Tots els catalans d’aquí, o quasi tots,  hem estat seguint el debat sobre el  9 N amb delit i 
entusiasme, però també sabent que seria difícil de poder votar.  No ens varen donar l’opció de 
votar des de Minnesota o des de cap ciutat del Midwest.  Havíem d’anar a Nova York (Costa Est) 
o a Sant José (Costa West). Els del mig dels EEUU ens vàrem quedar penjats. De totes maneres, 
un parell de catalanes de Minnesota varen volar a Nova York per poder votar—i es varen trobar 
amb tota la colla catalana de Nova York que les esperaven-.  I en Ciscu, que viu a Minneàpolis 
però és de Manresa, va aprofitar l’avinentesa per agafar deu dies de vacances i anar-se’n a 
Catalunya a votar i a passar uns dies per terres catalanes.  De totes maneres, la realitat és que 
la majoria de catalans de Minnesota no vàrem poder votar. 

La universitat on jo treballo, la Universitat de Minnesota Rochester,  és una universitat petitona 
on tots els professors es coneixen.  Dels més o menys quaranta professors que treballem a 
Rochester, dos de nosaltres som catalans: en Xavier Prat Resina i jo. Per tant, la resta del grup 
no tenen altre remei que escoltar les nostres batalletes.  Això fa que durant aquests mesos 
d’incertesa, durant els quals no era clar si es podria votar, o en quines condicions, els companys 
de feina i amics sempre ens preguntessin sobre el procés. 

Un parell de professors em varen comentar que havien sentir per la ràdio (NPR - National Public 
Radio) un reportatge de quatre minuts sobre el 9 de novembre un parell de dies abans del nou 
de novembre. 

El mateix cap de setmana, dos altres professors em van dir que havien llegit al New York Times 
un article sobre Catalunya que informava sobre els resultats de les votacions i on a més, hi 
havia un vídeo sobre els castellers.  Els castellers sempre criden l’atenció.  Tot i que  els meus 
companys pensen que és una activitat fascinant també pensen que a aquells que hi participen 
els falta alguna rosca.

New York Times - Catalonia Overwhelmingly Votes 
for Independence From Spain in Straw Poll   By 
RAPHAEL MINDERNOV. 9, 2014 

 
Building Human Pyramids for Catalonia   Castell 
competitions in Catalonia feature human pyramids 
that build community and celebrate culture as the 
region prepares to hold a straw vote on independence 
from Spain.

Gemma Puntí Sala

FOLGUEROLENCS PEL MÓN
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QUÈ HEM FET 

QUÈ HEM FET 

4 h de Sardanes Festa Verdaguer

Tornaboda. Festa Major Crono Escales del Foquers

Viu el parc Cap de setmana ibèric
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QUÈ DIUEN

ALFI (Assemblea Local de Folgueroles per la Independència).

Els amics de la Falguera ens  demanen que fem un petit recull dels actes que ha portat a terme 
l’ALFI (Assemblea Local de Folgueroles per la Independència) Des de l’estiu fins ara.

La gran “V”.
Sota la pluja intensa, els més agosarats i intrèpids van fer una “V” entre els carrers Major i 
Atlàntida. El punt de trobada el monument a l’Atlàntida. No eren gaires, però suficients per 
dibuixar la “V” de la Via Catalana i començar el preludi del que seria la “Gran Via Catalana” a 
Barcelona. I sobretot, per deixar constància que cap entrebanc -maleïda pluja- no és suficient per 
aturar allò que el poble català es proposi. 

A Barcelona.
Des de l’ALFI es va aconseguir fer sortir 
8 autocars plens de folguerolencs  per 
omplir “La Via Catalana”. A les 14.00 h 
de l’11 de setembre sortia tota la comitiva 
direcció Barcelona. El punt d’arribada dels 
autocars va ser l’Estació de França, un 
tros de camí a peu i fins al nostre tram, 
el 67, entre Nàpols i Sicília. Un cop allà 
tots els voluntaris de l’ALFI, rètol en mà –
groc o vermell-, ens vam repartir  i... apa!,  
a  col•locar la gent per fer la gran “V” i la 
senyera. Va ser memorable, excels; com 
som la gent de Folgueroles!  I els catalans!  L’èxit ja el vam poder veure a la televisió catalana i 
a les televisions de la resta del món.

La nostra segona aventura va ser un gran joc de pistes.
 Els companys i companyes de l’ALFI van preparar un joc de pistes per tot Folgueroles. Verdaguer, 
racons emblemàtics del poble, racons poc coneguts, personatges del poble ... es van convertir en 
una tarda de diumenge en màgiques i fantàstiques pistes que ens van fer descobrir i gaudir, a tots 
aquells i aquelles que férem el joc, una mica més l’ànima de Folgueroles i dels seus magnífics 
racons.

El futur i les pensions.
No podia faltar, una mica d’economia, per a aquells que encara pateixen pels seus diners i 
estalvis. L’ALFI va decidir muntar una xerrada emmarcada dins EL CAMÍ CAP A L’ESTAT PROPI: 
Cicle de xerrades amb persones rellevants del món independentista del nostre país. Lluís Bonet 
i Coll, vicepresident de Sobirania i Justícia i Membre de la sectorial de l’ANC ens va fer una més 
que magnífica conferència sobre el futur de les pensions a Catalunya. Al final de l’acte tothom va 
poder fer preguntes i intervenir.

El 9 N
Dies abans de la consulta es va omplir Catalunya de groc, color alegre i viu, així som a Folgueroles, 
i així també ho vam fer, i de groc el poble es va guarnir. Finalment el gran dia... Però abans 
tocava treballar en la difusió de la importància d’anar a votar el 9N, de parlar amb la gent, de 
fer  la gigaenquesta casa per casa per conèixer de primera mà l’opinió dels folguerolencs sobre 
el procés , de la col•laboració de totes les assemblees de Catalunya perquè aquest 9N fos 
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QUÈ DIUEN

L’ENCÍS DE LES FLORS 
La llegenda del nenúfar 
   
La història transcorre en un poblat dels indis xaiencs, durant una bella nit d’estiu. Els indis miraven 
el cel  estrellat i de sobte van veure un estel que es desprenia del cel i que s’anava acostant a la 
terra. L’estel tremolava i es va quedar allí, a mig camí, com un ocell de foc. Ningú no entenia què 
passava. 
Però una nit,  mentre dormia un noi va veure l’estel en el seu somni i aquest li va dir: “He deixat 
la meva casa del cel perquè estimo el vostre poble, i vull viure amb vosaltres  però com que a la 
terra no hi ha estels, haig de prendre una altra forma; demana als savis de la teva tribu, en què 
m’haig de convertir.” 
Aleshores, als savis de la tribu es van reunir i després de rumiar una bona estona van dir: “ Pot 
instal•lar-se al capdamunt d’un avet, o al cor d’una  flor, que ho triï ell.”
L’endemà mateix, l’estel es va anar amagar a dins la rosa blanca de la muntanya. Al cap de poc,  
va començar a avorrir-se: encara que veia la gent anar i venir, no els sentia parlar ni riure , i amb 
aquest silenci, se sentia tot trist. De tal manera que va deixar la rosa blanca de la muntanya.
Tot seguit, se’n va anar al cor d’ una margarida, al bell mig dels prats; però allà només hi havia 
ramats de cavalls i d’unes bèsties enormes, que pasturaven tranquil•lament,  i va tenir por que el 
trepitgessin. Va decidir doncs, que aniria a buscar un indret on pogués estar més tranquil. 
Una nit, els indis que fumaven la pipa davant el seu tipi,  van veure l’estel que s’enlairava per 
damunt del prats i van pensar que se’n tornava al cel. Però el vent el va dur cap a la vora del llac 
on estava situat el poblat  Es va emmirallar  dins l’aigua clara i s’hi va posar suaument, flotant com 
una barca d’escorça lluminosa. 
L’endemà, el llac era cobert de precioses flors blanques i era tant bonic com un cel estrellat de 
primavera o d’estiu. “Els estels de la nit han florit” van cantar els nens. I van anomenar aquestes 
flors nenúfars. 
Aquesta història va passar fa molt, molt de temps, abans que una gent creuant els mars, arribessin 
en aquest país deixant, al seu pas, la seva empremta destructiva. És molt possible que, aleshores, 
l’estel s’hauria estimat més quedar-se al cel i mai no s’hauria convertit en aquesta flor tan preciosa 
com és el nenúfar. 

Bruna Cararach

espectacular i moltes coses més. I tot això gràcies a un 
pilot de voluntaris.
El mateix dia, el 9N, de bon matí i davant mateix del 
col•legi electoral, els membres de l’ALFI ja feien 
companyia als voluntaris i voluntàries que havien 
d’estar a les taules per ajudar en tot allò que fes falta, 
recollint signatures, repartint xocolata, ajudant a tothom 
a fer d’aquest dia una gran festa i dedicant tot i més 
al procés. I com vau poder comprovar a Folgueroles 
el 9N va ser un èxit absolut: la gent va anar a votar 
massivament, era un anar i venir constant, un entrar 
i sortir sense parar i files de gent per votar. Com diu 
un bon company nostre: aquest poble, ha donat una 
altra lliçó de civisme, d’humor, d’alegria, de compromís, 
d’intel•ligència col•lectiva.
Moltes gràcies.
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Petita crònica sobre el bòlid del 7 de setembre del 2014                                                                                   

                                                                                                   Per Josep Pujols Puigdesens

Era primera hora del matí del diumenge 7 de setembre. Aquell dia anava tard. En ser diumenge les 
coses s’agafen més relaxadament. Mentre en un dia laborable a les 7 del matí ja estic repassant 
tots els vídeos de registres de meteors, aquell dia eren les 9 i encara no ho havia fet. La tasca 
és relativament simple. Durant la nit, tres càmeres de vídeo connectades a tres ordinadors 
estant contínuament observant el cel a l’espera que algun objecte lluminós hi passi per davant 
ràpidament. Quan això passa, uns vint segons de vídeo queden registrats a l’ordinador a l’espera 
que el fenomen guardat pugui ser catalogat l’endemà. I precisament és la feina que faig. 

Normalment són meteors, o estels fugaços, com popularment se’ls anomena. Petits i minúsculs 
granets de «sorra» procedents de l’espai exterior que en xocar amb l’atmosfera la penetren a gran 
velocitat, cremant-se i brillant pel fort fregament fins a descompondre’s. Com a rastre deixen una 
estela de llum visible.

En períodes de forta activitat meteòrica, en les famoses pluges d’estels com les Perseides, les 
Oriònides, les Gemínides, etc., es poden arribar a enregistrar de tres-vent o quatre-vcents vídeos. 
En una nit normal, però, encara que no hi hagi activitat, es poden registrar fins a trenta vídeos de 
mitjana, sempre i quan no hi hagi núvols, és clar. De totes maneres, no tots els vídeos corresponen 
a meteors, multitud de fenòmens tenen l’aparença de meteors i no ho són, per exemple: ocells, 
avions, satèl•lits irídium, petards, llamps... i aquests s’han d’eliminar, deixant només els meteors. 
Aleshores, setmanalment s’envien tots aquests registres a l’SPMN (Spanish Meteor Network) 
perquè puguin ser processats i estudiats.

L’objectiu principal és determinar les òrbites dels bòlids per estudiar-ne l’origen i si pot ser, en el 
cas que un arribés a caure a terra, poder determinar-ne la zona de probable impacte i poder-ne 
recollir fragments. L’estació que operem a Folgueroles per dur a terme aquesta tasca pertany a 
l’Agrupació Astronòmica d’Osona, que ha permès l’adquisició de tota la infraestructura tecnològica, 
supervisada per l’SPMN, el CSIC i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Doncs bé, com deia al principi, eren cap allà les nou del matí quan em va arribar un missatge del 
coordinador de tota la xarxa, el doctor J. M. Trigo, dient-me que havien alertat d’un fort bòlid caigut 
poca estona abans. Ràpidament em vaig dirigir als ordinadors a veure si ho havia enregistrat. 
Hi havia la possibilitat que ja fos massa clar i que els ordinadors ja s’haguessin aturat. Només 
treballen de nit. 

Primer vaig mirar la càmera que mira cap al nord-est. Res de res. Després vaig mirar la que mira a 
ponent (seguint el mateix ordre de cada dia) i voilà! Allà era, espectacular, tal com el podeu veure 
a la imatge del final de l’article. A les 7h.  aproximadament, un petit punt de llum va aparèixer pel 
nord-oest i va anar creixent dirigint-se vers el sud-oest fins a arribar a fer diverses explosions 
d’una magnitud molt gran. En aquestes coses hi ha una part de sort, perquè va ser molt fotogènic. 
Es va enquadrar al mig de la imatge de la càmera. Sempre hi ha el perill que en surti només 
un tros, o que les imatges estiguin preses entre dues càmeres. En aquest cas, no. Va sortir de 
pel•lícula. L’explosió devia ser molt forta i lluminosa. Sembla que hi va haver soroll i tot.

Ràpidament vaig passar imatge i vídeo a la xarxa. Ara el que calia era que una altra estació 
hagués enregistrat el mateix bòlid, per poder-ne obtenir la trajectòria de caiguda real. Amb una 
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única càmera, tens una trajectòria aparent, només això. Necessites tenir una altra estació que 
capti el mateix fenomen des d’un altre angle per tal que amb càlculs de trigonometria esfèrica es 
puguin determinar el moviment i la trajectòria amb precisió. I, curiós, el doctor Trigo, que també té 
una estació al Montseny, quan li vaig demanar si el tenia em va dir que aquella nit li havia quedat 
tot el disc dur ple i ho va esborrar tot. Per tant, semblava que a tota la xarxa en aquell moment 
només hi havia un registre visual del fenomen. Esperàvem que hi hagués alguna altra estació que 
ho hagués pogut enregistrar, i ens refiàvem de la del Montsec.

Mentrestant, ja corria per les xarxes que molta gent havia observat el fenomen visualment. De 
seguida vaig enviar les imatges del vídeo al TV3. I, efectivament, al cap de poc ja sortia per TV el 
registre del bòlid, molt espectacular.

Cal dir que aquest vídeo té un segell d’autenticitat que fa que no es pugui falsificar fàcilment. 
Apuntant a ponent des de casa, La Roca, apareixen a la banda esquerra els fils de la línia d’alta 
tensió, i la punta d’una de les torres. A la dreta, les branques d’uns lledoners. Inconfusibles. Enlloc 
del món es pot obtenir un registre com aquest. Penseu que si la càmera hagués estat una altra, 
que apunten més amunt, al fons només hi ha  estrelles, i això sí que és repetible a molts llocs. 

De seguida em van avisar que el vídeo havia començat a aparèixer per molts més mitjans de 
comunicació, per altres cadenes de televisió. El vídeo es va escampar com el gram. Vaig comprovar 
que això de cedir imatges demanant permís no té gaire valor en si mateix. Però bé, tot fos per la 
divulgació. També cal diferenciar entre qui citava les fonts i qui no. Aquí es veia la diferència entre 
el bon periodisme i el que és més barroer.

Unes hores més tard, però, vaig voler comprovar si el vídeo també s’havia escampat per les 
xarxes socials, concretament pel YouTube. I, sorpresa! En molts llocs havia estat reproduït sense 

Registre de la traça i explosions del bòlid del dia 7/9/2014. 

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA



56 | Ajuntament de Folgueroles

                                                                  temperatures

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

6 2014 26,5 32 (13) 12,0 8,1 (1) 19,3 134,4 4 0 14 7 2 0 0 0 0

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

7 2014 27,2 33,2 (18) 13,8 8,1 (16) 20,5 71,2 2 0 14 4 0 0 0 0 0

2013 28,8 32,5 (31) 14,7 13,1 (5) 21.8 104,0 1 0 13 4 2 0 0 0 0

8 2014 26,9 32,8 (10) 15,3 11,2 (23) 21,1 134,6 2 0 20 5 0 0 0 0 0

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

9 2014 25,2 29,6 (2) 12,8 3,4 (15) 19,0 76,2 12 0 23 2 0 4 0 0 0

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

10 2014 23,5 31,1 (1) 9,4 3,8 (15) 16,5 20,2 5 0 17 1 0 3 0 0 0

2013 22,0 28,7 (1) 10,1 3,6 (31) 16,1 16,4 11 0 15 1 0 7 0 0 0

11 2014 14,3 19,4 (2) 5,3 0,1 (7) 9,8 177,1 5 0 21 2 0 1 0 1 0

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

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

COMENTARI:
D’aquest segon semestre només comentar que hem seguit la tònica de l’any passat o pitjor. La 
primavera s’ha allargat cap a l’estiu amb molta pluja i entrades constants d’aire fred. I, en canvi, a 
partir del setembre la situació meteorològica s’ha configurat tal com toca a l’estiu, amb una tardor 
molt càlida. Això sembla que es comença a repetir molt. Veurem si es tracta d’una cosa d’unes 
temporades o si significa un canvi climàtic més real. En principi no hauria de ser així.  

 PEP PUJOLS PUIGDESENS

                              

Mas La Roca 
Llistat comparatiu mensual

citar-ne les fonts, i en alguns casos, el vídeo havia estat expressament retallat per tal de no poder 
ser identificat i poder-ne donar una versió pròpia.

El cas més anecdòtic, per dir-ho en paraules suaus, era un en què el vídeo es mostrava com a 
prova que d’un bòlid que havia caigut en un país sud-americà. No feia gaire havien descobert el 
que semblava un cràter i resultava que el bòlid que havíem enregistrat n’era la causa! Llàstima 
que n’havien retallat la data i l’hora de caiguda, perquè si no seria el primer cas de caiguda d’un 
meteorit en què primer es produeix el forat i després cau el bòlid.

En fi, l’aprenentatge de tot això, bé, la confirmació, és que a Internet hi ha moltíssima informació, 
però bona informació, no tanta, i hom ha d’aprendre a saber filtrar-la.
Quant al bòlid registrat, només dir-vos que hi ha moltes possibilitats que el bòlid esdevingués un 
meteorit, o sigui, que hagués impactat al terra. Es pot arribar a saber més o menys la zona. Però 
d’aquí a trobar-ne algun fragment, i més en una orografia com la nostra, és molt complicat.
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INFORMACIONS DIVERSES

Festes locals 2015  
25 de maig, Dilluns de Pasqua de Pentecosta i 14 de setembre, dilluns de Festa Major.

Dades municipals
Dades Municipals a data  30/11/2014

Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.160 50,70 1.128 49,30 2.288
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2014  al  30/11/2014

Naixements 21

Matrimonis 10

Defuncions 10

AGENDA  NADALENCA Més informació a www.folgueroles.cat

•	 Cantada de Nadales. Després de la missa del Gall.
•	 Cant de la Sibil·la a la missa del Gall.
•	 Pastorets. Dia 25 de desembre.
•	 Patge Reial. Dia 28 de desembre a les 12:30 h als jardins de Can Dachs
•	 Cavalcada de Reis. Dia 5 de gener a les 18:30 h cavalcada pels carrers del poble

Felicitem
El club Patí de Hoquei,  pel seu ascens a Primera Catalana
L’escola bressol  “El Patufet”,  pels seus 25è aniversari
Mª Assumpta Campdelacreu,  per haver fet donació de l’avet de Nadal

Nota: La deixalleria mòbil vindrà el dimarts 13 de gener en comptes del 6 de gener 
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HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS

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

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

Horari Assistent Social  Dimarts  matí de 10  a 12                     Telèfon    93 812 54 45
Horari Educadora social               Dilluns matí de 10 a 12                                    Telèfon    93 812 54 45
Horari Jutjat de Pau               Dimarts de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia.    Telèfon    93 812 29 80
Visites Jutge de Pau               Divendres a partir de les 13 h.
Horari Registre civil                      De dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia       Telèfon    93 812 20 54

Centre de dia Rural  De dilluns a divendres de 9 a 5 de la tarda.  Telèfon    93 812 21 95

Centre d’Interpretació i Informació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
    Telèfon:  93 812 23 29 
    Correu electrònic: en.guilleries.folgue@diba.cat
    Horari: De dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. 

 Guardes Espai Natural Guilleries-Savassona  608943416 / 608799641 / 650123394                                       

Horari C.M. Verdaguer  De dimarts  a diumenge de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia. 
    Dimarts tarda de  5 a  7. 
                                                        De l’1 d’abril a l’1 de novembre, dissabtes de 5 a 7 de la tarda
    Telf. 93 812 21 57. Correu electrònic:  info@verdaguer.cat

Telèfon escoles     93 812 22 04       Telèfon llar d’infants          93 888 70 86
Telèfon rectoria   93 812 23 17 
Telèfon SOREA oficines  93 851 41 53 
                     
Recollida del trasto               El 3r dimarts de cada mes. Cal telefonar abans  a l’ajuntament.  
Deixalleria mòbil                            El 1r dimarts de cada mes

Horari Correus   Cada dia de 2/4 de 10 a 2/4 de 11 del matí

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

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

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

HORARIS I TELÈFONS D’INTERÈS
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