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EDITORIAL 

EDITORIAL

    Cada cop que surt un nou número de “La Falguera” penso que és un miracle.  I ja en 
portem quaranta-dos! Que en un poble com Folgueroles tinguem una publicació amb tants 
anys d’existència ininterrompuda, dic que és un miracle perquè sé la feinada que comporta 
gestar una revista d’aquestes característiques i,  sobretot, perquè penso en la gran quantitat 
de persones que treballen de manera desinteressada per fer-la possible.
    Aquest número us l’heu de llegir des de la portada fins a l’auca final,  ja que hi trobarem 
escrits i apartats molt interessants sobre temes molt diversos: arbres (Viu l’arbre), plantes (la 
pulsatil•la i la violeta), papallones (la Mirallets del transsecte), cuina ( les postres d’en Jubany), 
poesia (escrits de diversos poetes del poble), prosa (l’àvia que juga a la xarranca, els rapsodes 
de l’escola i la mala salut del català), costums (les capelletes de la Sagrada Família), records 
(Folgueroles als anys cinquanta), antropologia (el museu del Blat), meteorologia (com sempre 
des de la Roca), entitats (Fundació Jacint Verdaguer, Patinatge, club Patí, casal d’avis, llar 
d’infants, escola, aula de música, la Germandat, Osona contra el càncer), serveis (Centre de 
dia, Punt d’Informació, Centre de Normalització Lingüística, Bibliobús, el desfibril•lador, medi 
ambient, formació d’adults), notícies (premis, reconeixements, eleccions, esports (ascens 
del hoquei i del futbol), dues folguerolenques a la selecció catalana de Futbol de carrer,  i 
folguerolencs a les Cotswolds i informacions diverses (les obres a Sant Jordi, agenda i dades 
municipals).
    Ja veieu que tot plegat és força complert i dóna per a molt. Però vull destacar tres coses 
més que crec que són importants. La primera és l’entrevista dedicada a l’Àngel Puigseslloses, 
un dels fills forners d’una família de forners del poble; el títol “El pa d’ahir. Una filosofia de 
vida” ja diu molt de com és el tarannà de l’Àngel.
    Seguint l’ordre d’aparició en “La Falguera” trobareu un escrit molt emotiu en record cap a 
en Miquel Masramon (en Guillé) que havia estat alcalde de Folgueroles i que ens ha deixat 
sobtadament.
    I per últim,  deixeu-me destacar l’escrit de l’Agrupació Sardanista que ens fa saber que 
està en una situació crítica i que si no hi ha canvis significatius probablement serà l’últim 
any que organitzin activitats. Des d’aquí fem una crida a tots els folguerolencs perquè es 
facin socis de l’Agrupació Sardanista i que hi col•laborin a la mesura que puguin. La feina 
que ha fet la Teresa Izern per les sardanes a Folgueroles no pot acabar amb la desaparició 
d’aquesta entitat.
    Desitgem tota la sort del món al nou consistori que ha sortit de les eleccions municipals 
del passat 24 de maig. Carles Baronet ha sortit elegit per tercer cop consecutiu alcalde del 
nostre poble. Enhorabona.

L’equip de redacció
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PERSONATGES

PERSONATGES

  

El pa d’ahir.  Una filosofia de vida.

M’arribo fins al Molí de la Calvaria perquè el forner 
Àngel Puigseslloses i Company, fill i germà de 
forners, m’expliqui el que hi està muntant. La tarda és 
calorosa. De moment el trobo fent de jardiner, regant un 
espai davant l’entrada del molí.

- Què, refrescant-te?
- Aquest dia vam plantar herba natural i malament si no 
la cuidem. És herba de bosc, barrejada, a veure què 
sortirà...

Tanca l’aixeta de l’aigua:
- Després continuaré. Té, vine que t’ensenyaré una mica el molí encara que no hi entenc res. 
D’això se’n cuida en Josep M. Albó, que ho ensenya i explica a qui vingui a interessar-se i també 
en visites col•lectives a la canalla dels col•legis.

Somriu quan m’ensenya dues pedres: 
- És el primer molí, naturalment manual; senzillament picaven el blat amb dues pedres. Aquest 
d’aquí és rotatiu manual. Aquell és del tipus morter, com els que encara fan servir en poblats 
africans. I allà pots veure el molí clàssic que ha actuat fins al segle passat. No deixa de ser dues 
pedres també. A sota la pedra fixa -la solera- i a sobre la que gira aprofitant  l’empenta de l’aigua.. 
Però no hi entenc i no ho sé explicar. Repeteixo el que m’ha quedat de les explicacions del Josep 
Maria.

Sortint de la sala del molí, una paret de vidre transparent deixa veure una sala amb dues taules 
d’un blanc immaculat.

- Aquí es deu entrar amb bata blanca... 
- És l’obrador. Com pots veure el mantenim aïllat per aconseguir un ambient asèptic per fer-hi la 
massa i deixar-la reposar amb tota garantia. Després ho veuràs des de l’altre costat. Però seguim.
 
L'Àngel, vol ensenyar-me el seu recinte i el  seu forn, que per això som aquí. Entrem al 
santuari impecablement net, on les parets són folrades de dalt a baix amb plates velles de forn, 
capriciosament treballades i il•luminades interiorment. 

- Fa goig de veure.
- És dissenyat per Pau Llimona. L’home és un tot terreny, dissenya i ajuda donant un cop de mà 
on calgui: al ferrer, al paleta, al fuster...
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Retorna al forn.
- El que volíem és que el pa quedés cuit per tot arreu per un igual; que desprengués aquella olor 
de farina i foc de llenya. Recuperar aquell pa d’abans que podia durar una setmana sense perdre 
cap qualitat, aquell pa d’abans: el de la torna.(*). I es clar, el secret és el llevat, la massa mare, la 
farina -la nostra, ecològica-, l’aigua sense clor i sobretot la cuita. Com fer una cuita perfecta.
Hi ha el forn de llenya clàssic- cada vegada menys- on després de la foguerada, s’aparten les 
brases, es retiren les cendres i s’hi entra el pa a coure. És molt laboriós, costa mantenir una 
temperatura ideal, i sempre voleien cendres que acabaran incrustant-se al pa. Així doncs, vam 
haver de rumiar-nos un forn que anem perfeccionant a poc a poc per acabar de resoldre petites 
coses. És aquest. Encara és calent d’aquest matí.

Vist per fora, veig com una caldera d’acer de les que tenien les fàbriques per escalfar aigua o fer 
vapor, amb aquelles portes pesades i el calaix a sota per les cendres.

- No veig res d’especial, li dic mentre veiem una parella de ciclistes de mallot vermell i casc, que 
baixen pel camí del torrent dels molins.
- Espera home -acciona un polsador, i una sèrie de prestatges dintre el forn s’engeguen fent voltes 
verticalment al voltant de la càmera del foc-. Veus?, és com una sínia. Durant el pas d’una volta, 
el pa rep la mateixa escalfor per tot arreu, coent-se per dins i per fora. Per aquests forats laterals 
surten flames que ens farà agafar aquell gustet a foc de llenya que quasi tenim oblidat. Podem 
accionar aquesta palanca perquè el forn ens agafi la temperatura adequada. Per la sortida de 
fums n'hem muntat tres a diferents nivells, buscant la que millor convingui pel sabor del pa que 
el tindrem voltant durant una hora -agafa un pa del prestatge, me l’ensenya i acaba la frase-, per 
quedar així de bonic.

És un pa de quilo de color magnífic, de forma oval, que  parteix per la meitat per mostrar-me la 
melositat, els ulls...

- Pensa que aquest pa serà perfecte a partir de demà, quan hagi reposat.

- Ben diferent del pa que normalment trobem que l’endemà només és mengívol si el torres 
o l’amaneixes amb tomàquet i ben regat d’oli...
- Perquè fan pa pel dia i ja està bé. Però aquí volem ser i fer una altra cosa. Pretenem que el client, 
ens costa dir client, sigui un amic, vingui un matí sense pressa, vegi com treballem,  pugui posar el 
que serà el seu pa al forn per coure’l,  passejar pel torrent, veure la bassa, la sínia, el molí, agafar 
el seu pa, fer-nos una abraçada i fins que torni. Cada matí de dilluns a divendres estem oberts per 
qui vulgui venir a visitar i conèixer tot això.  
Aquí no vull ser un empresari. Ja tenim la "coca de Mossèn Cinto" que ens va prou bé perquè 
també la cuidem molt. Però això d’aquí és una altra cosa, no és un negoci, és una filosofia de vida. 
Serveixo a alguns restaurants de primera i d’altres m’han demanat que els fes el pa a mida. Però 
no em vull mecanitzar, sóc i vull seguir sent un artesà.

Parla amb senzillesa, economitzant gestos, reflexionant, i al mateix temps t’ho fa veure, viure-ho. 
Poques vegades parla en singular, normalment fa servir el nosaltres.

-El pa és bo, molt bo, ja el tastaràs. Però encara ens falta que acabi d’agafar l’olor a llenya...
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Li recordo uns versos de Mn. Cinto que coneix bé:

Tu fes bon caliu
amb foc d’olivera
d’espígol i llor
i de ginestera
que fan bona olor.

- ... Ho trobarem. Cal seguir fent proves.

- Deus tenir en compte les diferents maneres de fer d’altres
 forners també inquiets.
- Sobre aquest tema del pa, no llegeixo, no vaig a conferències 
ni reunions, perquè considero que acabaríem fent tots el mateix. 
M’estimo més pensar què fer per trobar solucions als petits 
entrebancs. Mira, això del pa és extraordinari, no treballa mai 
a la mateixa cadència. Aquest migdia mateix al anar a dinar 
m’han dit: -Vens d’hora avui- I era perquè el cicle del pa ha 
estat més ràpid que altres dies, ves a saber el perquè. 
Som nosaltres els que hem de seguir el ritme del pa, i avui 
ha anat més ràpid.

- Tan senzill que em semblava fer pa.
Em parla de la massa mare que s’ha d’anar alimentant amb farina perquè sinó és mor. Que la 
fermentació és gràcies a la reproducció de fongs i bacteris que tenim a la naturalesa, a l’ambient. 
Que quan més lenta sigui la fermentació, millor serà  la qualitat i durada del pa. I que com fem 
amb el iogurt, també hem de guardar una part de massa mare per barrejar-la amb la nova de 
l’endemà. M’explica tot això mentre m’ensenya una taula d’alumini encastada a terra que puja i 
baixa electrònicament per mitjà d’un comandament i que pot servir de taula o bé de banc.

- Ostres, Àngel, m’ha interessat tant la teva explicació, que mira -li atanso el bloc- veus? 
Només he escrit sègol i massa mare.  Procuraré ser el més fidel possible  a tot el que has 
dit.  Que tinguis força sort i ja anirem sabent de les coses que vagis fent.
- Sí sort, espero tenir-la ja que diuen que la sort és el treball, i no crec que me’n falti. Té, agafa 
aquest pa, espera a demà i ja diràs el què.

Sortim. Jo amb el pa sota el braç i el bloc net. Ell agafa la mànega, obre l’aixeta i segueix regant 
on ho havia deixat quan l’he interromput i que encara es veu moll. Una sargantana s’afanya a 
tocar el dos.

(*) La torna.  Si el pa no feia ben bé el quilo, hi afegien una llesca o un crostó de pa o un tros de 
coca, que en arribar a casa ja havia desaparegut.

Folgueroles,  maig 2015       
Salvador Puntí
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La nostra versió del pijama
Per al flam xinès:
320 gr aigua, 320 gr sucre
Fer un almívar, bullir i incorporar-hi:
3 ous, 240 gr rovell d’ou, 50 gr nata i 1 gr sal
Blanquejar abans d’incorporar-ho.
Posar-hi sucre per caramel•litzar la base.
Coure a 160-165ºC, 25-30min amb base d’aigua (al bany maria).

Per al gelat de vainilla:
4 baines de vainilla
1372,5 gr llet, 207,5 gr nata, 105 gr llet en pols, 347,5 gr dextrosa
Portar-ho a 40ºC i després afegir el rovell i el sucre a 82ºC.
250 gr rovell i 197,5 gr sucre

Per a la terra blanca:
375 gr llet en pols, 150 gr farina, 90 gr maizena, 225 gr sucre, 360 gr mantega i 15 gr sal
Barrejar-ho tot, portar-ho a 150ºC durant 20-25min.

Per al  «toffee» (per muntar):
500 gr nata, 25 gr glucosa, 25 gr sucre invertit, 2 uds fulles de gelatina i 200 gr caramel
Bullir la nata, la glucosa i el sucre invertit, afegir-hi el caramel, i finalment les fulles de gelatina.
Deixar refredar  i  muntar el «toffee» amb ajuda de les varilles. .

Per a l’aire de nata:
525 gr nata, 75 gr iogurt, 110 gr sucre, 4 fulles de gelatina i 10 gr nata liofilitzada
Primer escalfar la meitat de la nata, i afegir el iogurt i el sucre. Desfer la gelatina a la barreja i
finalment afegim la nata liofilitzada.
Per acabar, cal posar-ho tot en un sifó «Isi», buidar-ho en  un gastrònom i posar-ho a congelar.

Préssec en almívar
Pinya en almívar
Maduixot

Acabat i presentació
Col•loquem una base de terra blanca, amb forma de 
rectangle que ocupi tota la llargada del plat. A sobre, hi 
posem tres peces de flam, tres de préssec i tres de pinya 
en almívar, i per últim, tres de maduixa. Després, afegim 
tres punts de toffee, una quenelle de gelat de vainilla, i 
l’aire de nata. Per acabar, empolvorarem  dos punts de 
cacau, un a cada punta.
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El Document de Voluntats Anticipades (DVA)
Què és?

És un instrument que tenim les persones per donar a conèixer als professionals sanitaris que 
tindran cura de nosaltres de quins són els nostres desitjos i els nostres valors quan no puguem 
decidir per nosaltres mateixos, a fi que es respecti la nostra voluntat. 
Aquest document ha de ser fruit d’un procés de reflexió i ha de servir per millorar la comunicació 
entre nosaltres i els que ens atenen. 

Quin és el suport legal dels DVA?: 

La Llei 21/2000 que parla sobre el dret a la informació de la salut i a l’autonomia del pacient i sobre 
la documentació clínica.

En què consisteix el DVA?
Pretén donar instruccions o orientacions, 
concretes o generals,  a seguir en cas de 
malaltia quan aquesta debiliti la nostra capacitat 
de decidir.
També es pot utilitzar per nomenar un 
representant, si s’escau,  que sigui el qui vetlli 
per el compliment dels nostres desitjos i que 

pugui prendre decisions en el cas que la nostra capacitat no ens permeti fer-ho. Pot ser un familiar 
o no, i serà l’ interlocutor amb els professionals sanitaris que ens estiguin atenent. 
Es recomana que aquest representant conegui bé els desitjos del pacient, no ha de ser cap dels 
testimonis del document. 
Es pot aprofitar el document per indicar la voluntat de donar els òrgans, el cos o de com volem 
ser enterrats. 

És molt aconsellable que pensem en fer un document de voluntats anticipades quan ens afrontem 
a una malaltia que pugui ser incapacitant, tant a nivell físic com psíquic. 

Com es fa oficial el document?

Es pot fer davant de tres testimonis majors d’edat, dos d’ells , com a mínim, no han de tenir relació 
de parentiu, ni han de ser hereus, ni han de ser els nostres professionals sanitaris de referència. 
És el més utilitzat

També el podem fer davant de notari, aleshores no necessitem testimonis. 

On l’hem d’entregar?

-Al nostre metge responsable. És el més senzill. Aquest té l’obligació d’acceptar-lo i d’incloure’l a 
la nostre història clínica.
-A qualsevol centre sanitari del Departament de Salut.
-A les oficines d’atenció a la ciutadana de la Generalitat de Catalunya. 
-Directament al Departament de Salut, situat a la Travessera de les Corts 131-159, (Pavelló Ave 
Maria) de la ciutat de Barcelona.
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Renovació i revocació? 

Aquest document el podem refer o anul•lar en qualsevol moment, ja sigui per escrit o de paraula. 
La renovació  del document es pot fer al canviar de parer, per reafirmar una voluntat expressada 
fa molt temps, o bé per ampliar-lo i adequar-lo millor a la situació actual.

Limitacions del DVA?

1.No es pot demanar res fora de la llei.
2.No es pot demanar cap acció mèdica en contra 
de les bones pràctiques establertes. 
3.Que la situació que es presenta no sigui la 
prevista, i que puguem dubtar del que hauria volgut 
el malalt, la decisió a prendre s’ha de consensuar 
amb el representant nomenat i si no n’hi ha, s’ha 
de pactar amb la família. 

Qui ens pot ajudar? 

Tots els professionals del vostre dispensari us 
podem informar i ajudar a considerar tots els detalls que preciseu pel seu redactat. 
 
És important recordar a l’hora de fer un DVA:

•Heu de tenir més de 18 anys i tenir la capacitat per fer-ho.
•No heu d’estar sotmesos a coacció  ni a una influència externa
•Heu de comprendre l’abast de la decisió
•Heu de tenir informació de les possibles alternatives i conseqüències no desitjades
•Us heu d’assegurar que heu parlat suficientment amb el vostre metge, i que coneix el 
seu contingut.
•Si voleu nomenar un representant, l’heu d’informar d’aquesta decisió.  
•Heu de saber que teniu la possibilitat de renovació, modificació o cancel•lació del 
document.
•Heu de saber els límits  que preveu la Llei:

- No es poden fer demandes contra la llei actual
- No es poden fer demandes contra les bones pràctiques clíniques
- Que poden aparèixer problemes de situacions no previstes

Dra. Anna Maria Ribas Casals
Dra. Laia Franquesa Sala
Dra. Ana Puente Sanagustín, 
Dra. Mireia Martí Villalta
Jordi Verdera Gas

Equip assistencial del Consultori de Folgueroles   2 de juny del 2015
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Papallones del transsecte de Folgueroles

Issoria lathonia (Mirallets)

Família Nymphalidae

Com molts nimfàlids, la Issoria lathonia presenta la cara superior de les ales d'un color taronja 
tacat de negre. Es fàcilment identificable per la presència d'unes taques platejades molt vistoses 
(«mirallets») al revers de l'ala posterior que són distingibles fins i tot en ple vol. Es deixa veure 
sovint a terra i a la vegetació baixa, freqüenta zones obertes i assolellades, marges i zones de 
vegetació arbustiva a prop dels boscos, on busca plantes de la família de les violetes per posar-hi 
els ous de les quals també s'alimenten les larves.. Vola en vàries generacions des de la primavera 
fins a finals d'estiu. Hiverna com a larva,pupa o adult, i és per aquest motiu que se'n poden veure 
exemplars en dies assolellats del final de l'hivern. Està repartida en tot el territori català i apareix 
habitualment al nostre transsecte de Folgueroles. És una papallona migratòria.

Etimologia
Issoria: del grec isos: iguals i soros: piló, cúmul.
Lathonia: dedicat a Latona, en la mitologia romana, filla dels titans Ceo i Feba. Va tenir amors clandestins 
amb Júpiter, rivalitzant amb la seva esposa, Juno, i es va convertir en mare dels bessons Apolo i Diana. 
Amb la seva germana Astèria va ser venerada com a deessa de la nit i, alternativament de la llum del dia.                                                                                    
 

Ramon Portell
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 Viu l’Arbre 2015
L’activitat  “Viu l’arbre” ha arribat a la sisena edició consolidant-se  en el calendari escolar 
dels alumnes de 5è i 6é de  l’escola “CEIP Mossèn Cinto” de Folgueroles. En aquesta activitat 
col•laboren de forma conjunta l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, l’Ajuntament de 
Folgueroles, la Fundació Jacint Verdaguer i el Casal d’avis de Folgueroles. L’activitat es 
va celebrar el 17 de març a l’entorn de la Font Trobada i va comptar amb la participació de 
setanta-set alumnes.

Amb un dia esplèndid els nens de Folgueroles van arribar ben equipats i molt animats a la 
Font Trobada on, amb ajuda dels avis de Folgueroles i dels guardes de l’espai natural, van 
passar-s’ho d’allò més bé plantant exemplars de diverses espècies pròpies d’entorns humits 
de forma que van poder conèixer les seves característiques i usos principals. Enguany 
les espècies protagonistes han estat el salze (Salix alba), l’avellaner (Corylus avellana) i 
la moixera (Sorbus aria) amb un total de quaranta exemplars plantats que contribuiran a 
millorar la qualitat paisatgística i mediambiental d’aquest paratge. Els alumnes que han dut 
a terme la plantació hauran de tenir cura d’aquests arbres al llarg de la seva vida ja que es 
tracta d’una plantació responsable. 

Cal destacar l’emotiva explicació del veí de Folgueroles, Lluís Autet, que amb gran sensibilitat, 
va acostar als participants al món de l’observació dels ocells explicant curiositats sobre el 
comportament de les diferents espècies d’ocells que es troben a la zona així com aspectes 
relacionats amb l’apassionant arquitectura natural que fan servir els ocells en la construcció 
dels seus nius. 

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

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
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Pulsatil·la 
(Anemone Pulsatilla)

       És una planta que la trobarem a alta muntanya 
també anomenada Flor del Vent, és de la família de 
les Ranunculacees. Aquestes plantes s’han utilitzat 
medicinalment des dels temps dels grecs, ja que les 
seves propietats han estat demostrades llargament. 
No és aconsellable utilitzar-la de forma casolana pels 
seus efectes tòxics si no la prescriu un naturopata. És 
planta sedant, antibacteriana, contra els espasmes 
musculars, i altres efectes sobre trastorns de l’aparell 
reproductiu i les inflamacions en general. Avui dia és 
molt utilitzada en forma homeopàtica ja que s’eliminen 
els efectes secundaris. S’utilitza tota la planta seca, 
que és de poca altura, recoberta d’una fina pallussa, 
amb unes flors d’un color violat i els fruits d’angelets 
que voleien al vent.
        
En homeopatia esta indicada contra els catarros 
nassals, la indigestió, i diarrees, estats febrils i per trastorns psíquics, efectes antidepressius sobre 
tot quan hi ha tendència al plor sense massa motiu, o estats indecisos. Tant per uns trastorns o 
altres sempre caldrà la recepta d’un homeòpata per determinar la dilució del producte i la dosi més 
adequades.   

Toni Vilaró

Jocs perduts
L´Enriqueta mirava com els seus néts jugaven espatarrats damunt la catifa del menjador. D’entrada 
va pensar que la postura en què seien els nois no era la més apropiada per a uns vailets de la seva 
edat, a més tenint en compte que a fora feia un sol espaterrant. Què coi i feien aquella canalla allà 
tancats? Indignada, mirava com posseïts pel monitor del televisor sols movien enèrgicament les 
mans i aquells comandaments plens de botons que es veu que serveixen per bellugar les imatges 
de la pantalla. L´Enriqueta els va cridar dos cops , nois voleu berenar? Ni la van sentir, estaven 
totalment absorbits per aquella absurda tecnologia moderna.

Aleshores sense dir ni paraula va sortir al pati, i amb un troc de bastó va dibuixar a terra una 
xarranca, amb les seves caselles i els seus números. Un cop dibuixada, va buscar una pedra, la 
va tirar a la primera casella i va començar a fer saltirons a peu coix. Ja començava a esbufegar 
quan un dels nois la va veure per la finestra. Què fa l’àvia  “tio”? És veritat, ara flipo!

L´Enriqueta va sospirar agraïda quan els va veure sortir per la porta, ja que no hauria aguantat 
gaire estona més fent saltirons a peu coix, estava esgotada. Què fas àvia? Estic jugant. Que voleu 
jugar també vosaltres? En poca estona l’Enriqueta els havia explicat les normes del joc, i els nois 
es van posar a jugar amb gran entusiasme. L´Enriqueta va pensar que l’endemà li farien mal tots 
els ossos però havia valgut la pena arrancar els vailets de les urpes d’aquell espantós aparell on 
ara resaven incansables en la pantalla les paraules GAME OVER!!!    

 Brígida Caralt
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DIA EN TRES TEMPS I UN COLOFÓ
(Text  publicat  per Ricard Torrents, en el seu blog Atlàntida,  en què recorda la seva relació amb 
el  desaparegut Miquel Masramon).

Primer:
Esmorzar a cal Cisteller, can Pasqual, a la plaça de casa, de Folgueroles, amb la Merxe i en 
Joan. Hi ha un enterrament amb molts autos i molta gent. Trobo en Lliberti i em diu que enterren 
en Miquel Masramon, en Miquel de can Guiller. Entro a l’església i agafo un recordatori. Recordo 
com tocava l’harmònium i cantava a les misses de diumenge i als enterraments. Havia estudiat al 
Seminari Menor de Vic, que era a la Gleva. Quan hi vaig ingressar jo, ell em va fer d’introductor. 
M’hi va portar el pare en el Renault groc d’abans de la guerra i hi venien també els Masramon, 
en Miquel i el seu pare, que devia fer companyia al meu. En arribar a la Gleva, centenars de nois 
entre deu anys –com jo– i quinze o setze, els grans,  omplien l’esplanada de davant del santuari i 
l’internat. Allà en Miquel de can Guiller  es va transformar. Era en Masramon. Em presentava als 
seus companys, que començaven quart curs, m’ensenyava les aules, una immensa sala d’estudi, 
la capella fosca del soterrani,  el dormitori, el menjador a l’altra banda de la plaça. En Miquel 
Masramon va ser el meu introductor a aquell món desconegut, on jo, que tenia 10 anys, entrava 
amb ulls esbatanats. Va sonar una campana, vaig dir adéu al pare i ens varen posar en fila índia, 
ordenats per cursos i ordre alfabètic. En Masramon se’n va anar al seu lloc i llavors vaig trobar-
me sol enmig d’aquella munió de nois. Allà mateix vaig començar d’enyorar-me de casa, però 
fins a la nit, al dormitori fosc i silenciós, no vaig  esclatar en sanglots, colgat sota la roba del llit, 
perquè no em sentís ningú. En Masramon era dels grans, feia quart curs i ja li tocava un altre 
dormitori. A la Gleva hi havia cinc cursos i després del cinquè els estudiants passàvem a Vic, als 
cursos de filosofia, tres anys, i de teologia, cinc. Ell va plegar abans, em sembla que no va arribar 
a cinquè. Al seu curs hi estudiava un altre de Folgueroles, en Ramon Aumatell, que també va 
penjar els llibres a la figuera. En Masramon, que no tenia gaire salut, va continuar alguns estudis 
de música i col•laborava a la parròquia tocant l’harmònium i cantant. Després es dedicà, em 
sembla, a instal•lacions elèctriques en els anys bons de la bombolla immobiliària. En els primers 
ajuntaments democràtics va arribar a alcalde. Al senzill recordatori de l’enterrament hi llegeixo 
les dates biogràfiques justes: 1932-2015, vuitanta-tres anys, doncs. A l’altra pàgina de l’estampa 
s’hi llegeixen els  versos de la Dolça Catalunya,/pàtria del meu cor. En el seu mandat d’alcalde 
a la dècada de 1980 va voler deixar empremta verdagueriana marcant un itinerari a l’entorn de 
Folgueroles amb uns massissos pedrons que porten versos del poeta.  Ves per on avui l’atzar 
m’ha disparat el record de moments llunyans compartits amb en Miquel de can Guiller, que ara 
és de cos present a l’església, mentre m’acosto al bassiol del Racó de Mossèn Cinto i escolto el 
ressò  dels versos de l’hermosa vall, bressol de ma infantesa,/blanc Pirineu;/marges i rius, ermita 
al cel suspesa,/ per sempre adéu!. Un comiat, Miquel Masramon, introductor meu a la Gleva, a qui 
em permeto d’introduir en aquestes notes de records.

Font: http://rtbe.blogspot.com.es/ (18/05/2015) de Ricard Torrents

POESIA -NARRATIVA
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Escolà rata pa
   De petit, jo era un noiet graciós, pigat, amb pinta d’entremaliat 
i eixerit. Un dia, amb set anys acabats de fer,  eixint d’escola, 
mossèn Xavier Falgueras, que venia a fer-nos catecisme, em va 
proposar si volia fer d’escolà i jo tot il•lusionat li vaig dir que sí. 
Vaig memoritzar unes quantes llatinades  que eren les respostes 
de la missa, com ara: «Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat 
juventutem meam. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit 
coelum et terram...» i el «Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper virgini...mea culpa, mea, culpa, mea maxima culpa...» i no 
cal dir el «Dominus vobiscum. Et com spiritu tuo.»,   i a base de 
fer com feien els companys més grans que jo, aviat vaig saber 
moure’m pel nou escenari del presbiteri i vaig passar a  ser un escolà rata pa, que com tots 
d’amagat del rector,  si en teníem l’ocasió, tastàvem el vi de les canadelles. Deu ser per això, i 
perquè memoritzava fàcilment, que el mestre Ernest Morató  em va  escollir quan tenia nou anys 
per fer el paper d’escolà en l’obra La Creu  de  D. P. Colomer, el dia 15 de febrer de 1959. Encara 
guardo un programa del dia de l’estrena,  escrit en castellà, no cal dir,  on jo sóc l’únic infant del 
repartiment. 
   A Folgueroles, aquests anys,  els escolans érem en Lluís Perramon (en Manya), en Lluís 
Generó, en Joan Bové, en Josep Homs (de can Llop), en Pere Homs, (en Pere Tamborí), en Josep 
Casacuberta (en Cuní) i jo. Disculpeu-me si me’n deixo algun.   
   Fent d’escolà recordo haver assistit en alguna extremunció i haver vist alguns difunts abans de 
ficar a la caixa. Això però no em va traumatitzar. La mort era i és un fet quotidià possible, per què 
amagar-la? Quan hi havia un enterrament, a mig matí, els tres o quatre escolans que ens tocava 
ser-hi, deixàvem l’escola i ens n’anàvem a fer d’escolans. Vestits amb sotana negra i roquet blanc, 
primer anàvem fins a davant de la casa del difunt. Els escolans que obríem camí  acostumàvem  
a ser tres. El del mig duia la creu i un dels altres dos el salpasser. Després seguien les dones i els 
homes per separat,  i l’euga i el carro al final. 
   Els enterramorts carregaven la caixa al carro i des d’allí s’organitzava una processó fins a 
l’església primer i després fins al cementiri. El cotxe fúnebre era un carro, tirat per una euga que 
menava en Grau, amb una balustrada mortuòria que havia fet el fuster Manya i era tot pintat 
de negre amb ornamentacions daurades. Tot i que llavors hi havia enterraments de primera, de 
segona i de tercera, a Folgueroles tots eren si fa o no fa. La diferència es notava un xic en el 
nombre de capellans. Generalment deia la missa un mossèn dels pobles veïns, com ara el de 
Tavèrnoles,  i mossèn Xavier que tenia una veu de tro dirigia el cor. Als dos o tres escolans 
que cantàvem millor ens feia cantar amb ell el «Kirye eleison», el «Requiem», el «Credo», el 
«Sanctus», l’«Agnus Dei»... i al final les absoltes amb el tremebund «Dies irae,  dies illa/ Solvet 
seculum in favilla/ Teste David cum Sibilla./ Quantus tremor est futurus...» un cant lúgubre,  amb 
una lletra que fa escagarrinar. Quina visió de Déu més tremendista! ¿Com una lletra així podia 
haver arribat al segle XX? Probablement per rutina i perquè era en llatí i ningú no l’entenia.
Una cançó que m’impressionava i al mateix temps ens feia riure perquè l’enteníem a la nostra 
manera era  Planys de les ànimes. Es cantava quan fèiem em novenari. Mossèn Xavier amb la 
seva veu de xantre en cantava el solo. La lletra  fa així:
   Oh, mortals i viadors/ (aquí tots enteníem  aviadors) que tan apenats viviu,/ a les ànimes oïu/ que 
clamen: “Ai, què dolor.” (sic, el que amb accent, que sona més castellà. Així és com està escrit i com 
ho cantàvem. No sé per què; potser perquè al Purgatori tot es feia en castellà? Vés a saber). Les 
estrofes no les sé de memòria però les recupero i us en transcric un parell que ajuden a entendre 
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tot aquell muntatge que es feia poc abans de Tots Sants: «Una guspira només/ d’aquest foc que 
aquí ens abrusa/ distrauria dels plaers/ el pecador que n’abusa./ Lliureu-nos d’aquest rigor,/ puix 
que poder en teniu./ A les ànimes oïu/ que clamen “Ai, qué dolor”» / «Almoines, oracions,/ misses, 
visites d’altar,/ confessar i combregar,/ penitències i perdons/ us supliquem per amor/ de Jesús, 
Fill de Déu viu. /A les ànimes oïu/que clamen “Ai, qué dolor”. »  Ja  em direu si no feia falta el 
concili Vaticà II. 
   Mn. Xavier Falgueras  tenia una moto, una Montesa i li agradava córrer. Sovint l’acompanyava a 
portar la comunió als malalts de les cases de pagès. Arrapat al seu darrere, recordo que passàvem 
per camins estrets i difícils, per marges elevats i per allà on fes falta. Per sort no vam tenir mai 
cap accident, tot i que una vegada a Vic, en una cruïlla no va respectar un estop i  ens va anar 
d’un pèl. Encara ara veig amb les mans al cap un vianant, un home gros i ferm,  que va presenciar 
l’escena. Més tard mossèn Xavier, que era alt i cepat, es va comprar un cotxe, un PTV, una mena 
de «Biscúter», un cotxe petit que li arribava al melic.
   Per Setmana Santa l’activitat es multiplicava: Primer amb el salpàs: passàvem pels carrers del 
poble fent parada de tant en tant en una entrada d’una casa: cal Rei, can Tilo... on el rector beneïa 
l’aigua dels càntirs i un cop havíem adobat una palangana plena de sal, llançava una cullerada 
a la part dreta del portal de les cases i resava un exorcisme. Encara avui alguns portals de 
Folgueroles es veuen menjats per la sal. Els escolans recollíem el que ens donaven, generalment 
ous que posàvem en una cistella.  També fèiem el recorregut del salpàs per les cases de pagès, 
cosa que el mossèn aprofitava per saludar els feligresos i fer-la petar. 
   A més del salpàs, l’altra gran activitat extra de Setmana Santa era bastir el monument. Ciris i 
més ciris, cada un amb el nom del propietari,  que un cop encesos a partir de Dijous Sant, els 
escolans per torns controlàvem  i com que  ens hi passàvem hores, aquell dia,  el rector fins i tot 
ens convidava a sopar i ens deixava fer un traguet de vi blanc del seu porró, que trobàvem més 
bo que el vi de dir missa. 
   El Divendres Sant  després de la cerimònia litúrgica tot era silenci i dol oficial. Amb tot, recordo un 
cert guirigall quan tornàvem els ciris que els parroquians havien dut per al monument. Cridàvem 
amb veu alta  el nom que duia escrit: «Can Xandri, Josep Parés...» Tothom volia ser primer.  
Finalment un cop havíem repartit els ciris i la gent havia marxat, la mateixa tarda o  l’endemà, 
havíem de fer endreça i  els escolans amb una espàtula a la mà rascàvem la cera que havia 
quedar encastada al presbiteri. 
   Per culminar la Setmana Santa, el diumenge de Pasqua sortíem a cantar les camalleres. Nens 
i nenes, acompanyats d’en Roviretes,  amb  flabiol i tamborí fèiem la ballada i cantada per tot el 
poble i  després d’haver actuar a la plaça Major  anàvem a cantar per als “senyors” de la Sala,  i 
a la casa de la Vila per a les autoritats. El dilluns anàvem a la Damunt on cantàvem després de 
missa, i com que pagaven bé ens arribàvem a Torrents i a Serrabou.  D’alguns anys, recordo que 
fins i tot havíem assistit a les cantades de caramelles que es feien a la plaça Major de Vic. Ens 
regalaven un cabrit que despenjaven des del balcó de l’Ajuntament, i un diumenge a la tarda ens 
l’anàvem a cruspir fent un berenar de costellada i truites  a la font del Roquet a Tavèrnoles
I per acabar amb la meva carrera d’escolanet, us relato  la primera vegada que vaig posar els peus 
en un escenari de Manresa.  Va ser en una trobada d’escolans de tot el bisbat de Vic,  que es va 
fer al teatre Kursaal l’any 1958.  A mi em van triar per fer de protagonista d’una breu escenificació. 
Havia de fer de sant Tarsici, un  màrtir romà del segles III-IV, que va morir apedregat per voler 
evitar la profanació de l’eucaristia.  Val a dir que l’escenificació es va fer en català, i això ja era 
excepcional per l’època. Ves,  qui m’havia de dir que amb Esquirols tornaria a pujar en aquell 
mateix escenari,  i altres,   de Manresa,  i acabaria vivint més anys a la capital del Bages que no 
pas a Folgueroles! Els camins del Senyor són inescrutables. 

Fragments d’unes memòries
                        Joan Vilamala
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A la colla de rapsodes de l'Escola Mossèn Cinto
         “Ara ve el mes de maig...”- tot dient Verdaguer,  a cor i de cor, els més petits començaven a 
donar veu una altra vegada al poeta de Folgueroles. Manetes que s'enlairaven i feien música amb 
acords d'una guitarra.
         Com formigues amatents s'escampaven per les raconades més estimades. Les alzines 
esdevenien pins i la primavera es feia estiu i el infants eren un cor de cigales. Qui pensa en la 
hivernada  quan “cada pit cova un amor”?
          Van fer volar colomes prop del sembrador etern i cridaven els nois per espargir l'olor dels 
brins més fins. Escampaven paraules de cor i a cor.
           A la prada més propera i concorreguda els rapsodes cercaven la “pastoreta del prat” :
     - Margarida qui t'esfullarà?
     -Avui, aquest meu amic no serà. Una papallona s'hi ha adormit. És papallona de nit.
“Volent comptar les estrelles “ feien cap a la Casa Museu i en la màgia de la fosca fanalets  es 
gronxaven en la cadència d'una mar infinita de gotes. Belles paraules en veu d'infant. A fora,  
“abastar-les volien” com quan eren petits, tan petits. “El món és tan gran...”- deien  d'un en un o 
a cor i de cor.
     Del bressol de mossèn Cinto a “La mar de vora Lusitània un dia...”, al pic del sol i en l'escenari 
de les roses més dolces, veus marineres que sumaven per tres cada vegada. Infants i poeta 
jugaven amb les paraules : Lli, fi, prim... i, mentre onejaven braços com un mar de blats  de maig, 
anaven teixint els versos.
      Corrues de formigues, per Folgueroles prop del torrent, cercaven la font. Les més grans a cor 
i de cor, deien d'aquella “formiga” :

“ Jo fui la formiga
de son pla i garriga,
del mas oreneta,
del camp rossinyol.”

  I ja el cor del poeta més nostre, cansat i enyorat, volia anar “Al cel”. De cor i a cor, els rapsodes, 
deien per recordar-lo:

“Barqueta mia, anem,
anem's-en, barca meva,
cap a la mar del cel,
avui que està serena.”

I quin cel és Folgueroles! 

“Ara que ve el mes de maig”,
veus a cada raconada,
un tresor ben a l'abast!
                                                                            

                                                                                     
                                                     Teresa Ribera i Icart
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L’ENCÍS DE LES FLORS : La violeta
 La inversió tèrmica dona a la Plana de Vic un clima particular, continental, podríem dir gèlid a 
l’hivern i tòrrid a l’estiu; si a més hi afegim la boira que, sobre tot els mesos de desembre i gener, 
ho embolcalla tot amb el seu vel atapeït i humit no es pot dir que viure a la Plana, a l’hivern , resulti 
gaire agradós .
La natura també es desvetlla més tard;  quan en moltes comarques les flors i els arbres florits 
despleguen tot el seu esplendor, aquí tot està encara per fer, com adormit. Haurem d’esperar el 
mes de febrer perquè les   primeres flors comencin a treure el seu caparró lila o blanc, tímidament, 
això sí, mig amagades entre l’herba encara resseca per les gelades de l’hivern i que encara no 
ha tingut temps de rebrotar. I aquesta flor menuda, de pètals  delicats és la violeta, el perfum de 
la qual és tan apreciat en perfumeria per la seva subtilesa. És molt fàcil caure a la temptació de 
collir-ne un pom però millor no fer-ho perquè al cap de poc, i com enyorades d’haver deixat el seu 
espai natural les flors es marciran i amb recança, les haureu de llençar.

LA VIOLETA DE PARMA
   Quan el segle XVI, els francesos que havien participat a les guerres de religió tornaren  d’Itàlia, 
dugueren amb ells unes plantes de violes anomenades de Parma i provinent de la ciutat del 
mateix nom.  Els jardiners de l’època no trigaren a adonar-se del seu potencial i començaren a 
cultivar-les i a exportar-les arreu d’Europa. Per la seva banda, els perfumers les empraren per 
l’elaboració de perfums, amb un èxit sempre creixent.

TOLOSA O LA CIUTAT DE LES VIOLETES
 La Ciutat Rosa, la Ciutat de les Violetes, aquest són els  noms que rep la capital d’ Occitània o de 
la regió Midi-Pyrénées. I això es fa evident en passejar pels carrers de la vila: botigues amb tota 
mena de productes elaborats amb, o en honor a la violeta: perfums, sabons, caramels, xarops... 
tasses i plats decorats, teteres... la llista en  seria llarguíssima i és tot tan llaminer i atractiu que 
hom no es pot estar de comprar-ne i d’endur-se’n  a casa una mostra .
I segur que la gent d’una certa edat recordaran la pel•lícula la Violetera amb Sara Montiel, i les 
cançons “Violetas imperiales”, cantada per Lluís Mariano i “Un ramito de violetas”, interpretada 
per la malaguanyada cantant Cecilia. Qui li havia de dir a la humil violeta que es faria tan famosa!  

Bruna

Abans l’aigua era potable
Jo de nena cada dia
en portava un cantiró
allà pels volts del migdia
quan en feia més calor.
L’aigua n’era fresca i clara
i la Font el meu resguard,
cosa impensable ara.
Beure’n ara, Deu me’n guard.
I si l’aigua no és potable
i a la Font ja no hi ha crancs,
D’això qui n’és el culpable?,
si de tot n’hi havia abans.
El diner és el culpable
que a la Font no hi hagi crancs
ni tampoc aigua potable
com si que hi n’havia abans
                                       Brígida Caralt

VI
Esborranys de paper plens d’història
resten quiets,
immòbils damunt la taula.
A estones,
sons de gemecs es barregen entre els fulls,
entre taques de tinta mig esborrada. 

I esperen pacients la revolució de les paraules.

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.
                                      Lluís Joaquim Bové
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ARA FA UNS ANYS...

Nens catequesi abans de la guerra. Foto: Pilar Arumí

Telers de la fàbrica. Any 1955. Foto: Miquel Sala
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Els tallers del segar i del batre de l’Ecomuseu del Blat ja estan a punt

L’Ecomuseu del Blat us convida a la quarta edició dels tallers del segar i del batre que es portaran 
a terme els propers mesos de juliol i agost de 2015 al mas El Colomer de Taradell i al Molí de la 
Calvaria de Calldetenes. Amb la finalitat de donar a conèixer les feines tradicionals dels  pagesos 
de la Plana de Vic, es pretén restituir de forma rigorosa les eines i les feines de la collita anteriors  
a la revolució del tractor i les màquines de batre introduïdes massivament des de mitjans segle 
XX. 

El taller del segar es portarà a terme el matí del proper 5 de juliol al camp experimental dels 
Ametllers, al costat del mas El Colomer de Taradell. A les 8 del matí arribaran els participants i es 
començaran a formar les colles que iniciaran la sega de xeixa vella, l’ordi i el forment cap a les 9. 
A mig matí es pararà per esmolar els volants, reposar i per esmorzar amb productes de la terra. 
Acte seguit, es faran les garbes i s’apilaran en garberes.

El taller del batre es portarà a terme  a l’era del Molí de la Calvaria de Sant Martí de Riudeperes 
(Calldetenes) el dia 16 d’agost. A les 9 del matí es pararà la batuda de les garbes apilades en el 
modoló perquè les eugues de l’Associació de Carreters del Lluçanès hi passin quatre vegades. 
Cap a migdia es farà el paller. Després del dinar, el gra es ventarà amb una de les ventadores 
manuals que van aparèixer a les primeries del segle XX i, finalment, part de gra net es convertirà 
en farina al molí hidràulic de la família Albó. Hi esteu  convidats!
  

Dos folguerolencs fent un vencill i segant al mas el Colomer

  
 

    

Colla de segadors del taller de l’any 2012

 
  

 Batuda a l’era del Molí de la CalvariaParticipants al taller del batre de l’any 2012 mentre feien el paller      
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Les capelletes de visita domiciliària de Folgueroles
  Davant els canvis de model social, el papa Lleó XIII, coetani de Verdaguer i de Gaudí decretà, 
mitjançant una encíclica, que la família era l’element bàsic de la societat. Les devocions cap a la 
Sagrada Família (la figura que reuneix el patriarca Sant Josep, la Verge Maria i el Nen Jesús i que 
l’Església fa servir com a model de família per excel•lència) es començaren a popularitzar a finals 
del segle XIX. D’aquesta època és l’oracioneta: “Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima 
mia” que s’escampà arreu del món catòlic -les mares catalanes la feien dir tres vegades als fillets 
abans d’anar a dormir-. Fou també durant aquests anys que sant Josep va ser proclamat patró de 
l’Església i es decretà el dinou de març dia festiu. Els dos genis (Verdaguer i Gaudí) s’apuntaren a 
la moda i ho reflectiren en les seves obres: el nostre poeta escrivint el poemari minimalista Jesús 
Infant, i el gran arquitecte projectant a Barcelona el majestuós temple de la Sagrada Família.
  És en aquesta època quan es fundaren diverses congregacions sota l’advocació de la Sagrada 
Família. Podem destacar els projectes engegats pel Pare Manyanet: fundà la “Congregació 
Religiosa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep” i les “Missioneres Filles de la Sagrada 
Família de Natzaret”. El mateix Pare Manyanet va crear l’any 1899 la revista “La Sagrada Família”, 
i un cop ja mort, va prosperar (el 1907) una idea seva: les Visites Mensuals Domiciliàries de la 
Sagrada Família.
  L’objectiu de les Visites Mensuals era promoure l’oració en família i amb això aconseguir un 
ambient de pau i unitat entre tots els seus membres. Fou una proposta molt ben acollida per la 
societat catalana cristiana, augmentant any rere any les famílies que s’hi apuntaren. Sols cal mirar 
els números per donar importància a aquest moviment catòlic: el juliol de 1936 hi havia més de 
tres-centes mil famílies inscrites (10.814 cors). 

  I com era l’organització de tot aquest moviment? En la majoria de parròquies el rector era el 
responsable de formar grups de trenta famílies que volguessin rebre la visita domiciliària de la 
Sagrada Família. Cada grup de trenta famílies era un Cor i al capdavant de cada Cor es nomenava 
una encarregada: la zeladora. Se li solia batejar cada Cor amb el nom d’un sant per identificar-lo. 
Entre totes les famílies que formaven el Cor es comprava una imatge de la Sagrada Família i es 
col•locava en una capelleta que era beneïa en presència de totes les famílies del Cor. Quedava 
així constituït oficialment el Cor i a partir d’aquí es començava la ronda de visites.
  Cada Cor té una ruta que ha de seguir la capelleta, de manera que cada dia la capelleta l’ha de 
tenir una família diferent, d’aquí la idea de fer grups de 30 famílies, una per cada dia del mes. 
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La zeladora es reserva els dies 30 i 31, i el mes de març porta la capelleta a la família que no 
l’havia tinguda el mes de febrer. 
  Quan la família rep la imatge la col•loca en un lloc destacat, es procura que sempre hi cremi una 
llum i, especialment a l’acabar el dia, la família resa alguna oració assenyalada a l’efecte davant la 
imatge. Al capvespre, la capelleta és portada a la casa de la família que correspon seguint la llista.
Avui en dia a Folgueroles hi ha cinc Cors amb cinc capelletes amb la imatge de la Sagrada Família 
que fan la ronda mensual:
  El Cor de Sant Jordi el formen famílies del carrer Sant Jordi, del carrer Major i de l’avinguda 
Atlàntida. La zeladora és la Montse.
  El Cor de la Damunt el formen famílies del carrer de la Rambla, del carrer Nou i del Passavant. 
La zeladora és la Irene de can Pere Badó.
  El Cor de la Ricardera el formen famílies de la Ricardera, del carrer Sant Jordi i del carrer de la 
Font. El zelador és en Tuan Senyora.
  El Cor de pagès visita una dotzena de masies de Folgueroles. El zelador és en Josep del Puig.
  El Cor del Roser el formen famílies de les places i placetes del centre del poble. La zeladora és 
la Roser de Can Cilet.
  Aquestes capelletes de fusta són com unes petites urnes, més o menys ornades, d’uns quaranta 
centímetres d’alçada. Alguna capelleta sol estar coronada per un pinacle, a voltes un xic abarrocat 
mentre que d’altres són de factura molt senzilla, amb les inicials JMJ (Jesús, Maria Josep) gravades. 
En el seu interior hi ha ben resguardada darrera un vidre la imatge de la Sagrada Família. Dues 
portes que es tanquen per davant protegeixen la imatge en el moment del trasllat. A la part de sota 
hi ha un petit receptacle on es recullen les almoines que cada família hi diposita.
  Una de les tasques de la zeladora és la d’organitzar els circuits i controlar que aquests es 
compleixin, una feina que no sempre és fàcil. Altres feines de la zeladora són el de tenir cura de la 
capella, de netejar-la, i també de buidar aquesta “guardiola” un cop al mes i guardar el diners fins 
el dia de la festa de la Sagrada Família, que és quan es fa l’entrega dels diners recaptats durant 
l’any (aquest diners se solen destinar a la pròpia parròquia o per ajudar a famílies necessitades). 
La festa de la Sagrada Família és el darrer diumenge de l’any (si s’escau que és Nadal aleshores 
es celebra el darrer dissabte de l’any). Per aquesta diada els zeladors porten les capelletes a la 
parròquia on queden exposades durant uns quants dies just a l’entrada a l’església.

Xavier Roviró i Alemany
Grup de Recerca 
Folklòrica d’Osona
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Anem a fer esport a Vic (celebrant el Dia Mundial de l’Activitat Física)

El dijous 30 d’abril, a les 9 del matí, tots vam pujar a la furgoneta de l’Hospital de la Santa Creu 
per anar a celebrar el dia INTERACANVIANT AMB L’ACTIVITAT FÍSICA al centre El Nadal de Vic. 
Tots contents i a l’expectativa de què faríem, vam enfilar camí cap a Vic. Allà, ens vam trobar amb 
moltes persones que venien d’altres centres de dia i residències: els de la Residència de Sant 
Hipòlit, els del Centre de Dia dels Caputxins, els del Centre de Dia St. Jordi del Remei, els de la 
Residència El Nadal i els del Centre de Dia d’El Nadal.

Després de passar-nos el matí fent activitats físiques (bàsquet, raquetes, hoquei, voleibol i 
punteria) vam poder descansar tot compartint el dinar a la cafeteria d’El Nadal.  Ja començàvem 
a estar cansats i la trobada encara no s’havia acabat, faltava el punt final, també amb força 
moviment: el ball. Tots quatre vam ballar de valent, al mateix temps que xerràvem amb d’altres 
companys. Cap a dos quarts de cinc ja tornàvem a Folgueroles amb un somriure dibuixat a la cara 
i el cor ben content.
Aquí us deixem amb les nostres paraules, fins aviat!

La Conxita: “Em va agradar molt. Hi vaig trobar persones que conec.” En Joan hi afegeix: 
“Vaig gaudir amb l’estructura de l’edifici i amb l’organització que s’hi veia; em va recordar quan 
de jove portava llenya a la casa de pagès El Nadal”. L’Angelina diu: “Em va agradar tot, però 
sobretot semblava que ens coneguéssim tots des de sempre; a punt per tornar-hi l’any que 
ve.” I la Lolita conclou amb un “Fabulós!”. 

SERVEIS

Versos d’en Cinto Tocasons

Amb  quin gust hagués xiulat
amb la gent del meu redol,
si dissabte al camp del Barça 
hagués anat a futbol. 
Hauria xiulat de gust
per deixar clar a qualsevol
que a mi el  rei no em representa
i molt menys l’himne espanyol,
que tinc dret a dir la meva
i a evitar que em facin gol. 
Tinc una edat i m’afaito
No m’agrada fer el mussol. 

El Barça ha guanyat la Lliga
perquè enguany té un equipàs;
i  la copa, lliga i champions
un cop més són al cabàs. 
¿No vàreu veure a l’estadi
un cop més quin gran golàs
va marcar contra l’Atlètic
en Messi, que és tot un as?
I quin gol va marcar el públic
xiulant compàs a compàs!
Sense dir res s’ho mirava
i escoltava l’Artur Mas,
garratibat com pertoca, 
somrient per sota el nas. 
                                         

SAIAR
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Nova senyalització turística i direccional a Folgueroles

S’ha donat per finalitzada la instal•lació de les noves plaques 
patrimonials  que indiquen els llocs més representatius de 
Folgueroles així com els relacionats amb la figura de Verdaguer.

Cada una d’aquestes plaques va acompanyada d’un codi QR per tal que el visitant tingui accés a 
més informació amb el seu telèfon mòbil.

Complementen la senyalització dos grans panells informatius, un situat a l’aparcament del camp 
de futbol i l’altra a la plaça Verdaguer, amb informació i plànols que faciliten l’orientació al visitant 
tan dins el municipi com a l’entorn de Folgueroles.

També s’han instal•lat plaques direccionals per tal d’ordenar la circulació evitant, tant com 
sigui possible, el pas de vehicles pel centre del poble i en especial els autocars, redirigint-los a 
l’aparcament del camp de futbol.

Aquesta senyalització ha estat possible gràcies a una subvenció que l’Ajuntament de Folgueroles 
ha rebut de la Diputació de Barcelona. Entre tots respectem-la.

Centre d’informació de Folgueroles

SERVEIS

Nombre de visitants per anys
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D’on vénen les paraules?
Segur que alguna vegada us heu preguntat d’on prové una determinada paraula. Per què es diu 
així? Com és que es diu així?...

 Cada mot té una història particular que es diferencia completament de la d’un altre. Podríem dir 
que cada paraula té vida pròpia i  que la història de cada mot depèn de molts factors: del moment 
històric en què va sorgir la paraula, de la fonètica que tenia –que ha pogut anar variant– de les 
persones que la deien... De fet, res no és casual.

Des del CNL d’Osona, dins de la campanya “A l’abril cada paraula val per mil”, hem volgut 
retre un petit homenatge a algunes paraules l’origen de les quals  és un nom de lloc o de persona. 
Hem triat 30 paraules (noms comuns) i n’hem explicat l’origen en un cartell. Totes tenen l’origen 
en un topònim (nom de lloc), com cotxe, hamburguesa, turquesa..., o bé en un antropònim (nom 
de persona), com marialluïsa, mercenetes, agost, cereal...
  

Si mireu el blog Ets i uts http://blogs.cpnl.cat/etsiuts/ hi trobareu l’explicació de l’origen 
d’aquestes 30 paraules que hem triat. Al mes d’abril eren penjades en cartells a les botigues de 
Folgueroles. Les vau veure?

 CNL d’Osona. C/ del Pla de Balenyà, 30-32. VIC 

Cursos de català de tots els nivells/ Assessorament lingüístic http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlosona/directori.html (Serveis a Vic, Manlleu, Torelló, Centelles i al Consell Comarcal)
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De cap al coneixement
Habitualment en els nostres articles us proposem endinsar-nos ens alguns dels molts llibres de 
ficció que formen part del fons del Bibliobús. En aquesta ocasió, però, hem decidit aparcar els llibres 
de ficció i donar protagonisme als anomenats llibres de coneixement. De llibres de coneixement 
en podem trobar sobre qualsevol temàtica i per a qualsevol edat. Els que us presentarem a 
continuació no són més que una petita mostra del que podeu trobar al Bibliobús.

Comencem doncs, proposant-vos dos llibres de coneixement infantils. El 
primer tracta d’un tema molt àmpliament estudiat a les escoles, i es titula 
Busca al cos humà de l’autor Francisco Arredondo.  Hi ha molts llibres 
infantils que tracten aquest tema, però la particularitat d’aquest que us 
proposem és que, a semblança de l’arxiconegut On és en Wally?, es va 
demanant als lectors que busquin a les il•lustracions diferents elements 
relacionats amb el que s’està explicant.  En definitiva una combinació de 
joc i aprenentatge amb unes il•lustracions realment remarcables. Forma 
part d’una col•lecció de la qual trobareu al Bibliobús altres títols: Busca el 
animals de la terra, Busca els animals de la teva ciutat, Busca els cavalls i 
ponis.

Continuant amb la mirada posada al públic infantil, us proposem un 
canvi radical de temàtica amb el llibre Los insectos no hacen pis, 
d’Isabel Pérez García i Ángel Sánchez Crespo. Aquest és un llibre 
ideal pels amants de les curiositats perquè a través d’unes fotografies 
espectaculars, els lectors descobriran les excentricitats d’un món 
farcit d’éssers diminuts basat en una organització matemàtica i dins 
del qual tot té un motiu de ser, encara que sembli impossible.  

Ens centrem ara en dues recomanacions 
per a públic adult també radicalment diferents. El primer és l’últim llibre 
de l’autora Assumpta Montellà, titulat 115 dies a l’Ebre. L’autora de La 
maternitat d’Elna narra ara un dels episodis més cruels i més recordats 
de la Guerra Civil Espanyola. Narrats a través de diverses veus que 
van presenciar-los, de ben segur que el relat d’aquests 115 decisius pel 
desenvolupament de la guerra no deixaran indiferent el lector. 

Finalment, la última proposta que us fem és un llibre que 
ens parla de teràpies alternatives, un tema que cada 
vegada engresca a més gent. Es titula Musicoterapia 
i està escrit per Gabriel Pereyra. Una combinació de 

teoria i d’exercicis pràctics que faran reflexionar al lector sobre l’ús de la música 
i els efectes sobre el nostre organisme no només a nivell físic, sinó també a 
nivell psicològic. Propostes de música per incentivar la concentració, altres que 
ajuden a suportar el dolor, mètodes per aprendre a escoltar les persones i el 
paisatge que ens envolta... En definitiva, curiositats que poden contribuir a tenir 
una qualitat de vida un pèl millor. 

Ja ho veieu, doncs, llibres per a grans, per a petits, de diversos temes... Si en voleu saber més,  
no deixeu de fer-nos una visita al Bibliobús! Us recordem que ens trobareu cada divendres a la 
tarda de 4 a 7 davant de l’Ajuntament.  Us hi esperem. 
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El desfibril·lador a l’abast de tothom
A partir del mes d’abril es va instal•lar un desfibril•lador semiautomàtic ( DEA ) a la paret de 
l’Ajuntament que dóna al  carrer Major. Està guardat a l’espai de  la “finestra” que està tancada 
amb una porta de vidre. Quan s’obre aquesta porta de vidre s’hi veu la caixa de protecció del DEA, 
amb els diferents dispositius per fer front a les adversitats climàtiques i de seguretat.

                                                                                 

Aquest aparell per si sol no salva vides, ja que mentre esperem l’arribada del DEA algú ha d’iniciar 
les maniobres de reanimació cardiopulmonar. És per això que es posa a disposició dels habitants 
de Folgueroles els cursos de formació en suport vital bàsic i maneig del desfibril•lador. 

En el temari del curs té una gran rellevància saber quan iniciar les  maniobres de reanimació 
cardiopulmonar (RCP  o massatge cardíac i boca a boca), que és la part més bàsica per poder 
intentar salvar una vida, i no és un tòpic. Una aturada cardiorespiratòria presenciada o en poc 
temps d’haver-se produït, és recuperable si avisem els serveis sanitaris, i iniciem les maniobres 
de  RCP i algú ens apropa el desfibril•lador o DEA mentre esperem l’arribada dels serveis sanitaris. 
Fent-ho així haurem salvat una vida. 
 
Què cal fer davant d’una aturada cardiorespiratòria:
      1- El primer i molt important, avisar al 1.1.2. o al 061, donant la localització correcte d’on 

ens trobem.
      2- Començar les maniobres  de reanimació o suport vital bàsic.
      3- I si es pot, que algú ens porti el DEA.

                                                                                                      

                                                                          

Els problemes cardíacs actualment són la primera causa de mort sobtada al nostre país.

Des de l’Ajuntament hem apostat per la seguretat de tots, tenim un desfibril•lador al pavelló, un 
al camp de futbol i ara un a l’exterior de  la casa de la vila. Amb bon criteri no sols disposem 
d’aquests aparells, sinó que ja hem anat formant diferents persones del poble en suport vital bàsic 
i DEA. Hem previst seguir en aquesta línia d’apostar per la seguretat i posem a disposició dels 
folguerolencs aquesta formació.

A tots els qui hi estigueu interessats, us podeu apuntar al Punt d’informació deixant el vostre nom, 
telèfon i quins horaris us podrien anar millor per fer el curs. A partir dels 18 anys  no hi ha límit 
d’edat.
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Cap de nosaltres com a veïns de Folgueroles davant d’una aturada cardiorespiratòria (un familiar, 
un amic, un veí,.....) ens quedarem quiets, perquè sabrem què hem de fer!
Volem ser entre tots, un poble cardioprotegit. 

                                                
CADENA DE SUPERVIVÈNCIA
Anima’t i demana al Punt d’informació pels diferents cursos previstos de suport vital bàsic, 
val la pena.  

Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Folgueroles

Què llencem al rebuig a Folgueroles?
Folgueroles continua com uns dels municipis capdavanters en recollida selectiva neta de tot 
Catalunya, tenint en compte que Osona és la comarca amb els resultats més alts.
De totes maneres, ho fem del tot bé?
Aquest any, hem obert les bosses del rebuig de Folgueroles i hem mirat exactament què hi havia 
dins. Aquí teniu els resultats: 

I ha resultat que gairebé la meitat és rebuig pròpiament dit.
També hem vist que gairebé una tercera part del que hi ha dins la bossa del rebuig és matèria 
orgànica. Recordem que la matèria orgànica no és rebuig i té el seu propi circuit, i es pot treure 3 
dies a la setmana (diumenge, dimecres i divendres) sempre en bossa compostable.

Des de la Mancomunitat La Plana us animem a continuar fent una bona separació des de casa i 
a veure si, entre tots, podem aconseguir que a dins la bossa de rebuig només hi hagi el que no 
es pot aprofitar (pols d’escombrar, bolquers, compreses, restes de cigarretes, roba vella i en mal 
estat, ceràmica trencada...).
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Gran èxit de participació a la 9a setmana de medi ambient
La 9a edició de la Setmana de Medi Ambient de Folgueroles es va celebrar del 16 al 22 de març, 
i durant tota la setmana es van realitzar diverses activitats  a l’Escola Mossèn Cinto i a la Llar 
d’Infants El Patufet.
El dilluns i dimecres els alumnes de 1r i 2n de primària de l’Escola Mossèn Cinto van posar a 
prova els seus coneixements sobre reciclatge i van fer memòria de com s’han de separar els 
residus amb el joc Recicub. S’ho van passar molt bé responent preguntes i desxifrant enigmes.
El dimarts dia 17 es va fer la ja tradicional activitat A l’escola hi vaig a peu, en la qual hi van 
participar més de 200 alumnes. Cada participant va rebre un núvol que representa la quantitat 
de petroli i d’emissions de CO2 que ens estalviem anant a peu i evitant l’ús del transport privat. 
La jornada va tenir molt èxit, tant de caminadors com de nens i nenes que van anar amb patinet!
El mateix dimarts els més petits de Folgueroles van aprendre com s’han de separar les deixalles. 
El conte dels amics de les deixalles i els seus titelles va arribar a la Llar d’Infants El Patufet per 
explicar com es separa la matèria orgànica i els reciclables. Els infants de 2 i 3 anys ho van posar 
en pràctica amb un joc i ho van fer molt bé.
El diumenge es va posar punt i final a la 9a edició de la setmana de medi ambient. De 10 a 13h 
la Plaça es va omplir amb el Mercat de les 3R, en què les famílies van poder comprar joguines, 
contes i material de puericultura a preus simbòlics. Aquest mercat està organitzat per l’AMPA de 
l’Escola Mossèn Cinto i l’AMPA de la Llar d’Infants El Patufet.
També hi va haver tallers de manualitats amb materials reciclables. Els més menuts van elaborar 
pals de pluja, animals de tot tipus i màscares, amb tubs i oueres de cartró. A més dels tallers, a la 
plaça hi va haver el joc de gran format Recicub, amb preguntes per aprendre a reciclar, i jocs fets 
amb materials reciclables.
A la sala de plens de l’Ajuntament es va poder veure la projecció d’audiovisuals sobre la matèria 
i orgànica i els reciclables, i també l’exposició de murals dels treballs realitzats pels alumnes de 
l’escola durant la Setmana de Medi Ambient.
A la Festa de les 3R tampoc hi van faltar la deixalleria mòbil i l’esmorzar popular.
Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta 9a edició de la Setmana de Medi Ambient!

Àrea de Medi Ambient
Mancomunitat La Plana
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Formació per a adults a Folgueroles 

Finalitza el curs de català
El passat mes de febrer l’Ajuntament de Folgueroles i el 
Servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat 
La Plana van posar en marxa un curs de català per a 
la preparació del nivell C.

Aquest grup ha acollit una desena de persones de 
diferents edats, que no van poder estudiar en català i 
que comparteixen un objectiu en comú; perfeccionar la 
llengua catalana;  sobretot la gramàtica,  i preparar-se 
per assolir el nivell C.

Al llarg de més de tres mesos s’han trobat cada divendres 
al matí a la biblioteca del segon pis de l’ajuntament. Les classes van finalitzar el 29 de maig.

Alguns dels alumnes es van animar a presentar-se a l’examen per obtenir el certificat oficial. 
D’altres es van apuntar per fer de voluntaris en el projecte de Parelles Lingüístiques que promou 
el Pla de Convivència de la  Mancomunitat La Plana  amb el Consorci de Normalització Lingüística 
d’Osona en el marc del programa Voluntariat per la Llengua de la Generalitat de Catalunya. http://
www.vxl.cat/

Em aquest projecte, els voluntaris, persones que parlen habitualment català, destinen una part 
del seu temps a conversar amb persones interessades a practicar-lo i a adquirir fluïdesa per tal 
d'incorporar el català d'una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social. 
Els participants dediquen deu hores del seu temps, repartides en trobades setmanals d'una hora, 
per fer junts activitats de la vida quotidiana com anar a comprar, visitar llocs interessants o a fer 
un beure, tot conversant en català.

Un dels objectius del Servei de Desenvolupament Local, que es va posar en marxa fa poc més 
d’un any, és oferir formació en competències bàsiques, com és la llengua catalana, per tal de la 
millorar la ocupabilitat de les persones.

I comença el Reinventa’t+40
En aquesta línia, el setembre començarà la segona edició del programa per la millora de la 
ocupabilitat per persones majors de 40 anys en situació d’atur o persones aturades de llarga 
durada,  el  Reinventa’t +40 2015.

Igual que en l’edició passada, el programa oferirà 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 29 de juny a les 9.15 es farà una xerrada informativa a la biblioteca de l’Ajuntament de 
Folgueroles per a aquelles persones que hi estiguin interessades.

Per més informació podeu consultar:
Web:  www.mancoplana.cat   Twitter: @Mancoplana Correu electrònic: sdl@mancoplana.cat.
Servei de Desenvolupament Local – Mancomunitat La Plana
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LEARN BY HEART  

SAVOIR PAR COEUR

APRENDRE DE COR

“… el que, però, perdura ho funden els poetes” Hölderlin

De la mateixa manera que els infants anglesos aprenen a recitar el sonets de Shakespeare «By 
heart»,  o els francesos aprenen «par coeur» Les fleurs du mal de Baudelaire, molts catalans 
sabem «de cor» El noi de la mare o L’emigrant  de Verdaguer. 
En un any com el 2015, tan marcat en el passat i per al futur de Catalunya, el programa de la Festa 
Verdaguer ha tingut com a eix de treball: la poesia «apresa de cor», que vol dir «de memòria»; 
però també vol dir posant-hi el més íntim d’un mateix, que és el cor. 
Els més de tres cents nens des de l’escola han assajat poemes de cor  i els han recitat de manera 
magistral per carrers i places. El diumenge, el mateix dia que el poeta hauria celebrat  170 anys, 
el grup de teatre va recitar, també de cor, des dels balcons de la plaça.

Fundació Jacint Verdaguer
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Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles
Aquest any ha estat un bon any de l’APAFOLGUEROLES. Com sempre s’ha anat a moltes 
competicions,  a nivell individual, xous i quartet.
S’han aconseguit grans resultats i molts podis !
A destacar, el resultat en 7è lloc en grups de Xou a la Copa Catalana del grup de les grans i el 1r 
lloc també de la Copa Catalana del nostre quartet de les grans.
La primera fase del  III Trofeu La Plana es va fer el passat novembre, la 2ª fase, el passat mes 
de març a Gurb. Les deu millor classificades de cada categoria van passar a la final que es va 
disputar a Folgueroles  l’11 de maig amb els següents podis:

NIVELL PROMOCIÓ 1                                              INICIACIÓ C MENORS
1ª Tània Riera Armengou                                          1ª Íngrid García Forroll
3ª Clàudia Torrents Caralt                                         2ª Estel Cara Masramon
                                                                                 3ª Gal.la Boixaderas Mayans
   
INICIACIÓ C MAJORS                                              INICIACIÓ B-1 MENORS
3ª Ainhoa Busquiel Garcia                                        1ª Carla Pujols Freixer
                                                                                 3ª Anna Cara Masramon

INICIACIÓ B MAJORS                                              INICIACIÓ A
1ª Aurora Pujols Rial                                                 1ª Mireia Perarnau Vilardell
3ª Jordina Vilar Puntí                                                3ª Núria Perarnau Franquesa

CERTIFICAT   2ª Judit Guiteras Basagaña

Per acabar també cal fer una menció dels bons resultats aconseguits per algunes patinadores del 
nostre club en els Interclubs celebrats a Sant Celoni el 17 de maig:

INICIACIÓ C MENORS                                                  INICIACIÓ C MAJORS                                               
1ª ïngrid Garcia Forroll                                               1ª Ainhoa Busquiel Garcia
2ª Gal.la Boixaderas Mayans                                     2ª Isona Diaz Soler
                                           
                                         INICIACIÓ B MAJORS
                                           2ª Alba Bofill Coma
                                           3ª Anna Cara Masramon
Moltes felicitats a totes i visca l’Associació de Patinatge Artístic de Folgueroles !
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Club Patí Folgueroles Temporada 2014 / 15

HEM FET HISTÒRIA 
En l’anterior edició de «La Falguera» us comentàvem que ens esperava una temporada 
espectacular i així ha estat. 
Per primera vegada a la seva història, el Club Patí Folgueroles, ha aconseguit l’ascens a la màxima 
categoria catalana.
El camí no ha sigut fàcil ja que, s’ha hagut de lluitar molt. Gràcies a l’esforç dels nostres jugadors, 
finalment tenim un equip a Primera Nacional Catalana. Amb aquesta fita, hem fet història. 
També cal destacar la bona temporada feta per l’equip de Segona Catalana perquè ha acabat en 
una meritòria desena plaça i perquè tots els equips del hoquei base han aconseguint uns magnífics 
resultats. I també perquè cada cop més nens gaudeixen d’aquest gran esport. Us animem a venir 
i  a provar-ho: Segur que us encantarà. 
La temporada vinent també se’ns presenta apassionant. Amb un equip a Primera Nacional 
Catalana, un altra a Segona Catalana i cinc equips de hoquei base.
Finalment volem aprofitar l’oportunitat que se’ns dóna des de «La Falguera» per agrair a tothom 
qui ha fet possible que aquest somni es fes realitat,  i que junts ho haguem pogut celebrar amb 
els nostres sponsors, el forn Sant Jordi, la Carnisseria Suriñach i  l’Ajuntament de Folgueroles, 
els entrenadors, els delegats, la Junta, els pares i sobretot a la nostra AFICIÓ,  que sempre ha 
estat al nostre costat donant suport tant en els partits jugats al nostre pavelló com en els diferents 
desplaçaments de l’equip.
I com no, mil gràcies als jugadors pel seu esforç, per la seva constància, per defensar sempre els 
colors del nostre club amb educació i saber fer,  i per haver aconseguit el que encara no s’havia 
aconseguit mai:
SER UN CLUB DE PRIMERA NACIONAL CATALANA .
GRÀCIES JUGADORS, SOU MOLT GRANS !             FOLGUEROLES,  SOM I SEREM ! 

                                                           
Club Patí Folgueroles
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Casal dels Avis

Viatge a Morella
 Al mes de febrer, el Casal va organitzar un viatge de tres dies a la bonica i històrica ciutat de 
Morella, situada als límits d’Aragó, Catalunya i País Valencià, franquejada pels Ports i presidida 
pel seu famós castell. 
Tres dies d’història i de divertiment, ja que el segon capvespre, es va celebrar el tradicional ball 
de Carnaval amb el corresponent concurs de disfresses per als diferents Casals que estàvem allà 
allotjats; més que de concurs, jo parlaria d’exhibició i va ser d’allò tant divertit.
També es va fer una excursió a la magnífica ciutat d’Alcanyís, a la província de Terol, amb la qual 
vam tenir la oportunitat de gaudir d’una petita nevada al travessar el Ports.
També vam tenir l’oportunitat de fer una visita al santuari de la Balma. Us puc dir que és meravellós; 
tal com indica el seu nom, es troba en una balma descomunal ubicada dins una gran roca als 
afores de Morella i és digne de veure.
I res més, només animar-vos a participar en les properes excursions que organitza el Casal 
perquè és segur que us ho passareu molt bé. 

Avui, Taller de Memòria.
 És dilluns, 2 quarts de sis de la tarda, al voltant d’unes taules del bar del Casal,  un grup d’ avis 
s’aplica a fer els exercicis que formen part del Taller de Memòria  que, dirigit per la psicòloga 
Sílvia Vila, es programa  una vegada al mes. Mentre els van fent, no falten els comentaris: “Que 
difícil!”  “Què hi has posat aquí?” Déu n’hi do la assistència: quan s’arriba a una certa edat, això 
de la memòria no deixa de ser motiu de preocupació i tot el que pot ajudar a conservar-la i a fer-la 
treballar és benvingut.

 Aquest taller és una de les activitats que es realitzen tots els dilluns a la mateixa hora: xerrades 
, conferències, presentacions de temes diversos
per persones foranes o una del grup i una vegada al mes trobada dels components del Club de 
Lectura. Per les persones a qui els agrada llegir  poder comentar un llibre , compartir  idees, 
opinions, discrepar a vegades,  és sempre enriquidor i somament interessant. I quin  munt de 
coses ens aporta la lectura: plaer primer, però també ens instrueix, ens fa entrar en el llenguatge 
escrit, s’hi aprenen paraules noves, és un molt bon exercici per millorar l’ortografia etc., etc. I 
també pot influir en les persones que la practiquen.

Com a exemple voldria comentar un dels llibres que s’han llegit aquest curs. 
De l’escriptor anglès Alan Bennet “Una lectora poc corrent” ens parla  d’una lectora tan important 
com la reina d’Anglaterra, de qui  no es pot dir que la lectura formi part de la seva quotidianitat: 
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massa feina, massa viatges, recepcions, etc. Però el dia que descobreix el plaer que li proporciona 
llegir es converteix en una lectora empedreïda i la lectura l’obra en un món que li era desconegut  
fins aquest moment.  Els seus hàbits canvien, i fins i tot es desvetlla en ella una sensibilitat 
que la sorprèn a ella mateixa. Els llibres l’acompanyen allà on va i espera amb delit el moment 
d’estar sola per “devorar-los”. Però, com tota addicció, car d’això es tracta per la reina, te un 
costat negatiu:descuida les seves obligacions, no dóna importància al seu aspecte físic, tant li 
fa la roba que es posa, i aprofita totes les ocasions que se li presenten per parlar de llibres, la 
qual cosa confon mantes vegades les persones que l’acompanyen.  Aquesta actitud no deixa 
de sorprendre  a més d’un i inquietar les persones que li són  més properes . Per sort, el seny 
s’imposa i paulatinament la reina torna a la seva vida i obligacions pròpies  del seu rang. Una cosa 
però ha canviat: els llibres ja no són per ella uns “sers inanimats” concebuts per omplir estanteries 
sinó uns elements dels quals mai més no podrà prescindir.

Els Avis i la Petanca
La Petanca, aportació de benestar físic i emocional, esport i mobilitat... s’exercita la ment un munt. 
S’està pensant constantment en què s’ha de fer amb la jugada ... Ah! i què dir del bon “rotllo” 
doncs, això... bon “rotllo” Hi ha de tot, però tenim bon perdre, perquè ja se sap : ara guanyes, ara 
perds.. depèn dels dies, de les jugades; però de riure, riem molt, això sí, que el riure també és 
molt bo per a la salut.

Això és la nostra petanca :”ESPORT I SALUT” Tant per als grans com per  als joves i és 
per això que us diem que us animeu i vingueu a passar una bona estona, tots els dimarts i 
dijous, quan comença el bon temps. Ah! I a final de temporada, competició amb premis i tot!    

Per acabar..

Esperem que aquesta nova versió us hagi interessat i que la seva lectura us hagi estat agradosa i 
si a més a més us ha animat a participar en alguna o diverses! de les activitats, que amb tan encert 
i entusiasme programen els seus organitzadors,  és molt segur que no us en penedireu .

Res més, només desitjar-vos un bon estiu, unes bones vacances i posats a fer una bona Festa 
Major. Ens tornarem a trobar a la propera Falguera i qui sap si aleshores podrem dir: “Mira, ja en 
som més!” 



36 | Ajuntament de Folgueroles

ENTITATS

Activitats de la Llar d’Infants “El Patufet”!
CLASSE DE LES PAPALLONES. ELS MÉS PETITS DE 0 A 1 ANYS!

Desenvolupem els nostres sentits! Manipulem herbes aromàtiques i toquem i trepitgem plaques 
amb diferents textures. 

CLASSE DELS CARGOLS. ELS MITJANS DE 1 A 2 ANYS!
Als Cargols verds i vermells ens agrada molt jugar al pati, on aprenem sempre moltes coses! 
ACTIVITATS AMB SORRA, AMPOLLES, EMBUTS,…
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-Aprenem conceptes com: ple, mig ple i buit.

-Fem grups amb moltes i poques ampolles; 

   

    
 -I observem que tenim ampolles 
grosses i petites i que n’hi ha que 
pesen molt I d’altres poc.
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CLASSE DELS PEIXOS 2-3 ANYS

Obrim les portes 
de l’escola als avis 
dels Peixos! Ens 
expliquen contes, 
escoltem  les 
caramelles del Roser 
i observem els seus 
vestits de gala. 
També trasplantem 
maduixeres i ens les 
emportem a casa. 
Les regarem i les 
cuidarem.

Comencem  a treballar 
els oficis. Anem al 
CAP: ens pesen, 
escoltem el cor,... i 
ens fan un carnet.  
Fem una amanida 
d’arròs amb la 
cuinera que ens  
en llepem els dits.
Ens vénen a fer un 
concert de trompeta, 
escoltem atentament, 
provem de bufar,...

Els Peixos volem agrair a tots els avis i professionals que han pogut col•laborar i han volgut 
compartir aquestes estones i coneixements amb nosaltres. Hem gaudit,  i après moltes coses!

En nom de tots els Patufets us desitgem que passeu un bon estiu!
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Agraïment dels pares i mares de la llar d’infants “Patufet”
Aquest any les mares i pares del Patufet hem començat molt animats.

Ens vau poder veure disfressats de granotes seguint el ràpid carrilet carregat dels nostres nens. 
Ens va fallar la coreografia però qui sap, potser l’any que ve si que la farem... Volem agrair la 
participació de tants pares i esperem poder-ho anar repetint.

Com cada any també hem participat activament en el mercat de les 3R’s (Reduir, Reciclar i 
Reutilitzar), juntament amb l’AMPA de l’escola Mossèn Cinto, que organitza la Mancomunitat la 
Plana.

Des del Patufet vam posar en pràctica 2 de les 3Rs: 

Reciclant: es va fer un taller amb tubs de paper de WC per fer corones

Reutilitzant: tot el material de 
puericultura, jocs, contes... que molt 
amablement ens van fer arribar les 
famílies del Patufet.

I ara, ja estem escalfant motors preparant la festa 
de final de curs que la farem el dia 19 de juliol on 
acomiadarem els peixos, que ja se’ns han fet molt i 
molt grans amb un espectacle i un berenar.

Aprofitem l’ocasió per agrair la feina de tot l’equip 
de mestres de la llar d’infants que a més d’educar 
estimen, escolten, cuiden, entenen, valoren, abracen, 
reparteixen petons, riuen i fan tantes altres coses pels nostres estimadíssims fillets.

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

Bon estiu a tothom! 
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El Cicle Inicial al Palau de la Música de Barcelona
El passat 2 de març, després de diferents cursos intentant-ho, vam aconseguir poder anar al 
Palau de la Música de Barcelona. No cal dir que vam quedar impressionats pel lloc,  i  que a més 
vam gaudir d’un concert- espectacle, molt adequat i didàctic pels nens,  a càrrec de la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona  de títol Cobla2.0. 

Després de l’espectacle vam anar a dinar al 
Parc de la Ciutadella.

Com a record ens vam tirar les fotos dels 
grups sota l’Arc de Triomf.
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ART I ESCOLA:  llums, temps, ombres…
Després de la presentació del tema d’aquest curs, ens vam preguntar què en pensàvem d’aquestes 
dues paraules: llum i ombra.  I diguérem entre d’altres...

La llum, el sol la lluna i els eclipsis,
la llum provoca ombres,
els rellotges de sol,
el moviment de l’ombra provoca el temps,
la llum xoca contra els objectes i fa que veiem els colors i si no hi ha llum no els veiem i tampoc 
hi ha ombres,
la llum es desfà en els colors de l’arc de Sant Martí i ho podem veure en cascades, aigua, 
vidres...
la llum no travessa els cossos opacs,
les llargues distàncies- fins les estrelles- es mesuren en anys llum, la velocitat de la llum.
Fonts naturals i artificials de llum. 
Per què ens veiem? Com és el que ens envolta?
I el color blanc i el color transparent i el color negre?

Tot aquest bombardeig d’idees les vam haver de centrar en com ho treballaríem a la classe. I 
també sortiren un munt de maneres:

Anar a mirar els rellotges de sol i estudiar-los,
cases a l’ombra i cases al sol,
mirar els reflexos dels raigs de sol a l’aigua,
mesurar l’ombra, les plaques solars,
transportar la llum amb miralls,
experimentar amb la llum i els colors...

Després d’un parell de sessions vam dirigir els nostres esforços 
en  llum, temps, ombres...  que ho vam concretar en resseguir el 
perfil dels cap i interposar els dels altres : un cap entre els altres i 
tots en un. Un segon treball més extens sobre els rellotges de sol 
que hi ha a les façanes de les cases del poble amb el recorregut 
per tots ells, situar-los en els mapa i calcular-ne les distàncies  fins 
l’escola i un darrer treball sobre el pas del temps en nosaltres, com 
evolucionarà el nostre aspecte físic. I ho vam escenificar a través 
de les ombres xineses.

I fins aquí ha estat tot. S’han quedat moltes coses al full, però de ben segur  que en la nostra ment, 
en algun moment o altre els tornarem a emprendre.                          

Alumnes de sisè. Abril, 2015

El pas del temps         Siluetes

Rellotges de sol          
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Aula de Música de Folgueroles
Un any més l'Aula de Música de Folgueroles ha participat en les festes Verdaguer protagonitzant 
un concert el dia 17 de maig al centre cultural. Els alumnes de piano, guitarra, saxo i violí  han 
tingut també  l'oportunitat  de col•laborar amb petites intervencions musicals en l'acte del lliurament 
de premis dels II Jocs Florals,  que ha organitzat Serveis Territorials de la Catalunya Central, del 
Departament d’Ensenyament,   el dimecres dia 27 de maig.   

Cal destacar, a banda del programa d'assignatures que ofereix l'Aula de Música, les activitats 
addicionals, que gràcies a ser aula associada a l'EMVIC, poden aprofitar els alumnes i així ampliar 
els seus coneixements i experiències.

La sessió de Cant Coral amb l'Elisenda Carrasco a l'EMVIC és una bona mostra. Una  activitat 
que  ha estat possible gràcies a l'EMVIC,  utilitzant els seus espais com la sala 3,  i  al suport de 
l'AMPA. L'Elisenda és una de les millors i més experimentades directores corals de Catalunya.
La participació dels alumnes de 3r , 4t, i 5è de l'Aula de Música de Folgueroles en la Cantata 
"Història de Catalunya" compartint escenari amb alumnes de l 'EMVIC  i altres aules associades 
n’és un altre exemple. Van oferir un concert a la sala 1 de l'Atlàntida i va tenir molt èxit.

Un altra activitat de l'Aula va ser la sortida per assistir a un concert a l'Auditori de Barcelona, 
on actuava l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catlunya i el pianista internacional Rudolf 
Buchbinder interpretant dos concerts per a piano de L.van Beethoven. 

Continuem amb molta il•lusió el projecte d'aquesta aula associada i esperem que també sigui així 
per part dels  alumnes i pares.
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Agrupació Sardanista de Folgueroles
L’Agrupació Sardanista de Folgueroles no és un col·laborador habitual de la Falguera, no per 
manca d’interès sinó per manca de temps i de persones que en dediquin una part a fer-ho.

Aquest any però, he buscat el temps per fer aquest escrit ja que crec que és més important que 
mai. A principis de gener, l’ajuntament ens va convocar a totes les entitats per informar-nos d’un 
nou impost de societats que s’havia tret de la màniga el Govern Espanyol i que ens afectava, 
notablement, a totes les entitats. En aquell moment i davant de totes les dificultats, pràctiques i 
econòmiques que representava aquest nou impost, vàrem decidir donar per finalitzada l’activitat 
de la nostra Agrupació. Pocs dies més tard , el Govern Espanyol es va fer enrere i l’exigència 
d’aquesta declaració ja no ens afectava a nosaltres, doncs no arribaven al mínim que el Govern 
establia. Això va fer que ens replantegéssim continuar un any més, donat que ja teníem tot l’any 
programat.

Tot i això, la situació de la nostra entitat és crítica. Si no hi ha canvis significatius aquest serà, molt 
probablement, el darrer any d’activitat degut a que tenim molt pocs socis, no se’n fan de nous i 
que any rere any n’hi ha un nombre important que decideixen deixar de col·laborar amb l’entitat. 
Això sumat a que la quota de soci és molt minsa i que no ens atrevim a apujar per por de perdre’n 
encara més , que només podem comptar amb la subvenció de l’Ajuntament , que tampoc és gaire 
elevada - no en rebem cap altra – ens fa molt difícil tirar endavant. Per altra banda, des de fa força 
temps ens estem adonant que la nostra activitat no interessa especialment a la gent de Folgueroles 
ja que l’assistència de folguerolencs als actes sardanístics és gairebé nul·la. Paradoxalment, des 
de fa anys, la nostra activitat té sentit per als sardanistes de tota la comarca i d’altres indrets de 
Catalunya. Si no fos per ells, ja fa temps que hauríem deixat d’existir. Tot això ens fa pensar que 
no té massa sentit continuar amb la nostra activitat, vistes les moltes dificultats per fer-la viable.
Per altra banda, l’Agrupació fa quinze anys que està tirant endavant les colles sardanistes de 
Folgueroles. Actualment hi ha dues colles en actiu, Els Gínjols amb 10 dansaires de 6 a 12 anys 
i Els Llitons amb 10 dansaires de 15 a 26 anys. La continuïtat de les colles també està perillant, 
sobretot la colla gran, doncs hem perdut alguns dansaires que han marxat a l’estranger a estudiar 
i no hi ha noves incorporacions.

Val a dir a favor nostre, que durant aquests 15 anys hem estat l’enveja de la majoria d’agrupacions 
sardanistes de la comarca, doncs a moltes d’elles els hauria agradat tenir unes colles amb tant de 
jovent com teníem a Folgueroles. Actualment només Vic i Manlleu compten amb colles sardanistes.
Reconec que l’escrit és molt derrotista, però plasma la realitat de la nostra entitat. Des de fa més 
de 17 anys hi estic al capdavant i no m’ha espantat mai la feina però si que m’espanta la manca de 
suport i el desànim, per la qual cosa no em veig en cor de continuar. És de justícia dir que sempre 
he tingut al meu costat un petit grup de col·laboradors a qui agraeixo sincerament el suport que 
m’han donat.

No entenc com uns temps de tanta eufòria catalanista com els que estem vivint, no els aprofitem 
per a reivindicar i mantenir viva una cosa tan nostra com és la sardana.
Aprofito aquesta publicació, per demanar als folguerolencs si esteu interessats en la continuïtat de 
l’Agrupació Sardanista. Si és que sí, ens cal la vostra ajuda que consisteix bàsicament, en captar 
nous socis, tenir col·laboradors directes que passin a formar part de la junta i tenir més dansaires, 
de qualsevol edat, que garanteixin la continuïtat de les colles.
En cas contrari, no puc fer altra cosa que acomiadar-me de tots vosaltres.
Fins sempre!

Teresa Izern.  Agrupació Sardanista de Folgueroles
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Osona contra el Càncer
ENTRE TOTS JA HO HEM ACONSEGUIT

La Unitat d'Oncologia de l'Hospital de Vic ja esta totalment pagada  gràcies a les petites i grans 
aportacions de tothom.
Osona Contra el Càncer ha començat una nova campanya:

LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE:

Aquesta Campanya es portarà a terme per a tota la població d'Osona entre els 50 i 69 anys, que 
es realitzarà cada dos anys. Consta d'un petit KIT que es recollirà a la farmàcia, amb el qual es 
pot detectar la presencia de sang a les femtes. 

Actualment aquesta campanya ja ha començat en algunes de les nostres poblacions i, a poc a 
poc, s'anirà estenen a la resta de pobles de la comarca.

En temps de la guerra… 
Un dels molts fets desagradables ocorreguts durant els primers dies de la guerra civil, dels anys 
1936 a 1939, va ser la destrucció de la imatge de la Mare de Deu de la Damunt i de l’interior de 
l’ermita. Els del Comitè Antifeixista, que eren els que llavors manaven, varen ordenar a tres socis 
del Montepio (antic nom de l’entitat) que retiressin i destruïssin la imatge de la Mare de Déu. Tots 
tres amb molta pena i sentiment van haver-ho de fer. Conten que  mentre ho estaven fent es volien 
desdir i proposaren que un d’ells amagués la imatge en un lloc segur. Però el Comitè volia proves 
de la destrucció. Si haguessin descobert que no havien destruït la imatge, ho haurien  pagat amb 
la seva vida i les seves famílies haurien sofert represàlies. Molt colpits i a contra cor els socis 
escollits hagueren de complir amb l’encàrrec ordenat.

En aquells anys la nostra associació va passar a anomenar-se oficialment «Montepio de Socors 
Mutus» quan fins llavors era coneguda popularment com «la Germandat de la Damunt».  
Que passeu un bon estiu!

Associació Social cultural de Ntra. Sra. de la Damunt
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La (mala) salut del català (2)
      Entre les moltes xacres que sofreix la nostra llengua, hi ha la desaparició de paraules i/o 
expressions a causa de, moltes vegades, un calc del castellà  que s’imposen en un ritme escruixidor. 
No parlo de paraules i/o expressions que podríem anomenar “cultes”, pròpies de persones d’un alt 
nivell intel•lectual , de la llengua escrita, o fins i tot que han caigut en desús, perquè ja se sap que 
una llengua és un ser viu, que evoluciona , que creix, i això, moltes vegades comporta una pèrdua 
que , encara que ens dolgui, es converteix en un fet inapel•lable. Parlo de paraules o expressions, 
que no per ser d’ús quotidià, no tenen la seva importància. 

  Entre aquestes, hi trobem l’adverbi “gaire” , que ha estat substituït per “massa” o “ molt “ (mucho/a) 
Es diu” aquesta persona no m’agrada massa” ; “Avui, no fa massa calor” etc... etc... Què se n’ha 
fet del “gaire”? 
“Ésser”? o “Estar”? Dos verbs d’ús comú i molt emprats, amb més o menys correcció. Darrerament, 
hi ha dos casos concrets en què l’”estar” ha  substituït l”ésser”: “estar bo” i “estar” en tal lloc. Un 
plat/un home no està bo: és bo. (és clar que un home  en un altre sentit també pot estar bo!)  “On 
estàs?, en comptes de “On ets” 
I el  “De pressa”? no existeix, ara tot es fa “ràpid “ : es menja ràpid ; es contesta ràpid, etc... No vull 
dir que l’adjectiu ràpid no existeixi : aquest cotxe/aquest atleta és molt ràpid...  Però no va ràpid, 
va de pressa .
Quina diferència hi ha entre gran i gros?  Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, Gran : que 
té unes mesures considerables, en dimensions superficials, capacitat , quantitat, intensitat : “una  
plaça , uns estanys, grans” .”  Un gran nombre de gent.”  
Gros: que té un volum considerable, que ultrapassa el volum ordinari:” Un home alt i gros.”” Té un 
cap molt gros”.  “Un elefant és un animal gros i gran quan té molts anys.”
Per tant no és el mateix. I es fa (no es dóna!) un petó molt gros  i no molt gran! 
“Torno en cinc minuts” , i com dimonis pot saber que  només trigarà cinc minuts en tornar? Perquè 
l’EN   vol dir justament  el temps que ens caldrà per realitzar una acció. No s’hauria de dir doncs, 
“torno d’aquí a cinc  minuts”?
“Porto una hora esperant” (Llevo una hora esperando)  Com “ porto?” S’ha de dir  “fa una hora 
que m’espero” “Perdre” ja té el seu significat, no cal que n’hi afegim d’altres que a més a més són 
incorrectes.
“En” i “Hi”: aquests dos pronoms, que no existeixen en  la llengua castellana (però sí en la francesa) 
s’utilitzen cada vegada menys. “Que vas  al cinema aquest vespre” “No, (hi) aniré demà;  “No teniu 
ganes de sortir?” “ Sí que (en) tenim ganes” S’han empassat L’Hi i l’En ! Espero que se’ls indigesti! 

Segur que de pífies en fem moltes més, però d’això ja en parlaré un altre dia. 

                                  Bruna

A aquesta campanya van destinats els 502 euros que es van recollir en la recapta que es va dur 
a terme a Folgueroles durant la Festa Verdaguer del dia 17 de maig. Ben segur que aquest poeta 
nascut al nostre poble, però tan universal i tan de tots, estaria encantat amb la tasca que porta 
Osona Contra el Càncer a la nostra comarca.

Moltes gràcies a tothom!
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De Folgueroles a les Cotswolds, Anglaterra, des del 2011
1 de maig de 2015

Sóc l’Estel Font, nascuda a Folgueroles fa 38 anys. Després de passar 30 anys de la meva vida 
vivint aquí, i haver treballat a la Vall de Sau i al Collsacabra 13 anys, necessitava veure món i 
vaig demanar un any d’excedència a la feina per anar a viatjar i treballar a Austràlia amb el meu 
home, en Raül. Això em va canviar la vida. Jo pensava que ja en tindríem prou i que em podria 
reincorporar a la feina, i continuar com si res no hagués passat, però no va ser així. Treballar a 
Austràlia amb gent de tot el món i tenir l'oportunitat de veure que hi ha mil maneres de fer les 
coses em va captivar, l’any següent no hi havia dia que no parléssim d’aquell magnífic any.

Vàrem tenir dues filles i sabíem que els volíem donar una educació bilingüe anglès-català, però 
Austràlia era massa lluny... Així va ser quan vàrem aterrar a Tetbury (Avening) un poblet a 90 min a 
l’oest de Londres al bell mig de les Cotswolds, conegut com la Campanya Anglesa, Àrea de Bellesa 
Natural Excepcional nomenat així pel govern anglès. És una zona molt visitada a Anglaterra per 
la seva bellesa de paisatges rurals i pobles amb encant. Ens vàrem adaptar de seguida, és una 
zona molt semblant al Collsacabra però més plana, amb petits poblets de pedra units per camps 
de conreu i pastures amb llargues franges de murs de pedra construïts antigament per tancar els 
animals, sobretot xais a l’època medieval.

Hem estat quatre anys treballant per a una escola d’adolescents amb problemes d’aprenentatge, 
amb educació Waldorf, que tot i que no era la nostra feina habitual ens ha permès fer quatre anys 
un dia a dia tranquil, de poble, amb seguretat econòmica i sobretot tenir millor qualitat de vida per 
poder gaudir de les nostres filles fins que no comencessin l’escola (aquí ho fan un any més tard 
que a Catalunya). També hem pogut gaudir plenament d’una zona on es dóna molta importància 
al menjar orgànic i a no imposar horaris i estrès a les criatures. Això a Catalunya no ho podíem 
fer. A part d’això dediquen també més diners en educació, la nostra filla gran, l’Arlet, tot i està en 
una escola pública són 16 nens a la classe, 3 professores.

El que valoro molt d’ells és la cultura del reciclatge i d’aprofitament, en lloc de tot nou, com 
aquí. També m’agrada que el país funcioni a base de tant voluntariat. A la llar d’infants del meu 
poble totes les mares han d’anar-hi a ajudar un matí mínim al mes, de fet som els pares qui la 

FOLGUEROLENCS PEL MÓN
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gestionem. Totes les festes tant del poble com de l’escola ho organitza la gent que hi vivim amb 
zero aportacions de l’Ajuntament. No només funciona sinó que tothom està molt més implicat.

El que més trobo a faltar aquí és el sol, vaja la llum, plou bastant, i el caràcter de la gent al principi 
no ajuda, són introvertits. Però a poc a poc t’adones que és una qüestió de clima, nosaltres som 
més oberts inicialment, però també crec que posteriorment ells són més generosos. 

Així doncs, a punt d’acabar aquesta etapa i que la nostra filla petita, la Margot, comenci a l’escola 
del poble, ha sigut hora de decidir altre cop si ens quedàvem o tornàvem, i hem decidit quedar-
nos i començar a exercir les nostres feines a Anglaterra una mica més per aprofitar aquesta 
experiència tan fantàstica. De totes maneres segur que tornarem algun dia. Que bonic seria fer-ho 
quan Catalunya fos un país independent.

Jo sóc autònoma ara i treballo per a una empresa anglesa d’organització d’esdeveniments i també 
continuo fent promoció turística de Catalunya a l’exterior;  la veritat és que és una feina que la 
gaudeixo molt ja que no hi ha res més reconfortant que fer d’ambaixadora de casa a fora tenint els 
coneixements previs del territori.

Si algú del poble ens vol venir a veure  serà un plaer acompanyar-vos per les Cotswolds.

Notícies
■ Tres folguerolencs al 1r Grau Professional a l’EMVIC

Enhorabona als tres alumnes de l’Aula de Música de Folgueroles: Queralt Camps, flautista, Joan 
Soler, trompetista i Laura Montoliu, violinista,  que s’han presentat a la prova d’accés  al grau 
professional i l’han superat. L’any que ve estudiaran al Conservatori de l’EMVIC. Per accedir als 
estudis reglats de Grau Professional cal la superació d’aquesta prova d’accés que està reglada 
pel Departament de la Generalitat de Catalunya i que es fa a tots els Conservatoris del país.

FOLGUEROLENCS PEL MÓN

estelfont@yahoo.es
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NOTÍCIES

■ L'Ajuntament de Folgueroles va ser guardonat amb el 2n premi 
d'Administració Oberta en la categoria de municipis catalans de 1.000 a 5.000 
habitants. (Gener 2015)

L'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, va recollir el 
2n Premi de la categoria d'ajuntaments entre 1.000 i 
5.000 habitants en reconeixement a l'esforç dut a terme 
en la implantació i ús dels serveis d'administració oberta 
entre la ciutadania i les empreses.

■ Mor als 82 anys Miquel Masramon, exalcalde de Folgueroles. (març 2015)

Miquel Masramón, en Guillé, qui fou alcalde de Folgueroles
entre novembre de 1987 i juny de 1991, ens ha deixat, 
En Miquel amb el seu caràcter impulsiu, feia que les 
seves decisions i actuacions fossin moltes vegades motiu 
de debat, però el seu pas per l’Ajuntament primer com a 
alcalde i després com a regidor d’Obres ens deixà en el 
record una persona que gaudia treballant pel seu poble 
i sempre a peu de carrer; de fet, fins al darrer dia com a 
polític-allà pel juny de 2011-, i malgrat rondar la vuitantena 

d’anys, el vam veure com un treballador incansable servidor seu municipi. En els quatre anys 
que vam governar junts, milions d’anècdotes i situacions per explicar, però el més rellevant que 
puc dir d’en Miquel és que malgrat haver estat anteriorment alcalde, malgrat ser d’un grup polític 
diferent i que tenia edat suficient com per ser el meu pare, sempre va ser soci lleial i fidel a l’acció 
de govern; sempre em va fer costat en els moments complicats de la legislatura. Miquel, pels 25 
anys de dedicació al poble, al teu poble, moltes gràcies. 
           Carles Baronet, alcalde de Folgueroles         (carta publicada a El 9 Nou el 24 d’abril de 2015)

■ Un ballador del Ballet de Folgueroles, campió olímpic de l’Estat en Química 
(maig 2015)

Raimon Terricabres, de St. Julià de Vilatorta, alumne del Jaume Callís de Vic  i ballador del 
Ballet de Folgueroles des de fa molts anys, participarà en les olimpíades mundials de química 
d’Azerbadjan i Brasil, desprès de quedar campió de l’Estat. Sort i per molts anys!

■ Campionat comarcal de xous de patinatge (16/05/2015)

El Consell Esportiu d’Osona va organitzar al pavelló de Sta Eugènia la 13a edició de la competició 
escolar de xous de patinatge artístic, en secundaria la millor puntuació se la va Endur el número 
Barrejant colors, de l’AMPA de Folgueroles.
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També cal destacar el primer lloc que van assolir el quartet de les grans a la Copa Catalana.

■ Ascens del CF Folgueroles a 3a Catalana (17/05/2015)

El passat 17 de maig es va disputar l’última jornada de lliga del nostre equip de 4ª Catalana, tot i 
que va ser la setmana anterior la que va fer que es proclamessin matemàticament campions fent 
que, per primera vegada en la història del club, l’equip de màxima categoria aconseguís l’ascens. 

Però no va ser l’únic equip que va assolir els seus objectius en quedar també en primer lloc  l’equip 
Aleví, els jugadors del qual ja ho van aconseguir l’any anterior en la categoria de Benjamins. 
L’enhorabona a tots. 

■ Ascens del Club de Hoquei de Folgueroles  a Primera Nacional Catalana 
(18/05/2015)

Tot i perdre en el seu enfrontament davant del GEiFE, EL Folgueroles va aconseguir per primera 
vegada a la seva història l’ascens a Primera Nacional Catalana. Només necessitava un punt i 
ha pujat automàticament perquè el Vilassar, el seu perseguidor, també va perdre el seu partit. 
Felicitats. 

■ Resultats de les elecccions municipals a Folgueroles (24 de maig)

CENS: 1.649         VOTANTS: 1.196     PARTICIPACIÓ: 72,53%

Vots en blanc: 46 (3,91%)      Vots nuls: 19 (1,59%)

          PARTITS         REGIDORS       VOTS            %
            •IF                         6                  581           49,36%
            •ERC - AM            3                  355            30,16%
            •CiU                      2                  195            16,57%

■ Una folguerolenca finalista a Osonenc de l’any (juny 2015)

Mercè Generó és una dels finalistes del Premi Osonenc de l’Any 2014 que atorga cada any EL 
9 NOU. Els finalistes han estat escollits a través de la votació dels lectors del diari, que han fet 
arribar 1.463 butlletes a la redacció. El guanyador , The Santperencs 4G, l’equip de robòtica de 
Sant Pere de Torelló, es va donar a  conèixer el passat  dimecres 10 de juny, a les 9 del vespre, al 
Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell. 

Mercè Generó és la gerent de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO), una 
entitat que des de 1978 gestiona una xarxa integrada de serveis que cobreixen les necessitats de 
persones amb problemes de salut mental i drogodependència. Enhorabona, Mercè. 
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■ Dues folguerolenques participen a la Copa Amèrica de futbol amb valors

Del dia 16 al 25 de Maig vam anar a disputar la Copa Amèrica de Futbol de Carrer (o de “Fútbol 
Callejero” com diuen allà) a Buenos Aires, juntament amb sis joves més; és a dir quatre nois i 
quatre noies (vuit joves, de 1r de Batxillerat de l’Institut Jaume Callís de Vic) més dos coordinadors 
que ens acompanyaven.

Era un torneig on hi participaven dinou equips de diferents països americans més un convidat 
especial que en aquest cas érem nosaltres representant Catalunya.

El futbol de carrer és un altre tipus de futbol el qual no és conegut encara al nostre país, es 
basa en una metodologia que ajuda als joves a integrar-se més en la societat i amb gent d’altres 
cultures mitjançant l’esport. Els partits no tenien àrbitre, tenien un mediador, per tant les normes 
del partit les posaven els propis jugadors de cada equip. Constaven de tres fases; la primera 
consistia en reunir els dos equips per fer un debat sobre les normes que volíem posar en el partit, 
on el mediador intervenia en cas que algú no es possés d’acord. La segona fase era la de jugar el 
partit, partit que durava vint minuts on cada equip intentava aconseguir els tres punts del partit, o 
un punt en cas d’empat com el futbol habitual. Un cop acabat el partit, es feia l’última fase que era 
la mediació del partit. En aquesta fase es feia una valoració de tres valors principals: el respecte 
de les normes posades al primer temps, la cooperació de cada equip i la solidaritat d’ entre els 
dos equips. Els dos equips honestament discutien sobre qui es mereixia aquests punts i un cop 
sumats tots els punts sortia un equip guanyador del partit.

Creiem que aquesta metodologia 
és una molt bona eina per aprendre 
més a valorar-nos i sobretot valorar 
a persones d’altres cultures, ens 
han fet veure moltes coses positives 
més enllà de jugar i guanyar un partit 
de futbol ja que allà la gent portava 
sempre el respecte per davant de 
tot i s’ho anaven a passar bé jugant 
contra tu sense haver-hi aquesta gran 
competitivitat que hi ha aquí amb el 
futbol habitual.
Pensem que va ser una gran 
experiència participar en aquesta 

NOTÍCIES
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Copa Amèrica i vam tenir la sort de que ens donessin aquesta gran oportunitat de compartir 
moments molt bonics amb persones d’una cultura completament diferent de la nostra. És difícil 
d’explicar l’experiència si realment no s’ha viscut com nosaltres ho hem viscut, per això ens 
encantaria que es fes conèixer aquesta metodologia a Catalunya i que més joves com nosaltres 
poguessin gaudir d’aquesta experiència,  per nosaltres inoblidable.

Volem donar les gràcies a l’Olga Puigderrajols de l’associació “EVAL Esports amb Valors” que és 
la persona que ens va acompanyar i va organitzar aquest projecte a Catalunya.

Sandra Solà i Aina Ruiz
.

■ Sant Jordi més a l’abast

 I que content estaria ara el nostre Pere Verdaguer, si veigués com ha quedat l’accés a l’ermita  
de sant Jordi! Va ser al veure les dificultats que tenien persones d’una certa edat per arribar fins 
a dalt de tot, que va pensar que s’havia de fer quelcom per  posar-hi remei.
       
Però no sempre les coses surten com hom voldria i en Pere ens va deixar abans de poder realitzar 
el seu projecte. Tanmateix, aquesta idea havia quallat i aquest any una colla de voluntaris van 
posar fil a l’agulla i van decidir de tirar el projecte endavant. I ara el camí ja és una realitat: fora 
sots i bonys, enquitranat, i amb una barana per poder-se agafar, que fàcil serà ara anar fer una 
pregària al patró de Catalunya el dia de la seva festa! 
    
 Gràcies, Pere, per aquesta idea genial i gràcies a tots els voluntaris i alhora amics que l’han fet 
possible. 

NOTÍCIES
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                                                                  temperatures

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

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

12 2014 10,0 17,3 (1) 0,2 -5,4 (24) 5,1 25,0 4 0 19 0 0 2 0 11 4

2013 10,9 17,1 (3) -1,6 -9,9 (2) 4,7 18,6 5 0 17 0 0 0 0 15 0

1 2015 10,6 17,2 (10) -2,1 -7,9 (7) 4,3 10,6 3 0 17 0 0 0 0 12 2

2014 10,7 16,6 (3) 1,0 -3,4 (21) 5,9 33,6 7 0 19 0 0 0 0 5 1

2 2015 10,9 15,7 (10) -2,6 -7,2 (7) 4,2 9,2 0 0 12 1 0 0 0 9 6

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

3 2015 15,6 23,7 (31) 3,0 -5,2 (7) 9,3 52,8 3 0 10 1 0 0 0 2 0

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

4 2015 19,6 26,2 (13) 4,1 -4,2 (6) 11,9 39,6 3 0 10 1 0 1 0 1 0

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

5 2015 25,2 33,6 (13) 7,3 -2,2 (24) 16,3 40,0 1 0 5 1 0 0 0 0 0

2014 20,9 28,7 (10) 7,3 1,2 (20) 14,1 74,1 3 0 11 4 0 0 0 0 0

 
 [Aquestes dades es poden consultar amb més detall a l’adreça d’Internet:
   http://infomet.am.ub.es/clima/folgueroles/ ]
 
COMENTARI:
A principis de maig, quan pensava que hauria d’anar preparant aquest resum, em vaig adonar que 
no hi hauria gaire res a destacar. Ni grans fredorades, ni grans nevades. Una primavera bastant 
normal, temperatures fluctuants i algunes tempestes. Si caldria destacar que el principi va ser 
bastant plujosa, però després ha estat més aviat seca, la qual cosa ha afavorit una concentració 
de polen ambiental de nivells molt destacables i que desgraciadament ha afectat molt a tots 
aquells que hi tenim alèrgia. Doncs en aquell moment no m’hauria imaginat que a mig mes seriem 
atacats per una onada d’aire càlid africa d’una intensitat molt gran, inclús més que en plena època 
canicular. Perquè això passi la configuració dels anticiclons i depressions s’han de combinar molt 
bé i això sol passar a l’estiu, almenys és quan és més probable. Però aquesta vegada ha sorprès 
a tothom. Una gran reserva d’aire molt calent africà va ser impulsat pels corrents atmosfèrics 
directament sobre les nostres contrades. La veritat és que va ser molt estrany, en plena primavera, 
quan fa poc que haviem sortit de l’hivern, trovar-nos amb això sobta molt. L’ambient era molt 
carregat però essent tot l’entorn molt verd. Sort que va durar el què va durar. Gaires dies més i 
hauria estat realment angoixant.
                                                                                              PEP PUJOLS PUIGDESENS

 

                              

Mas La Roca 
Llistat comparatiu mensual

Dades municipals
Dades Municipals a data  10/06/2015

Homes Dones Població

Homes % T. Homes Dones % T.Dones Població

1.163 50,46 1.142 49,54 2.305
   

Moviments naturals de la població 
del 01/01/2015  al  10/06/2015

Naixements 6

Matrimonis 5

Defuncions 5

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA
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INFORMACIONS DIVERSES / AGENDA

AGENDA                            Més informació a www.folgueroles.cat 

Dia 23 - Foguera de Sant Joan 

Dia 12 - Festa Casal d’Avis

Dia 20 - Ruta Literària nocturna

Dia del 5 al 14  - Festa Major
Dia 20 - Crono escales del Foquers
Dia 27 - Viu El Parc

Dia 3 i 4 - Cap de Setmana Ibèric
Dia 12 - Fem botifarra a l’Hispanitat
Dia 24 - Aplec de Tardor
              Ruta literària per Folgueroles

Dia 25 - Acte contra la violència de gènere

Dia 24 - Cantada de Nadales després 
de la Missa del Gall
Cant de la Sibila
Dia 25 I 27 - Pastorets
Dia 27 - Carter Reial
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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               Dimecres 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               Dimarts 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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