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Pòrtic 
 
 
La Fundació Folch i Torres es va constituir l’any 1992 gràcies a 
l’impuls de Ramon Folch i Camarasa i a l’entusiasme i el suport 
econòmic d’uns bons mecenes i molts dels descendents dels 
germans Folch i Torres. Dos anys més tard, se signava el primer 
conveni amb l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i 
s’establia la seu de la Fundació al Castell de Plegamans. Els 
pròxims mesos farà, per tant, trenta anys que treballem per 
mantenir viva la memòria de la figura i l’obra feta pels Folch i 
Torres i per projectar-la cap al futur.  
 
És en aquest context que la Fundació ha emprès els darrers 
mesos un procés de reflexió i redefinició d’objectius, profund i 
rigorós, ambiciós i responsable, imaginatiu i realista. Els fruits 
d’aquest procés, encara obert, ja s’han pogut començar a palpar 
en les activitats del darrer any i encara es concretaran més, 
segur, els mesos que vindran. Perquè la Fundació té sentit i 
projecte, té història i també té voluntat de futur.  
 
Aquest document, elaborat amb voluntat de transparència, n’és 
un testimoni que estem segur que ajudarà a conèixer millor què 
és avui la Fundació, què ha fet fins ara i fins on podrà arribar si 
aconsegueix el suport i els recursos necessaris. Confiem que 
sigui útil. I que engresqui tots els qui se senten hereus del llegat 
dels germans Folch i Torres —en Manuel i en Lluís, en Josep 
Maria i l’Ignasi, en Joaquim i ara també en Ramon Folch i 
Camarasa— a contribuir-hi, a participar-hi i a donar-la a 
conèixer arreu. 
 
 

Oriol Izquierdo i Llopis 
President 
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1. Òrgans de govern 
 

Patronat 
 
Aquest 2021 hi ha hagut alguns canvis en el si del Patronat de 
la Fundació per atendre les necessitats de renovació i s’han 
posat al dia les altes i les baixes de patrons amb la comunicació 
preceptiva als òrgans de control. 
 
Hem tingut l’honor que acceptessin el repte de formar part del 
patronat dues personalitats vinculades a la cultura popular del 
nostre país: 
 
Anna Corbella i Albero 
Directora de La Fundació La Roda d’Accions Culturals i del 
Lleure, filla de Manuel Corbella i Folch i besneta de Manuel 
Folch i Torres. 
 
Teresa Duran i Armengol 
Escriptora i il·lustradora. Autora molt polifacètica, destaca per 
la seva dedicació al llibre infantil i juvenil, tant en el camp de la 
creació com en la investigació, la crítica literària o diverses 
formes de docència i difusió. 
 
Ha estat nomenada nova secretària del Patronat Montserrat 
Comelles i Folch, patrona de la Fundació des del 2019. 
 
També cal donar les gràcies pel seu compromís i dedicació a en 
Jordi Folch i Soler, en Ramon Folch i Soler i l’Eulàlia 
Arderiu i Renau, que per raons personals han deixat el seu 
càrrec aquest any.  
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Direcció i administració 
 
S’han incorporat amb caràcter professional a la nova direcció de 
la Fundació un director executiu i una administrativa per donar 
resposta als reptes del nou projecte: 
 
Jordi Folch i Pons 
Plegamaní, fill de Ramon Folch i Camarasa i patró de la 
Fundació des del 2019. Enginyer de professió, actuarà com a 
director en substitució d’Alèxia Guilera, que passa a ser 
responsable de comunicació. 
 
Mariona Oliveras Bachs 
Palauenca de naixement, és encarregada de donar suport 
administratiu a la direcció de la Fundació. 
 
 

Massa social i voluntariat 
 
S’ha actualitzat el llistat de socis, a favor dels quals s’ha emès 
targetes personalitzades d’identificació, i s’ha llançat una 
campanya de fidelització. 
 
Al llarg d’aquest any s’han donat d’alta21 socis nous que 
s’afegeixen al mig centenar llarg que ens acompanyen fidelment 
any rere any. 
 
Cal posar de relleu la implicació cada vegada més gran dels 
socis en la participació de les activitats de la Fundació. En 
aquest sentit, volem donar les gràcies de manera especial als 
socis: 
 
Elisenda Trias Folch, Joaquim Trias Folch, Antonio Izquierdo i 
Toñi Garcia, Mireia Pocorull Arumí, Jaume Oliveras Malla, 
Agustí Tresserra i Tomàs Castells. 
 
I als voluntaris: 
 
Pep Puig, Joan Payola i Olga Lahoz. 
 
Lamentem la baixa per defunció dels socis: 

- Salvador Fité Borgoño 
- Francina Jaurés Maños 
- Maria Pallach Estela 
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2. Activitat interna 
 

Organització 
 
S’ha avançat en la reorganització de diversos aspectes 
d’administració i processos de treball intern: 
 
· Nou organigrama i distribució temàtica de responsabilitats 
· Reunions de seguiment setmanals del patronat 
· Nou correu corporatiu per a direcció i patronat 
· Nou servidor compartit al núvol 
· Digitalització de la documentació administrativa 
· Firma electrònica institucional i per als responsables 
(presidència, direcció i secretaria) 
 
 

Documents estratègics 
 
Campanya 30 més 

 
Per donar a conèixer la Fundació de manera gràfica i resumida, 
s’ha editat un document de presentació sota el títol  “30+”, 
disponible digitalment a la web i en format paper. 
 
Document per a patrocinis 
 
En el marc de la campanya de captació de socis, s’ha realitzat 
un document de presentació específica per a possibles 
patrocinadors i mecenes, amb les diferents fórmules i els 
possibles retorns. 
 
Esborrany de reglament de funcionament 
 
Hi ha en fase de redacció un reglament de funcionament de la 
Fundació com a eina de treball i aprofundiment dels estatuts. 
 
Pla estratègic 
 
També hi ha en fase de redacció el pla de futur que ha de 
garantir la continuïtat de la Fundació i la seva adaptació als 
nous entorns. 
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Arxiu-Museu 
 

S’ha realitzat una primera fase d’inventari del fons dels cinc 
germans Folch i Torres i s’ha posat a disposició dels interessats 
a la web de la Fundació, en la secció de Arxiu documental. 
 
Això ha estat possible gràcies a l’empenta i la voluntat de la 
Montserrat Comelles i l’Oriol Viñas, responsables de la 
comissió de l’Arxiu-Museu. 
 
Cal agrair l’assessorament professional de la plegamanina Anna 
Riera, arxivista, que ha fixat la metodologia i ha guiat els 
voluntaris en aquest repte. 
 
Fruit d’aquesta feina, l’Arxiu-Museu Folch i Torres – Castell 
de Plegamans s’ha incorporat al registre de la Generalitat amb 
l’acrònim AMFT. 
 
A finals d’any l’arxiu s’ha vist incrementat amb la cessió del 
Fons de Lluís Folch i Torres cedit inicialment a la UAB. 
 
Aquest any l’Arxiu-Museu ha estat visitat per 475 persones. 
 
 

Llibreria-botiga 
 
A més d’alguna millora gràcies a un generós donatiu de 
mobiliari, la llibreria ha posat nous títols a la venda:  
 
La casa noucentista – Arquitectura unifamiliar a Catalunya 
Edicions Fundació Rafael Masó – 14.- euros 
 
La Fortuna d’en Pere Virolet – Josep Maria Folch i Torres 
Adesiara Editorial, 2021 – 20.- euros 
 
Lluís Folch i Torres, el meu avi – Lluís Folch i Soler 
Edicions Els llibres del Castell, 2021 – 17.- euros 
 
Ramon Folch i Camarasa – Quim Torra, Jordi Folch i Pons, 
Miquel Truyols, Montserrat Bacardit 
Edicions Els llibres del Castell, 2021 –15.- euros 
 
Ha augmentat l’oferta amb nous objectes de marxandatge, com 
els globus d’en Massagran i les polseres de “soc fan d’en 
Massagran”, a més de la medalla commemorativa de la 
incorporació de Ramon Folch i Camarasa a la Fundació. 
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La venda total de la Llibreria-botiga d’aquest any ha estat de 
526 llibres per un import de 4.539,39 euros. 
 
 

Editorial 
 
Gràcies a la col·laboració desinteressada de Lluís Folch i Soler, 
net de Lluis Folch i Torres, s’ha editat Lluís Folch i Torres, el 
meu avi, biografia actualitzada coincidint amb els 75 anys de la 
mort. L’edició ha estat possible gràcies al suport de DINCAT. 
 
En ocasió de l’acte d ’incorporació de Ramon Folch i Camarasa 
a la Fundació s’ha editat un petit opuscle amb les intervencions 
de diverses personalitats, entre les quals el M. Hble. Sr. Quim 
Torra i Pla, 131è president de la Generalitat. 
 
 

Web 
 
S’ha actualitzat el web en diferents aspectes tant de forma com 
de contingut. 
 
Com a novetat, s’hi ha incorporat el fons documental fruit de la 
primera fase de l’inventari de l’arxiu. 
 
 

Traducció documental 
 
S’ha encarregat a la societat de producció Albert Bonet la 
traducció a l’anglès del documental dedicat a Joaquim Folch i 
Torres: Joaquim Folch i Torres, la lluita pel patrimoni, la 
directora científica del qual és la historiadora Mercè Vidal i 
Jansà, patrona de la Fundació. 
 
El projecte es presentarà l’any 2022 i ha rebut l’ajuda del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. 
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3. Comunicació 
 

Per donar l’empenta necessària a la imprescindible tasca de 
comunicació de la Fundació se n’ha nomenat l’Alèxia Guilera 
Madariaga nova responsable per la seva expertesa i domini dels 
mitjans. 
 
 

Xarxes socials 
 
Més que mai som presents a la majoria de xarxes socials, on 
hem tingut un creixement sostingut de seguidors aquest darrer 
any gràcies a la tasca de difusió i actualització de continguts. 
 
És en aquest marc que diverses personalitats s’han adherit a la 
nostra campanya “30+” amb petits vídeos difosos en xarxes, 
com ara Blanca Busquets, Enric Calpena, Carles Duarte, Màrius 
Serra, Rafael Vallbona... 
 
 

Butlletí informatiu 
 
Mensualment s’edita el butlletí informatiu que recull l’actualitat 
de la Fundació i que es difon a través del correu electrònic i les 
xarxes socials. 
 
Es poden consultar els següents enllaços: 
 
gener 2021 
febrer 2021 
març2021 
abril 2021 
maig 2021 
juny 2021 
juliol 2021 
setembre 2021 
octubre 2021 
novembre 2021 
desembre 2021 
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Mitjans de comunicació 
 

Premsa escrita 
 
Des del novembre d’aquest any la Fundació col·labora amb la 
revista mensual L’Informatiu de Palau-solità i Plegamans amb 
una secció específica de divulgació i actualitat. 
 
Entre els articles apareguts en la premsa general relacionats 
amb els Folch i Torres i la Fundació, volem destacar el d’Ignasi 
Aragay “La cultura va primer” al diari Ara. 
 
 

Ràdio 
 
Arran de l’inici de la campanya “30+”, Ràdio Sabadell va 
entrevistar el nostre president. 
 
El darrer trimestre de l’any s’ha encetat una nova secció 
mensual a l’espai “El meu carrer” de Ràdio Palau. 
 
 

Televisió 
 
El TN vespre de TV3 va emetre un reportatge sobre els 30 anys 
de la Fundació al Castell de Plegamans i la inauguració de la 
Torre Folch. 
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4. Activitat institucional 
 

Convenis 
 
Al llarg d’aquest any s’han concretat tres nous convenis i s’han 
iniciat converses per a la renovació de l’actual conveni de cessió 
d’espai amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
Auditori - Museu de la Música 
Conveni de col·laboració i intercanvi entre les dues entitats pel 
foment de les activitats respectives. 
 
Institut Can Periquet de Palau-solità i Plegamans 
Conveni de col·laboració per al servei comunitari de l’Institut 
amb la Fundació durant el curs 2021-2022 sobre els jocs 
educacionals elaborats per en Lluís Folch i Torres. 
 
Institut  Agustí Serra i Fontanet (Sabadell) 
Conveni per a la formació d’estudiants en pràctiques en 
ensenyament i activitats socioesportives.  
 
 

Visites il·lustres 
 
Visita de l'exconseller Joaquim Nadal Farreras, actualment 
director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, 
per un treball de recerca sobre el fons de Joaquim Folch i 
Torres. 
 
Visita del president del MNAC, Joan Oliveras i Bagués, per 
reforçar els lligams entre totes dues institucions en el marc del 
vigent conveni de col·laboració.  
 
En totes les visites s’ha pogut comptar amb la presència de 
l’Il·lustríssim Sr. Oriol Lozano i Rocabruna, batlle de Palau-
solità i Plegamans. 
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Visites exteriors 
 
Visita al Museu de L’Escala del directori els patrons Miquel 
Truyols i Mercè Vidal; la directora del museu, Lurdes Boix, va 
mostrar la potencialitat de mostrar-hi el vincle entre la població 
i una figura icònica, en aquest cas la de Víctor Català. 
 
 

Entitats socials 
 
Després de convidar totes les entitats i associacions de la nostra 
vila a fer-nos una visita, al llarg d’aquest any hem pogut 
estrènyer lligams especialment amb el Casal d’Avis, Patchwork, 
Scolfing Club, Escamarlans, Coral La Unió, Amics de la 
Música o Teia Moner. 
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5. Participacions i col·laboracions 
 

  MNAC – 14 de Juliol 
 
La Fundació ha col·laborat amb el préstec de diverses peces del 
seu arxiu en l’exposició organitzada pel MNAC amb el títol “El 
Museu en perill”, un homenatge a la tasca de Joaquim Folch i 
Torres en la salvaguarda del patrimoni nacional català.   
 
La Fundació hi va organitzar una visita guiada a càrrec de la 
seva comissària Mireia Capdevila juntament amb el Casal de la 
Gent Gran de Palau-solità i Plegamans. 
 
 

 Inauguració de la Torre Folch – 17 
d’octubre 

 
El 17 d’octubre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
inaugurava la Torre Folch com a viver cultural, sota la 
presidència de l’Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Fundació ha participat activament en l’agençament de 
mobiliari i la senyalització d’espais amb l’equip de 
dissenyadors. 
 
 

Fundació Masó– 7 d’octubre 
 
La Fundació ha cedit a la Casa Masó el bust de Joaquim Folch i 
Torres per a l’exposició “L'almanac dels Noucentistes”. 
 
 

 Lectura de  “Programa de Festa 
Major” – 24 d’octubre 

 
La Fundació participa en l’acte d’inici de campanya del 
col·lectiu Plegamans per Ramon Folch i Camarasa en suport a 
la incorporació de la seva figura a la Fundació. 
 
Una trentena de voluntaris, a qui cal agrair la col·laboració, 
protagonitzen la lectura de l’obra de teatre Programa de Festa 
Major: 
 
Miquel Truyols, Lourdes Agustí, Jordi Bachs, Montse Cañadó, 
Domènec Cano, Joan Ignasi Cardoner, Joan Carol, Francesca 
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Casajoana, Meritxell Castells, Tomàs Castells, Josep Cuyàs, 
Quim Estrada, Pere Farnés, Glòria Fernández, Xaro Garcia, 
Eva Garreta, Antonio Izquierdo, Elena Jiménez, Olga Lahoz, 
Raquel Madrid, Lorena Martínez, Núria Olivé Poch, Jordi 
Oliver, Alfons Parés, Joan Payola, Paulí Peña, Jordi Poch, 
Mireia Pocorull, Jordi Pujol, Núria Rimbau, Lluís Sanitjas, 
Lluïsa Sañudo, Jordi Serravinyals, Maria Torras Casajuana, 
Cisco Vallicrosa, Jaume Ventura. 
 
 

 Visita a l’exposició “El Museu en 
Perill”– 3 de novembre 

 
La Fundació coorganitza una visita guiada al MNAC, a càrrec i 
per gentilesa de la seva comissària Mireia Capdevila, juntament 
amb el Casal de la Gent Gran de Palau-solità i Plegamans. 
 
 

 Donants de Veu - Juny  
 
La Fundació ha participat en la campanya de “Donants de Veu”, 
organitzada per la UOC, a través de voluntaris que han gravat la 
lectura de diverses obres de Josep M. i Manuel Folch i Torres i 
Ramon Folch i Camarasa.  
 
 

 Jornades “Llum de Llull” – 26 de 
novembre 

 
La Fundació participa en la tercera jornada dedicada a Gabriel 
Ferrater a les Biblioteques de Reus amb una exposició sobre el 
centenari dels pastorets de J.M. Folch i Torres, cedida per la 
fundació La Roda, i una xerrada de la Teresa Duran sobre la 
revista Patufet. 
 

 Centenari de La Ventafocs a Olot – 
28 de novembre 

 
Amb la lectura dramatitzada de fragments de La Ventafocs per 
la secció dramàtica del centre els Catòlics d'Olot, s’inaugurava a 
la Sala “El Caliu” l'exposició sobre el centenari de La Ventafocs 
d'en J.M. Folch i Torres. 
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 Fira de Santa Llúcia – 11 i 12 de 
desembre 

 
Per Primera vegada la Fundació participa a la Fira de Nadal de 
Palau-solità i Plegamans amb una carpa pròpia i un èxit 
engrescador. 
 
 

El Círcol de Badalona – 26 de 
desembre 

 
La Fundació ha estat convidada a participar en el centenari de la 
representació d’Els Pastorets amb la reestrena de la música de 
l’autor Joan Aymerich a càrrec del seu net. 
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6. Actes públics 
 

Xerrada d’Empar Moliner – 16 
d’abril 

 
Primer acte públic de l’any al teatre de la Vila de Palau-solità i 
Plegamans amb l’escriptora Empar Moliner, que a “Soc fan de 
Folch i Torres” explica que l’obra d’en Josep M. li va ser 
inspiradora a l’hora de dedicar-se a l’escriptura. 
 
 

 Exposició centenari de “La 
Ventafocs” - maig 

 
Inauguració a Can Cortès de Palau-Solità i Plegamans de 
l’exposició amb motiu del centenari de la primera representació 
de l’adaptació del conte de La Ventafocs per J.M. Folch i Torres 
el 1920. 
 
 

 Sant Jordi 
 
La llibreria va obrir les portes per sumar-se a la festa del llibre i 
la rosa amb una oferta especial d’un lot de llibres.  
 
 

 “En Massagran, més d’un segle 
d’èxit” – 17 d’octubre 

 
Exposició inaugurada el mateix dia que el nou viver cultural de 
la Torre Folch, a la sala Massagran, posa de manifest la 
vigència de la novel·la més popular de J.M. Folch i Torres a 
través dels dos binomis autor i dibuixant que el van 
popularitzar, Folch i Torres i Junceda primer, i Ramon Folch i 
Camarasa i Madorell després en el gènere del còmic. 
 
 

 Xerrada de Martí Gironell – 5 de 
novembre 

 
A “Joaquim Folch i Torres contra l’espoli del romànic”, Martí 
Gironell explica com, a través de la novel·la Strappo, s’ha 
endinsat en la història del rescat del patrimoni romànic català. 
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 “  Lluís Folch i Torres, educador i 
pioner” – 17 de novembre 

 
En col·laboració amb el Dincat, es programa una xerrada a 
càrrec de diversos especialistes sobre la figura de Lluís Folch i 
Torres i la seva transcendència en la història de l’educació 
especial com a precursor d’aquesta disciplina a Catalunya. 
 
La trobada va ser l’ocasió per presentar la biografia Lluís Folch 
i Torres, el meu avi, a càrrec de Lluís Folch i Soler, editada per 
la Fundació. 
 
 

 Acte d ’incorporació de Ramon 
Folch  Camarasa a la Fundació – 
13 de desembre 

 
Com a colofó de l’any, la Fundació va homenatjar Ramon Folch 
i Camarasa amb un acte solemne de reconeixement que va 
comptar amb la presència del Molt Hble.Sr. Quim Torra i Pla, 
131è president de la Generalitat. 
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