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Pòrtic 
 
Presentem, com fem cada any d’un poc temps ençà, una memòria 
de les activitats anuals de la Fundació Folch i Torres, i ho fem 
com un exercici de transparència i de retiment de comptes davant 
els socis de l’entitat, davant les administracions que li donen 
suport i també, sigui dit sense pretensions, davant el conjunt de 
la societat catalana, que pretenem servir. 
 
 El vicepresident destaca, en el pòrtic que podreu llegir a 
continuació, tres aspectes especialment remarcables que hem 
viscut o protagonitzat aquest any, i això m’estalvia de referir-
m’hi. M’agradaria, si de cas, proposar una reflexió general que 
vull creure que dona cohesió i sentit a la detallada informació que 
trobareu en aquest document. 
 
 Aquest any 2022 hem celebrat les tres primeres dècades 
d’activitat de la Fundació Folch i Torres i no deu ser casual que 
la commemoració hagi coincidit amb la signatura d’un nou 
conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, sobre la base de la cessió d’ús dels espais del Castell 
que ens acullen des dels inicis. Aquesta doble mirada cap enrere, 
la commemoració, i cap al futur, el nou marc de col·laboració 
amb el municipi, expressa amb tota la força la nostra raó de ser. 
 
 Que és, en primer lloc, el deure de responsabilitat envers 
el llegat dels germans Folch i Torres i els seus principals 
continuadors: conservar-ne la documentació i difondre’n el 
coneixement, que vol dir donar claus d’interpretació de les seves 
figures, de l’obra que van deixar i, al capdavall, del seu temps. 
Una interpretació necessària per entendre qui som i on som, 
sobretot col·lectivament. 
 
 I que, per tant, també ens obliga amb les realitats d’avui 
i els ciutadans de demà. Dipositaris de la memòria dels germans 
Folch i Torres i en certa mesura, a través seu, de l’època que van 
viure, tenim el repte de fer ara i aquí unes propostes que siguin 
útils i productives. No es tracta, només, de fer memòria del 
passat. Es tracta, també, de posar llavors de futur. 
 
 Perquè el seu compromís cultural, social i nacional no és 
cosa d’ahir. Creiem que l’exemple d’aquells germans 
excepcionals pot ser far i guia per a les generacions que venen. 
Tindrem futur si no renunciem a construir-lo. Aquesta és, també, 
l’aposta que, n’estic convençut, la Fundació hauria d’assumir 
com a pròpia. 
 

Oriol Izquierdo i Llopis 
President 
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A la contra... 
 
La Fundació Folch i Torres ha mostrat novament durant l’any 
2022 la seva vitalitat i dinamisme amb la organització i la 
participació en una munió d’actes, dels quals podeu veure’n una 
descripció resumida en aquesta Memòria. 
 
Volem destacar tres fets que mereixen una especial consideració: 
 
En primer lloc, l’assoliment dels primers trenta anys d’existència 
de la Fundació, plens de reptes, de dificultats i d’èxits. L’acte 
central de la commemoració va ser presidit per la M. H. Sra. 
Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, que va 
qualificar la Fundació de “referent” de la cultura catalana. 
 
Segonament, la incorporació a la Fundació de la figura del doctor 
i pedagog Lluís Folch i Camarasa, continuador de l’obra del seu 
pare, Lluís Folch i Torres, en el tractament i l’educació dels nens 
i joves afectats de dificultats funcionals i intel·lectuals. Aquesta 
incorporació, amb la de l’escriptor i traductor Ramon Folch i 
Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres, efectuada l’any 
2021, eleva a set els membres de la irrepetible nissaga Folch que 
acull la Fundació i augmenta el fons de la immensa obra literària, 
artística i pedagògica pel qual vetlla la Fundació i que ha enriquit 
tant la cultura del nostre país. 
 
I en tercer lloc, la continuació del procés de rejoveniment i 
diversificació del Patronat de la Fundació amb la incorporació de 
Francesc Bierge i Gili, besnet de Lluís Folch i Torres, que amb 
el nomenament l’any 2021 d’Anna Corbella i Albero, besneta de 
Manuel Folch i Torres, fa que ja siguin dos els membres de la 
generació de besnets dels Folch i Torres que formen part activa 
del Patronat. 
 
Fem públic el nostre agraïment a totes aquelles persones que fan 
possible la pervivència i l’activitat de la Fundació mitjançant les 
seves aportacions econòmiques o el seu treball desinteressat, 
sovint poc visible però imprescindible: socis, simpatitzants, 
seguidors i tots aquells voluntaris que hi aporten una part tant 
valuosa del seu temps.   
 
Per acabar, reiterem la crida a tots els lectors d’aquesta Memòria 
a difondre entre els seus parents, amics i coneguts el coneixement 
de la Fundació Folch i Torres i la necessitat de fer créixer la 
comunitat social i col·laboradora, que és l’única garantia de la 
continuïtat i de l’increment de la seva aportació a la cultura del 
nostre país. 

Josep Maria Viñas i Folch 
Vicepresident 
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Òrgans de govern 
 

Estatuts 
 

El juny d’aquest any s’han renovat els estatuts per prendre en 
compte alguns canvis necessaris en els nostres estatuts: 
 

- Incorporació de les figures de Lluís Folch i Camarasa i 
de Ramon Folch i Camarasa a la resta de la Nissaga 
Folch i Torres, en l’apartat d’objectius.  

- Compromís de l’aportació municipal en el pressupost de 
l’entitat. 

- Donar per vàlides les reunions telemàtiques del patronat.  
 
Aquests estatuts han estat aprovats per la Generalitat de 
Catalunya el 22 de juliol de 2022.   
 

 
Patronat 

 
Aquest 2022 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 acceptés el repte de formar part del 
patronat un descendent de Lluís Folch i Torres: 
 
Francesc Bierge i Gili 
Advocat en exercici, besnet de Lluís Folch i Torres i net de 
l’Eulàlia Folch i Camarasa. 
 
També cal donar les gràcies pel seu compromís i dedicació a 
l’Eulàlia Pérez Vallverdú, que per raons personals ha deixat el 
seu càrrec aquest any. 
 
Finalment la Teresa Duran i Armengol ha acceptat la condició 
de primera patrona d’honor de la Fundació Folch i Torres, 
desvinculant-se del patronat estatutari.  
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Direcció i administració 
 
S’ha incorporat amb caràcter professional a la direcció de la 
Fundació una nova administrativa en substitució de Mariona 
Oliveras Dachs, que ha declinat la renovació després d’un any. 
Desitgem molta sort a l’una i l’altra! Aquesta incorporació ha 
estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya a través dels 
fons europeus. 
 
Mireia Rodríguez 
Plegamanina de naixement i resident a Palau-solità i Plegamans, 
és encarregada de donar suport administratiu a la direcció de la 
Fundació. 
 
 

Massa social i voluntariat 
 
Al llarg d’aquest any s’han donat d’alta 18 socis nous que ens 
apropen al centenar de socis que ens acompanyen fidelment any 
rere any. 
 
Lamentem la baixa per defunció del soci: 
 

- Miquel Casas Florença 
 
Per primera vegada hem celebrat una trobada de voluntaris per 
agrair la seva col·laboració.  
 
Un any més volem donar les gràcies a: 
 
Joan Badia  
Gemma Figueras i Sabater 
Pere Farnés i Costajussà 
Mireia Pocurull i Arumí 
Xavier Romeu 
Lourdes Agustí i Sans  
Mercè Castellvell 
Agustí Tresserra 
Anna Pellicer 
Elisenda Trias 
Jordina Coromina 
Josep Raventós 
Mariona Llobera i Trias 
Rafael Gallifa 
Rosa Masferrer 
... i tots els qui heu col·laborat desinteressadament amb nosaltres! 
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Activitat interna 
 

Organització 
 
S’ha avançat en la reorganització de diversos aspectes 
d’administració i processos de treball intern. 
 
Un dels processos més valuosos portat a terme aquest any ha estat 
el bolcat de tota la informació digital dels 30 anys de 
funcionament de la Fundació. 
 
De manera ordenada i coherent tota la informació digital 
disponible és ara accessible i consultable. 
 
 

Arxiu-Museu 
 

Gràcies a la feina incansable dels responsables de l’arxiu, 
Montserrat Comelles i Oriol Viñas, s’ha completat l’inventari 
(pendent de catalogació) del fons de la Fundació. 
 
S’han afegit als fons personals dels cinc germans, el fons de 
Lluís Folch i Camarasa, després que la UAB renunciés a la seva 
custòdia. També s’ha fet la migració de la base de dades Isis en 
format CSV i s’han creat els següents inventaris: 
 

- Obra i biblioteca 
- Jocs didàctics 
- Obra Ramon Folch i Camarasa 

 
Una nova prestatgeria ha estat instal·lada a la capella de Sant 
Genís per fer front a les noves incorporacions. 
 
Donacions de més de 150 exemplars de vell o originals d’interès, 
amb l’estesa del corresponent certificat de donació: 
 
Marta Sánchez i Raventós 
Família Corbella i Albero 
Susanna Àlvarez i Rodolés 
Gemma Figueras 
Assumpció Buhigas Casadevall 
Gloria Rodríguez 
Joan Capdevila Sanitjas 
Jordi Pujol i Folch 
 
Aquest any l’Arxiu-Museu ha estat visitat per 1.382 persones. 
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Llibreria-botiga 
 
La llibreria ha posat nous títols a la venda:  
 
El nàufrag feliç – Ramon Folch i Camarasa 
Reedició de la novel·la primerenca de Ramon Folch i Camarasa 
(1959) amb una excel·lent acollida del públic i una segona edició 
en preparació. 
 
El Noè del patrimoni artístic català 
Joaquim Folch i Torres durant la Guerra Civil 
Autor: Santos M. Mateos Rusillo 
Joaquim Folch i Torres, director general dels Museus d'Art de 
Barcelona quan va esclatar la Guerra Civil, va mostrar la seva 
lleialtat al país i al seu patrimoni en exiliar-se a París durant dos 
anys i mig acompanyant les obres d’art traslladades per tal de 
salvaguardar-les i exposar-les als ulls del món. Aquesta actuació 
li va comportar patir la feroç repressió franquista. 
 
Baules – cartes generacionals 
Autor: David Pagès i Cassú 
Es tracta d’un recull de cartes dirigides a 45 personatges dels 
Països Catalans (filòlegs, metges, escriptors, músics, dibuixants, 
pintors, feministes, poetes, actors...). Una de les cartes és la de 
Montserrat Manén i Folch al seu avi Josep Maria Folch i Torres. 
 
Ha augmentat l’oferta amb nous objectes de marxandatge, com 
els llapis, els imants i els bolígrafs, a més de la tassa o “mug” 
amb el logotip de la Fundació. 
 
La venda total de la Llibreria-botiga d’aquest any ha estat de 260 
llibres per un import de prop de 3.000 euros. 
 
 

Editorial 
 
Per atreure els més joves, la Fundació ha editat dos àlbums per 
acolorir de la figura d’en Massagran.  
 
En ocasió del centenari de la casa Folch (1922-2022), s’ha 
reeditat i actualitzat el llibre publicat l’any 2000 a cura de 
l’arquitecte Josep Maria Serraviñals i Arumí. 
 
Sortit de la impremta a finals del 2022, es presentarà a la propera 
festa de Sant Jordi.  
 
 
 



2022 

Fundació Folch i Torres 
Castell de Plegamans 

C/ del Castell, 1 
08184 Palau-solità i Plegamans 
arxiu@fundaciofolchitorres.org 

 
 
 
 
  
   

9 

Web 
 
S’ha actualitzat el web en diferents aspectes tant de forma com 
de contingut. 
 
Concretament s’hi ha incorporat de manera detallada l’oferta 
didàctica elaborada per la comissió d’educació, amb l’aportació 
voluntària de les mestres Lourdes Agustí i Mercè Castellvell i 
sota la direcció de Montserrat Comelles i Josep Maria 
Serraviñals. 
 
 

Nous horaris i preus 
 
Des de l’inici del curs 2021-2022 s’han introduït nous horaris de 
visita i noves tarifes: 
 
Entrada lliure 
Tots els dies menys dissabte: 
10h-13h 
 
Dos torns de visites guiades 
10h - 11h30 
11h30 - 13h 
Adults   5 Euros/persona 
Estudiants i jubilats: 2 Euros/persona 
Menors fins a 14 anys Gratuït 
 
Escoles i grups per concertar. 
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Comunicació 
 

Un creixement sostingut en les xarxes socials, les col·laboracions 
en els mitjans locals i nacionals i una mitjana de 1.000 visites 
mensuals del web corporatiu, mostra la salut de la nostra 
comunicació. 
 
Aquest any s’ha editat un nou tríptic per tenir en compte els nous 
canvis i actualitzar la informació disponible. 
 

Xarxes socials 
 
Presents en la majoria de xarxes més habituals (twitter, 
instagram...), la fundació continua el seu creixement en nombre 
de seguidors i simpatitzants. 
 
Han tingut un ressò important la campanya sobre el canvi de nom 
de l’Avinguda Reina Maria Cristina pel de Joaquim Folch i 
Torres i la publicació del llibre de Ramon Folch i Camarasa, El 
nàufrag feliç. 
 
 

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. 
 
Hem incorporat al butlletí articles de fons i divulgatius que 
n’augmenten l’interès i contribueixen a la difusió de l’obra de la 
nissaga Folch i Torres. 
 
Es poden consultar els següents enllaços: 
 
gener 2022 
febrer 2022 
març2022 
abril 2022 
maig 2022 
juny 2022 
juliol 2022 
agost 2022 
setembre 2022 
octubre 2022 
novembre 2022 
desembre 2022 
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Mitjans de comunicació 
 

Premsa escrita 
 
Des del novembre de 2021, 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 magnífic 
reportatge fet a Cavall Fort, sobre els cinc germans, i el recent 
article de Josep Vallverdú a la revista Serra d’Or. 
 
 

Ràdio 
 
Des del novembre de 2021, la Fundació té secció mensual a 
l’espai “El meu carrer” de Ràdio Palau. 
 
Al llarg d’aquest any han passat per les ones moltíssims invitats 
i col·laboradors per comentar, de manera distesa i amena, 
l’actualitat de la nostra entitat. 
 
En el web de l’emissora podreu retrobar els podcasts 
corresponents. 
 
 

Televisió 
 
Premi Josep Maria Folch i Torres de literatura infantil 2021 – 
editorial la Galera 
 
Per celebrar el nostre 30è aniversari, la seu de la Fundació ha 
acollit la presentació per TV3, de la 59ena edició del premi que 
aquest any passat ha premiat l’obra Capità Lluc de Carles Sala i 
Vila. 
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Activitat institucional 
 

Convenis 
 
Després d’un any de negociacions amb l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, ha culminat el procés per a la renovació del 
conveni de cessió de la primera planta del Castell de Plegamans. 
 
El primer conveni de cessió datava de novembre de 1994 i 
caducava el 2024, amb el nou conveni, adoptat en sessió plenària 
de l’Ajuntament per unanimitat, les dues entitats constaten la 
plena satisfacció d’aquesta col·laboració i reafirmen la voluntat 
de seguir treballant conjuntament amb major intensitat. 
 
 

Visites il·lustres 
 
En la visita de la comitiva de l’Ajuntament de l’Escala per veure 
el nostre arxiu, la directora del Museu de l’Escala, Sra. Lourdes 
Boix, i els regidors de cultura, Sr. Víctor Puga, i de patrimoni, 
Sr. Martí Guinart López tingueren l’oportunitat de visitar 
també la recent restaurada Torre Folch, acompanyats de la Sra. 
Eva Soler, regidora de cultura de Palau-solità i Plegamans. 
 
En ocasió de la 13a Festa dels Pastorets, els presidents respectius 
del Círcol de Badalona i del Social de Terrassa, i la regidora de 
Cultura de Badalona, Sra. Anna Lara Carmona, van signar el 
llibre d’or de la Fundació. 
 
En el marc de l’acte central de celebració del 30è aniversari, el 
proppassat 22 de maig, la Molt Honorable Sra. Laura Borràs i 
Castanyer, Presidenta del Parlament de Catalunya, va poder 
signar el llibre d’or de l’entitat. 
 
El guanyador de la 59a edició del premi Josep Maria Folch i 
Torres de literatura infantil 2021 – editorial la Galera, Sr. Carles 
Sala i Vila, amb l’obra Capità Lluc, ha visitat la nostra seu. 
 
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, així com de regidors del nostre Ajuntament, 
als quals agraïm la seva disponibilitat. 
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L’historiador i autor del llibre El Noè del patrimoni artístic 
català, Santos M. Mateos Rusillo, ha tornat a visitar el nostre 
arxiu per consultar la última documentació sobre Joaquim Folch 
i Torres. 
 
 

Visites exteriors 
 
Visita guiada al Museu de Molins de Rei a càrrec de la directora, 
on la Fundació té dipositats els retrats de Lluís Folch i Brossa i 
Lluïsa Torres i Llinars (pares dels germans Folch i torres), obra 
del pintor molinenc Carbonell i Selva.  
 
La Fundació va participar per invitació de la coordinadora en el 
4t Congrés de Pastorets a l’Espluga de Francolí (12 de març). 
Amb un programa complet de tallers i xerrades sobre els 
diferents aspectes del fenomen dels Pastorets, la seva possible 
inclusió en el catàleg de béns immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO, va ser un dels punts de més debat. 
 
 

Entitats socials 
 
Aquest 2022 hem col·laborat amb diverses associacions locals en 
actes propis i externs. Volem agrair la seva predisposició i 
disponibilitat... 
 

- Escola Municipal de Musica 
- Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans 
- Grup de lectura del Taller de les Arts  - Llegint-te 
- Casal de gent gran de Palau-solità i Plegamans 
- Agrupació sardanista de Palau-solità i Plegamans 
- Palau-medieval 
- Institut Can Periquet 
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Participacions i col·laboracions 
 

Exposició Els Pastorets – gener 
 

Gràcies a la gentilesa de la Fundació La Roda, 
aquest any hem pogut gaudir a la sala d’exposicions del 
Castell, de l’exposició del centenari de Pastorets fins al mes 
d’octubre. 

 
 
Les Bernardes – 4 de març  

 
L’exposició itinerant del centenari de La Ventafocs continua el 
seu periple. Després d’Olot, s’ha instal·lat a la Casa de Cultura 
de Les Bernardes de Salt (Girona). Del 4 de març  a finals d’abril 
s’ha pogut explicar la història d’un dels èxits teatrals més 
importants de Josep M. Folch i Torres en el marc incomparable 
d’aquest centre cultural... 
 
 

Presentació El meu avi – 7 d’abril 
 
El dijous 7 d’abril, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va 
organitzar l’acte de presentació del llibre Lluís Folch i Torres, el 
meu avi, a càrrec del seu autor Lluís Folch i Soler. També van 
intervenir Oriol Folch i Soler, exdirector de l’Institut Torremar, i 
Jordi Folch i Soler, metge psiquiatre. Tots van recordar Lluís 
Folch i Torres no només com el precursor de la psicopedagogia 
a Catalunya però sobretot pel seu gran humanisme. Va cloure 
l’acte l’alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró. 
 
 

Homenatge a Josep M. Folch i Torres – 
22 abril 

 
El proppassat 22 d’abril va tenir lloc un acte d’homenatge a Josep 
M. Folch i Torres a càrrec de Montserrat Manén i Folch, neta de 
Josep M. Folch i Torres, en el marc de l’exposició sobre el 
centenari de La Ventafocs a les Bernardes de Salt. El músic 
Ramon Manent i Folch va introduir l’acte amb una versió 
musicada del poema de Josep M. Folch i Torres Sant Jordi 
triomfant per cloure’l més tard amb una versió d’un poema de 
Joaquim Folch i Torres. 
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Fira  de Sant Jordi – 23 d’abril 

 
Per segon any consecutiu la Fundació va participar en la Fira de 
Sant Jordi de Palau-solità i Plegamans, que aquest any tingué lloc 
a la pista coberta municipal pel mal temps. 
 
 

Mercat medieval – 7 i 8 de maig 
 
Com cada any, la Fundació va obrir les seves portes al públic pel 
tradicional mercat medieval de Palau-solità i Plegamans, on més 
de 300 persones van gaudir d’una curta visita a l’Arxiu-Museu. 
 
 

Exposició Joan Triadú – 2 de juny 
 
Un any després de l’Any Triadú, la Fundació ha programat 
l’exposició institucional en el marc de la Torre Folch, a la sala 
Massagran. 
 
Joan Josep Isern, comissari de l’Exposició, i Susanna Àlvarez 
van fer la visita inaugural el dia 2 de juny. 
 
 

Presentació servei comunitari Can 
Periquet – 10 de juny 

 
Durant aquest curs, diversos alumnes d’ESO han conegut i 
analitzat alguns dels materials que el segon dels germans Folch i 
Torres (Lluís) va crear els anys 20 i 30 per posar en pràctica les 
seves idees de pedagog d’avançada, seguidor de la mundialment 
coneguda pedagoga Maria Montessori. 
 
Tot plegat s’ha materialitzat en un vídeo del material didàctic que 
va elaborar Folch i Torres, en unes aplicacions informàtiques de 
jocs i en la reproducció física d’un joc, creat també pel pedagog. 
Aquest mes de juny, els nois i noies l'han presentat a la seu de la 
Fundació. 
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Presentació El nàufrag feliç – 7 de juliol 
 
La llibreria va obrir les portes per sumar-se a la festa del llibre i  
el dia 7 de juliol la Fundació i el club de lectura del Taller de les 
Arts de Palau-solità i Plegamans, en col·laboració amb Viena 
edicions, en van fer la presentació a la sala noble del Castell de 
Plegamans. La Blanca Pujals i en Lluís Folch i Pons ens van 
acostar aquesta obra però també el recorregut artístic de Ramon 
Folch i Camarasa. 
 
Recordeu que podeu trobar el llibre a la nostra llibreria i a la 
nostra botiga on-line! 
 
 

El llibre dels Feits – 22 i 23 d’octubre 
 
La Fundació va cedir els seus espais a una nova iniciativa de 
l’associació Palau medieval: la recreació del Llibre dels Feits 
amb la figura de Ramon de Plegamans. 
 
 

Presentació del llibre Baules – 2  de 
desembre 

 
El passat dia 2 de desembre, al Castell de Plegamans es presentà 
el llibre “Baules. Cartes generacionals”, de David Pagès i Cassú. 
Es tracta d’un recull de cartes dirigides a 45 personatges dels 
Països Catalans (filòlegs, metges, escriptors, músics, dibuixants, 
pintors, feministes, poetes, actors...) de generacions enrere, 
escrites per descendents o estudiosos de la seva feina.  
 
L’originalitat de llibre rau en què els mateixos redactors també 
n’escriuen a descendents dels primers o a estudiosos de 
generacions posteriors i els expliquen, els recorden qui eren. 
 
En el cas de Josep Maria Folch i Torres, va ser la Montserrat 
Manén i Folch l’encarregada d’escriure al seu avi. 
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Escola industrial de Sabadell – 15 de 
desembre 

 
Aquest 15 de desembre, aniversari de la mort de Josep Maria 
Folch i Torres, un estol de més de 120 alumnes de segon d’ESO 
de l’Escola Industrial de Sabadell va venir al Castell de 
Plegamans a presentar-nos el seu projecte, anomenat “Les 
aventures dels Folch i Torres”. 
 
Una idea gestada per les professores de català d’aquest institut, 
que han estat treballant amb els alumnes tot el trimestre fins a 
aconseguir presentar una sèrie d’activitats relacionades amb els 
germans Folch i Torres (Els Pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres, les faules d’en Manuel i els jocs educatius d’en Lluís...), 
i que permetran a la Fundació disposar d’eines adaptades per a 
futures activitats didàctiques. 
 
Enhorabona i felicitacions per aquesta iniciativa, que va poder 
comptar amb l’ajuda inestimable de sis monitors en pràctiques 
de l’Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell. 
 
 
 

Fira de Santa Llúcia – 17 i 18 de 
desembre 

 
Un any més, la Fundació ha participat a la Fira de Nadal de Palau-
solità i Plegamans amb una carpa pròpia i un èxit engrescador. 
 
 
 



2022 

Fundació Folch i Torres 
Castell de Plegamans 

C/ del Castell, 1 
08184 Palau-solità i Plegamans 
arxiu@fundaciofolchitorres.org 

 
 
 
 
  
   

18 

Actes públics 
 

XIII Festa dels Pastorets – 20 de febrer 
 
Després d’uns anys, aquest 2022 es va celebrar la tretzena festa 
dels Pastorets amb les entitats convidades El Círcol de 
Badalona i El Social de Terrassa, ambdues havent celebrat el 
seu centenari de representacions d’Els Pastorets o l’Adveniment 
de l’Infant Jesús de Josep M. Folch i Torres. Les dues entitats 
van rebre els respectius diplomes de reconeixement per aquesta 
tasca de mans del vicepresident del patronat, Josep Maria Viñas 
i Folch, i de la secretària del Patronat, Montserrat Comelles i 
Folch. 
 
 

Lesctura escenificada La Ventafocs – 13 
de març 

 
El centenari de la seva primera representació (1920) continua 
donant fruit i, després de l’exposició itinerant inaugurada l’any 
passat, aquest any hem pogut gaudir d’una lectura escenificada 
de La Ventafocs a càrrec de la Secció Dramàtica del Centre 
Catòlic d’Olot (SDCC), feta amb molt de cura i professionalitat. 
 
 

Acte central 30è aniversari - 22 de maig 
 
Laura Borràs, la MH presidenta del Parlament, no va voler faltar 
als actes centrals de celebració dels trenta anys de la Fundació, 
juntament amb altres personalitats com l'alcalde de Palau-Solità 
i Plegamans, Oriol Lozano, i el president i el director de la nostra 
entitat, Oriol Izquierdo i Jordi Folch i Pons, respectivament. 
 
Laura Borràs va qualificar de "referent" per a la cultura catalana 
la tasca "singular i de país" que va fer la nissaga Folch i Torres: 
"és un llegat que perdura i que cal que es projecti al futur" va 
remarcar. 
 

Exposició 30è aniversari – 22 de maig 
 
En el marc de l’acte central es va inaugurar l’exposició Història 
i Memòria de la Fundació Folch i Torres que repassa els 30 
anys d’activitat de la Fundació. 
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Visites guiades Jardí Torre Folch – 
juliol/setembre 

 
En una iniciativa del nostre patró Josep Maria Serraviñals, van 
iniciar-se les visites guiades al jardí Folch de la torre Folch. Es 
tracta d’un recorregut pel jardí noucentista que va projectar Josep 
Maria Folch i Torres i que l’Ajuntament ha recuperat, amenitzat 
per la lectura de fragments del seu dietari o llibre blau i del Bon 
dia, pare (biografia del seu fill) que contextualitzen la visita. 
 
 

Exposició 100 anys casa Folch – 8 de 
novembre 
  

Inauguració de l’exposició sobre el centenari de la casa d’estiueig 
de Josep Maria Folch i Torres a Plegamans, a la sala Massagran 
de la Torre Folch. Catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, 
la casa ha travessat aquest segle d’història acompanyant la nostra 
vila. 
 
En aquesta exposició es repassa la seva evolució, els actors que 
la van fer possible i un estudi detallat del seu jardí noucentista, 
avui recuperat. És també l’oportunitat de veure imatges filmades 
pel seu protagonista ara fa cent any i un petit reportatge sobre 
l’incendi de 1997. 
 

Novena trobada descendents – 19 de 
novembre 

 
Finalment, aquest 2022 hem pogut reprendre les trobades anuals 
dels descendents dels germans Folch i Torres. En aquesta novena 
trobada (més de 80 assistents)  s’hi han afegit els descendents de 
l’única noia Folch i Torres, la Mercè, que desaparegué a la jove 
edat de 28 anys. El seu besnet Xavier Romeu, pronuncià un 
emotiu discurs de retrobament de la branca de la Mercè amb la 
família Folch.  
 
 

Primera trobada de voluntaris – 27 de 
desembre 

 
El passat 27 de desembre, la fundació va organitzar la primera 
trobada de voluntaris de la Fundació que va aplegar una vintena 
de voluntaris, que any rere any, ajuden a portar a terme les 
diferents activitats de la Fundació.
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