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EDITORIAL
Any 66, nova etapa
Amb el número que esteu llegint,
LA TOSCA enceta el seu seixanta-sisè
any d’existència i, al mateix temps, una
nova etapa. L’Associació Cultural Modilianum —entitat nascuda en 1989 per a
editar la revista d’estudis del Moianès
Modilianum— pren el relleu de l’Agrupació Cultural La Tosca. I ho fa amb
ànims de continuïtat i de canvi.
Continuïtat, per a fer present a les
llars moianeses una revista amb sis
dècades i mitja d’història i que, a més,
enllaça —amb el parèntesi d’onze anys
entre la guerra civil i la primera postguerra— amb el Butlletí de la Lliga Defensa
de l’Arbre Fruiter (iniciat en 1909), formant en conjunt més d’un segle de periodisme moianès gairebé ininterromput.
I canvi, per a adaptar els valors essencials i tradicionals de LA TOSCA a la
realitat plural i diversa del Moià de principis del segle XXI. Som conscients que
la nostra publicació no pot tenir —per
la periodicitat i per ser fruit del voluntarisme— un caràcter eminentment informatiu. En canvi, sí que vol ser crònica
de la vida moianesa, recollint els actes,

esdeveniments, notícies, etc. que s’hi
vagin produint. I, a més, desitja aconseguir la participació del major nombre de
persones i entitats que són o se senten
moianeses; des d’aquí són convidades
a participar-hi. Als col·laboradors habituals, pretenem sumar-hi articles, comentaris, opinions, crítiques... de tots
els àmbits i sensibilitats.
També voldríem que en les pàgines
del nostre butlletí hi tingués una presència adequada l’actualitat de la vida
municipal. Estarem oberts als articles
d’opinió i de debat, perquè entenem que
la política local —la gestió dels afers comunitaris— constitueix una part decisiva de la vida d’un poble, i LA TOSCA,
en aquesta nova etapa, vol contribuir a
explicar-la.
Finalment, ens agradaria que, a
més de donar una visió àmplia i oberta
de la vida moianesa, LA TOSCA pogués
prestar atenció, d’alguna manera, als altres pobles del Moianès. Per això també
seran ben rebudes les col·laboracions
que ens arribin des de qualsevol punt
de la nostra comarca.
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VIDA MUNICIPAL
El CAP de Moià obre les portes
Elvira Vilardell

Una jornada de portes obertes va
servir per a «inaugurar» les noves instal·lacions del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Moià el proppassat 10 de
desembre. L’acte va ser presidit pels
doctors Glòria Mascaró i Josep Ramon
Viñeta i va comptar amb la presència,
entre altres, de l’alcalde de Moià, Dionís
Guiteras, així com de l’ex-batlle de la
vila, Josep Montràs. Aquesta iniciativa
va permetre als moianesos veure l’edifici per dins i començar-se a familiaritzar
amb el nou centre, que va entrar en funcionament el dia 15 del mateix mes.
L’obertura del CAP ha arribat tres anys
després que se’n comencessin les obres
i que l’abans consellera de Salut de la
Generalitat, Marina Geli, en col·loqués la
primera pedra. I és que aquesta construcció, portada a terme a través de l’empresa
MoiàFutur, ha patit diverses incidències.
Una d’aquestes, i gairebé la més rellevant, va ser l’aturada de les obres pocs
mesos després del seu inici. L’Ajuntament
de Moià no va poder fer front als costos de
l’empresa constructora a causa dels seus
problemes de liquiditat, fet que va provocar l’estancament de les obres. Finalment,
i després de diverses negociacions amb el
Govern català, la construcció es va poder
reprendre i s’ha venut, un cop acabada, a
la Generalitat per 2,4 milions d’euros.

Aquesta construcció —que es troba
emplaçada al solar de l’antiga Piscina
Municipal de Moià— té aproximadament
uns 802 m2 de superfície útil, el doble
que l’antic centre, i consta de dues plantes principals. La planta baixa gaudeix
de tretze consultoris, una sala d’educació sanitària i una altra de tractaments, a
part de les diverses sales d’espera i els
magatzems. La planta superior compta
amb dependències reservades, principalment, als metges i als serveis sanitaris. La nova distribució, doncs, ha posat fi
a les barreres arquitectòniques de l’anterior CAP, on les consultes es trobaven situades en dues plantes sense ascensor.
Els serveis sanitaris que ofereix el
nou centre són pràcticament iguals als
que oferia l’anterior; això sí, hi ha hagut
una millora de les instal·lacions i l’equipament. Cal destacar que l’obertura del
CAP de Moià ha afectat les prestacions
del Centre d’Atenció Primària de Castellterçol, el qual ha reduït les hores de
visita els caps de setmana —l’horari
actual és de 8 a 14 h—. D’acord amb la
regidora de Salut, Glòria Mascaró, podria ser que aquesta reducció acabés
amb un tancament del CAP de Castellterçol dissabtes i diumenges, qüestió
que decidirà pròximament el Govern
català.

El nou CAP de Moià (fot. E. Vilardell)
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Una vegada hi havia un CAP...
Elvira Vilardell

Fa ja un mes que els moianesos
gaudim d’un nou ambulatori i, a poc a
poc, ens hem anat acostumant a veure
l’obra acabada. I és que la construcció
del CAP ha durat més de tres anys i ha
estat aturada durant més d’un; en resum, ha portat a l’Ajuntament de Moià
més mals de cap dels que voldria. La
història d’aquesta construcció és llarga,
o millor dit, s’ha fet llarga. Entre el plantejament i el desenllaç s’hi han sumat
capítols que no es preveien i el projecte que s’havia d’acabar en el 2009 s’ha
conclòs quasi tres anys més tard, a finals del 2011.
El principi de la història del CAP es
remunta a l’any 2004, quan comença el
debat entre CiU i l’oposició, MAP-ERC i
PSC, sobre l’emplaçament del nou ambulatori. L’equip de govern, en aquell moment liderat per Josep Montràs, aposta
per situar el centre on aleshores hi havia
la Piscina Municipal de Moià, mentre que
l’oposició considera més adequat utilitzar altres terrenys, com la zona de Can
Patiràs, per a construir les noves installacions. La proposta de CiU és aprovada
per majoria i dos anys més tard, el 2006,
s’anuncia l’enderroc de les piscines i l’edificació d’un nou ambulatori al seu lloc.

Ubicació i conseqüències
Actualment la decisió que es va
prendre anys enrere —emplaçar el CAP
al solar de la Piscina Municipal— ja no
es pot canviar, però sí que ens podem
preguntar si va ser, o no, una decisió
adequada. El fet que l’equip de govern
anterior considerés apropiat el terreny
de les piscines per a construir el CAP és
fruit, sobretot, de la situació cèntrica de
la superfície i de les seves dimensions.
S’ha de tenir en compte, però, que CiU
no solament considerava l’edificació de
l’ambulatori, sinó també la construcció
d’un pàrquing subterrani amb places
per a més de dos-cents cotxes. Aquest
projecte, a part de ser d’una rendibilitat qüestionable —el nombre d’aparcaments és desmesurat amb relació a
la població—, va suposar que l’ajuntament hagués d’assumir el cost total de
la construcció fins que aquesta estigués
acabada.
En principi era el departament de
Salut de la Generalitat qui s’havia de
fer càrrec de les despeses generades
arran de la construcció del nou CAP, a
canvi que el consistori li cedís un solar
on construir l’edifici. Aquesta operació

L’edifici del CAP en construcció, l’any 2009 (fot. C.I.C. - Moià)
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Entrada a l’edifici del CAP (fot. M. Alsina)

no es va poder realitzar a causa del
projecte plantejat des de l’ajuntament,
que incloïa, a part del Centre d’Atenció
Primària, l’edificació d’un pàrquing subterrani, despesa que el departament de
Salut no va voler assumir. Així, doncs,
el govern de Moià va decidir carregar
amb els costos econòmics de l’obra
i pactar la compra del CAP, un cop finalitzat, amb la Generalitat. D’aquesta manera el consistori recuperava la
inversió corresponent a l’ambulatori i
«només» havia de fer front als costos
del pàrquing.
Una altra de les conseqüències derivades de la ubicació que es va escollir
va ser no solament l’enderroc de la Piscina Municipal, sinó també la construcció d’unes noves piscines. Així, doncs,
als costos ocasionats per les obres del
CAP i del pàrquing, pressupostades
conjuntament en més de 5,8 milions
d’euros —1,2 milions, provinents de
l’edificació de l’ambulatori—, s’hi han
de sumar les despeses que va comportar la construcció d’una nova piscina municipal: 1,8 milions euros. Cal dir
que el pressupost d’aquestes últimes
instal·lacions estimava el seu cost en
uns 750.000 euros, quan realment, com
es pot veure, la despesa final va duplicar la prevista en un principi. Després

d’observar les xifres exposades, potser
no es pot afirmar rotundament que emplaçar el centre sanitari al solar de les
piscines fos una decisió errònia, però,
si més no, ha estat una decisió que ha
comportat despeses innecessàries.

Les obres
La construcció del CAP que, segons
declaracions de Montràs, havia d’estar
acabada a finals del 2009, va començar
el mes de juliol del 2008, quan l’aleshores consellera de Salut, Marina Geli, va
posar la primera pedra de l’ambulatori.
L’organització que es va encarregar del
projecte va ser l’empresa municipal MoiàFutur, que al seu torn va contractar la
constructora Garrofé-Roca perquè realitzés les obres.
Després d’un inici amb normalitat
de l’activitat, la constructora va abandonar el CAP a finals del 2008, fet que,
inicialment, es va atribuir a una aturada
deguda a les vacances. Aquest «descans» va durar més d’un any i mig:
l’ajuntament no podia fer front a les despeses que suposava la construcció del
nou centre i del pàrquing. Garrofé-Roca
feia mesos que havia deixat de cobrar
i, per tant, va decidir suspendre la seva
activitat.
7
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Les obres es van reprendre el juny
del 2010, després que el consistori arribés a un nou acord amb la Generalitat.
El finançament del projecte inicial s’havia pactat en 1,2 milions d’euros, xifra
on l’aleshores alcalde de Moià va considerar que «faltaven més de 600.000
euros», ja que el departament de Salut
no havia assumit «la part proporcional
de serveis tècnics (redacció del projecte, direcció i seguretat de les obres)».
Finalment, doncs, el finançament acordat entre consistori i Govern català es
va establir en 1,9 milions.
Més endavant, Garrofé-Roca va
tornar a parar la seva activitat, exigint
aquesta vegada una garantia de cobrament, és a dir, que la Generalitat un cop
acabada l’obra els pagués la xifra acordada directament, sense que els diners
haguessin de passar per l’Ajuntament
de Moià. Les diferents parts implicades
van aconseguir d’arribar a un acord,
fet que va permetre d’acabar finalment
l’ambulatori. Es va posar punt final a la
construcció el novembre de l’any passat, tot i que l’obertura oficial del CAP,
com hem dit, no va ser fins al 15 de desembre —fins llavors el centre no disposava de llicència d’activitat—.

Despeses i futur
És difícil calcular el cost que ha comportat la construcció del CAP, ja que els
pressupostos previstos per a l’edificació
de l’ambulatori, el pàrquing i la urbanització de l’entorn han resultat no quadrar amb les depeses finals de l’obra.
Aquest fet, entre altres conseqüències,
ha comportat un endeutament més que
considerable de MoiàFutur, que ara
com ara deu aproximadament 4 milions
d’euros, i això sense sumar els interessos de demora. Cal tenir present, però,
que l’empresa municipal també s’ha implicat en altres projectes, com el de la
transformació de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil en pisos de protecció oficial, encara que les obres amb relació a
aquesta edificació no han avançat.
L’endeutament de MoiàFutur prové,
doncs, segons fonts del consistori, per
una banda, de dos crèdits que pugen a
1,5 milions d’euros i, per l’altra, del deute amb Garrofé-Roca, que és de més
de 2 milions. A aquesta quantitat s’hi
ha de sumar la despesa generada pels
pisos de la caserna, els quals s’han de
pagar al Ministeri de l’Interior. Si es relaciona el dèficit de l’empresa municipal

L’edifici del CAP des del carrer de Santa Magdalena (fot. M. Alsina)
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Sala d’espera (fot. C.I.C. - Moià)

amb la construcció del CAP, s’observa
que el pàrquing és l’obra que més participa d’aquest endeutament. El cost de
l’ambulatori ha estat assumit pel Departament de Salut de la Generalitat i la
urbanització de l’entorn (plaça i carrers)
està subvencionada amb 160.000 euros.
Com pretenia, doncs, l’antic equip
de govern amortitzar el cost del pàrquing
i treure’n benefici? Segons declaracions
de Montràs, es preveia que l’aparcament subterrani «s’acabés autofinançant». L’aleshores alcalde afirmava el
desembre de 2009 que l’ajuntament ja
havia rebut peticions per a les cent places que s’esperava posar a la venda i
per les quals es calculava ingressar 1,8
milions d’euros. La realitat actual, però,
no és aquesta. De moment, cap empresa externa no s’ha volgut fer càrrec del
pàrquing ni assumir-ne la gestió.
Amb tota aquesta problemàtica,
MoiàFutur es troba en una situació
complicada, i més si es té en compte la
conjuntura econòmica municipal, amb
un consistori que supera els 21 milions
de dèficit i amb un endeutament de més
del 375%. Una possible solució per a
MoiàFutur és que presenti concurs de
creditors —abans se’n deia «suspensió

de pagaments»—, de manera que, si
aquest fos acceptat per un jutjat, el deute de l’empresa municipal no recauria
sobre el poble. Si bé és cert que teòricament i per llei les entitats que integren
l’organització territorial de l’Estat, com
també els organismes públics, no poden ser presentats a concurs de creditors, en la pràctica s’han donat algunes
excepcions. Aquest és el cas, per exemple, d’una empresa municipal de Marbella, la qual va presentar concurs l’any
2009 i va aconseguir que fos aprovat.
Fins aquí la història del CAP té més
capítols negatius que positius. Tot i
això, aquesta nova construcció també
presenta alguns avantatges que no es
poden passar per alt. El fet que l’ambulatori s’hagi situat al centre del poble
facilita, a priori, la seva accessibilitat. A
més, fomenta l’activitat del nucli urbà i,
a la llarga, fins i tot pot ajudar a reactivar el comerç d’aquesta zona. D’altra
banda, s’ha produït una millora de les
instal·lacions sanitàries, la qual cosa
afavoreix tots els usuaris. Finalment, cal
assenyalar que l’ajuntament no s’ha de
fer càrrec del manteniment del nou centre: aquesta tasca és ara responsabilitat
de l’Institut Català de la Salut.
9
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Plens de l’Ajuntament de Moià
Ple del 3 de novembre del 2011

Ple de l’1 de desembre del 2011

- S’aprova la nova composició de la
Comissió d’Habitatges Socials Municipals, que estarà formada pels regidors
de Benestar Social (L. Camí), Via Pública (J.M. Navarro) i Coordinació Municipal (M. Ferrer), un regidor de CiU
(J.A. Martínez) i la treballadora social de
l’Ajuntament. També hi és convidat, amb
veu i sense vot, Iu Padrisa, responsable
de temes d’habitatge del Consorci.
- Es desestimen els recursos i es ratifiquen els comptes de liquidació definitiva de les quotes urbanístiques de les
obres d’urbanització dels carrers Agricultura, Comadran i part de la Tosca.
- S’aprova provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals.

- Es nomena la regidora de Benestar
Social i Ciutadania, Laura Camí, representant municipal en l’assemblea de la
Xarxa Local de Consum.
- Es prorroga l’adhesió al conveni
formalitzat entre el Consorci Català pel
Desenvolupament Local i Gas Natural
Fenosa en relació a l’Acord Marc per
al subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals.
- S’aprova l’Acord de col·laboració
entre el Museu d’Història de Catalunya,
l’Ajuntament de Moià i l’OAL Museu
Municipal de Moià per a dur a terme la
gestió conjunta de les tasques d’acolliment i informació als visitants a la
recepció de la casa Rafel Casanova.

Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Nadal amb llum pròpia
Mercè Bigorra
Fira del Tió
És difícil posar un punt de partença
a les activitats nadalenques de la nostra
vila, perquè des de primers de desembre s’anaren realitzant diversos actes
culturals, esportius i literaris. Però potser el dia en què podem parlar ja de ple
esperit nadalenc fou l’11 de desembre,
amb la quarta edició de la Fira del Tió i
la colla d’actes que diverses entitats organitzaren al seu voltant.
Amb la inauguració dels pessebres,
la plaça de Sant Sebastià es convertí en
l’escenari on es desenvoluparen bona
part de les activitats i on van conviure
paradetes i tendals d’artesania, d’entitats culturals i solidàries, amb bona
varietat de productes gastronòmics i de
caire nadalenc, acompanyats d’un seguit d’actes que al llarg del dia anaren
fent les delícies dels petits i no tan petits. No hi va faltar l’escalfor del foc, amb
les torrades amb botifarra que oferien
els pessebristes i el brou calent solidari d’Units per la Fam. Els Gegants i els
Bastoners hi van donar aquell toc alegre
i folklòric que sempre els acompanya.

Molt a prop de l’espai de la Fira del
Tió, a l’església de l’Escola Pia, hi hagué un concert de villancicos a càrrec
de la Coral y Coro Rociero del Centro
Artístico Manuel de Falla i de la Coral de
la Casa de Baena, Asociación Cultural
Andaluza. Era organitzat per les entitats Casa de Andalucía de Moià i Càritas Moià. Hi assistí un nombrós públic,
que va aplaudir la qualitat artística dels
grups participants. Es presentà un extens repertori de nadales típiques de la
terra andalusa i no hi faltaren cançons
tan nostres com El noi de la mare i el
Cant dels ocells, interpretat aquest últim amb dolçor per una magnífica veu
femenina.

Abans de Nadal
Un plat fort de les celebracions arribà el dia 17 amb la VI Nit de Somnis, una
bona demostració de la vitalitat cultural i
artística de la nostra vila. Plasticitat, bellesa i qualitat artística es fonien en les
diferents representacions protagonitzades per l’alumnat de l’Escola Municipal
de Dansa «Somnis». Els seus balls s’al-

Fira del Tió, a la plaça de Sant Sebastià (fot. F. Fargas)
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ternaven amb les escenificacions del
grup In-Fusions, algunes actuacions del
Musical, el ballet de flamenc Azahar i
els gags del «grupp1», que hi posaren
el toc precís de comicitat. El pavelló esportiu de l’Institut es transformà en un
gran escenari i en sala d’espectacles,
on no faltaren el cava, les taules ben
guarnides i la calidesa de les espelmes.
El diumenge 18 de desembre a
l’església parroquial hi hagué la representació de Les veus del pessebre, a
càrrec del grup Pedres Vives; l’import
recollit serà destinat al projecte de pintar el presbiteri de l’església parroquial.
En la mateixa diada, el veïnat dels
carrers de Sant Pere i Castell de Clarà
inauguraven el seu «pessebre», amb el
qual han contribuït a donar vida al sentit nadalenc d’aquestes diades i han fet
palès fins a quin punt es poden fer coses amb bona voluntat i sentit de germanor.
El dia 23 de desembre, el teatre
prenia protagonisme. Per una banda, el
grup de teatre 5+1, format per noies moianeses, representà Un altre conte de
Nadal a l’Esplai, i el grup Teatre Mòbil,
amb la participació del moianès Marc
Fonts, va escenificar l’obra Allegretto

a l’Escola Josep Orriols Roca; aquest
darrer acte fou organitzat per Amics del
Jazz i l’Ajuntament de Moià.

Nadal i Sant Esteve
El dia 24, pels volts del migdia, grups
de dimonis, pastors i l’àngel es passejaven per la vila representant algunes
escenes dels seus «Pastorets», amb
voluntat de donar a conèixer les actuacions que més endavant dos grups diferents farien al poble. Va ser una bona
pensada del jovent, la majoria alumnes
de l’Institut del Moianès, que amb bona
iniciativa van decidir que a Moià no ens
podíem quedar sense els «Pastorets».
L’Escola Municipal de Música de
Moià va portar alegria i esperit nadalenc a la Llar dels Avets i a l’HospitalResidència i seguidament van cantar a
la plaça Major i la plaça del Colom, per
a acabar amenitzant el Caga-tió.
El Caga-tió 2011, al vespre, tingué
lloc a l’Espai Cultural Les Faixes, on el
grup «Gil i els Rataplam» animà tothom
a participar-hi i a fer cagar el tió. La cantada de nadales de pares i alumnes de
l’Escola Municipal de Música hi posà el
caliu emotiu i nadalenc. Després, per

Pastorets interpretats per alumnes de l’IES Moianès (fot. M. Bigorra)
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Festival de Dansa Nadal’11 (fot. Moiasport)

segon any a les deu de la nit, tingué
lloc a l’església parroquial la tradicional
«missa del gall».
La diada de Nadal va ser un dia de
retrobament familiar. Els carrers a migdia s’anaren buidant de gent, les botigues no obriren i sembla que tothom es
recollia a les seves llars a compartir el
dinar amb la família. Al vespre, el Club
Esportiu Moià va inaugurar la «tómbola» amb un «Pare Noel» que es passejà
pels carrers de la vila. Aquesta entitat
inaugurava el dia següent el «Quinto de
Nadal». Ambdues activitats van estar
obertes també el dia 1 de gener.
L’Ateneu la Pólvora va organitzar el
«Sopar de sobres», que amb el lema
«Porta les sobres del dinar de Nadal
i agafa un regal escombraries per a
l’enemic invisible» convidava el jovent
a compartir la vetllada del dia 25 d’una
manera lúdica i econòmica.
La diada de Sant Esteve, de nou
a Moià la dansa fou protagonista de la
jornada, amb el Festival de Dansa Nadal’11, organitzat per Moiasport, que
per quart any consecutiu omplia el Pavelló Municipal d’Esports de Moià i el
convertia en l’escenari de l’exhibició de

hip-hop i de dansa contemporània. Un
total de 140 ballarins i ballarines, des de
quatre anys fins a adults, ens van delectar amb diverses coreografies, amb més
de trenta balls que se succeïren de manera continuada, unes actuacions que
van resultar molt amenes per al nombrós públic que va assistir-hi. En definitiva, un espectacle ple de dinamisme,
ritme, dansa i música, que va fer esclatar els aplaudiments de pares, familiars i
amics entusiasmats amb les evolucions
dels diferents grups d’edat. Moiasport, a
més, ha ofert activitats per a nens i nenes durant les vacances de Nadal.
L’Ateneu La Pólvora ha presentat
una bona oferta d’activitats, aquest Nadal. El dia 23 oferí un concert de cantautors amb la participació de Bob i el
Lladre, Jo, jet, i Guillem Ubach. El dia
25, el ja esmentat «Sopar de les sobres», i el dia 26 a les vuit del vespre
ens convidava a teatre amb l’obra La
apuesta, conte nadalenc del guionista
mexicà Hugo R. Gómez, que va ser interpretat per un grup d’alumnes de batxillerat de l’Institut Moianès amb el nom
de «Los Indeseables»; aquesta obra es
tornà a representar el dia 3 de gener
13
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a Les Faixes. També a l’Ateneu, el dia
28 es projectà la trilogia de pel·lícules
d’Austin Powers, amb el títol de Marató
Austin Powers. I el dia 30 a la tarda la
mateixa seu es convertí en l’escenari de
la Mostra de Trapezi, on petits i joves
oferien una mostra de les seves evolucions apreses en el taller de trapezi i
teles aèries. Simpàtics dimoniets, mims
i equilibristes ens brindaren un espectacle d’expressió corporal i equilibri. Hi
hagué xocolata i coca per a obsequiar
participants i assistents.

Cap d’Any
Amb bon humor i ganes d’alternar
l’esport amb el lleure i la xerinola, el dia
31 de desembre se celebrà la cursa popular de Sant Silvestre o dels nassos
per les rodalies de Moià, amb un recorregut d’un total de 4’55 km i amb la participació de 130 corredors de totes les
edats. Es van repartir premis als guanyadors, patrocinats per Via Boulder, i
per als participants, tangues i calçotes
amb el logotip de la cursa i l’any 2012
impresos, gentilesa de Solucions Digitals. El públic assistent fou obsequiat
amb xocolata calenta i galetes.

Acomiadar un any i encetar-ne un
altre és sempre motiu per a celebrarho amb la família i amics de manera
privada, o si es vol, en festes més multitudinàries. A Moià, la nit de Cap d’Any
hi havia diferents ofertes lúdiques,
sobretot adreçades al jovent. Així, a
les Faixes, la gent d’Energy Session
—grup que té programa propi a Ràdio
Moià, format per David Vila, Denís del
Pozo, Monde Ortiz i Martí López—,
oferien una nit de música i gresca, amb
actuació en directe del cantant Andrés
i amb sessions de diferents Dj’s, efectes amb làser i pirotècnia. Però una
fallada tècnica del sistema elèctric va
provocar una apagada de llum i uns
moments de confusió, en què la major
part del jovent va acabar abandonant
la festa, amb el consegüent desànim i
pèrdues per als organitzadors. Una altra possibilitat de celebració la brindà
El Tosca Moià, que en el seu programa
oferia una gran festa, «la més glamurosa de l’any, i plena d’emocions», a
partir dels primers minuts del nou any
2012.
D’una manera o altra tothom celebrà l’entrada de l’any, però segur que
amb els desitjos sincers que el futur

Participants de la cursa de Sant Silvestre (fot. M. Tirado)
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La carrossa amb l’Àngel i els angelets (fot. M. Bigorra)

immediat sigui molt millor del que ens
estan augurant constantment els nostres polítics i els mitjans de comunicació.
L’endemà, 1 de gener, els infants de
la catequesi van escenificar uns bonics
Quadres del Pessebre per a ajudar en
la recapta de diners per a la pintura del
presbiteri de l’església parroquial.
Una representació en versió adaptada dels «Pastorets» de Folch i Torres,
protagonitzada per alumnes de tercer
i quart de l’Institut Moianès, es pogué
veure els dies 30 de desembre i 7 de
gener a la sala de l’Esplai. La mateixa
obra es tornà a presentar el dia 8 de gener a l’Ateneu.

Reis
Amb puntualitat, ses Majestats els
Reis Mags d’Orient arribaren a la vila de
Moià el capvespre del dia 5 de gener.
Provenien d’un llarg viatge i es desplaçaren dalt d’unes carrosses molt lluïdes.
La cavalcada, que anava precedida i
guiada per l’Àngel i un estol d’angelets,
enfilà majestuosamente per l’avinguda
de la Vila, plena de gent, sobretot nens

i nenes en companyia dels seus familiars, que els miraven embadalits, amb
cares d’emoció i sorpresa. L’olor de les
atxes de barballó cremant i els llums
dels fanalets obsequiaven ses Majestats al seu pas.
Després d’una passejada per la vila,
els Reis s’adreçaren a l’església parroquial, on van dirigir-se a tots els presents i van escoltar un per un a tots els
nens i nenes que amb emoció els pogueren expressar els seus desitjos.
És d’agrair l’esforç de l’ajuntament
i del grup de voluntaris que fan possible que, any rere any, les carrosses estiguin a l’alçada de tan dignes hostes.
Però seria bo que la multiculturalitat i la
diversitat ètnica que veiem pels carrers
de Moià, incloent-hi el seguici de la cavalcada, també es poguessin reflectir a
dalt de les carrosses.
En definitiva, i veient com han estat
de participatives aquestes diades, volem destacar que Moià és un poble viu,
on res no ens desanima i tothom, des
de les entitats o bé des de la seva actitud personal de participació, fa possible
que les nostres festes brillin amb llum
pròpia.
15
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L’aﬁció al teatre a Moià es renova
Elvira Permanyer

Des de fa un temps, grups de joves
moianesos presenten els seus treballs
teatrals, fruit de la feina callada i ben
feta a les escoles i a l’institut, i amb ella
nous actors i actrius s’atreveixen a pujar
a l’escenari.
El dia 23 de desembre, el grup de
noies «Les 5+1» van tornar a aixecar el
teló a l’escenari de l’Esplai amb l’obra
Un altre conte de Nadal, basada en
l’obra de Ch. Dickens Un conte de Nadal, però en una versió posada el dia
tant en les formes com en el text. Sota
la direcció d’Isabel Marcos, mestra de
l’Escola J. Orriols i Roca, aquest grup,
format per Lis Viladrich, Laura Riera,
Esther Homs, Laura Homs, Lakshmi
Roset i Mireia Garolera, ja mostraren
bones formes de fer teatre l’estiu passat
amb l’obra Això no és vida!
Tres dies després, a l’Ateneu, i el 3
de gener a les Faixes, van actuar «Los
Indeseables», grup de nois i noies sota
la direcció de Cisco Picanyol i Gisela Soler. Posaren en escena l’obra de l’autor
mexicà Hugo R. Gomez La apuesta, una
pastorela, peça còmica molt tradicional

als països llatinoamericans que té com
a protagonistes les trifulgues ancestrals
entre dimonis i àngels a costa dels pastors. Una farsa treballada amb bon criteri i bones formes dels actors, utilitzant el
parlar mexicà amb gràcia que arrodonia
la interpretació acurada de Laura Homs,
Núria Coma, Lakshmi Roset, Joan
Homs, Adrià Prado, Aleix Rojas, Noelia
Aznar, Sergi Pérez i Clàudia Soler.
I els «Pastorets» tampoc no podien
faltar durant les festes de Nadal. Per
una banda, els alumnes de l’Escola Pia
els oferiren a pares i mares i, posteriorment, a l’Hospital-Residència per als
avis; i per l’altra, un grup de nois i noies
de 4t d’ESO de l’IES Moianès, sota la
direcció d’Isabel Marcos i Marta Carbó,
van presentar la seva versió dels «Pastorets» d’en Folch i Torres, els dies 30
de desembre, 7 i 8 de gener a la sala
de l’Esplai i a l’Ateneu. Els papers principals foren interpretats per Albert López, Mireia Garolera, Alba Bou, Igone
Garmendia, Jordi Font, Queralt Guinart,
Júlia Carrera, Esther Homs, Nil Oliveras
i Anna Puigdollers.

Una escena de l’obra La apuesta (fot. M. Bigorra)
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Moià amb la Marató de TV3
Toni Arisa

El diumenge 18 de desembre, Moià
es va unir amb moltes altres poblacions
a la Marató de TV3, una cita solidària
cada cop més popular al nostre país.
L’Associació Country Moià va organitzar
un any més la Trobada Country coincidint amb aquest esdeveniment. La festa
va consistir en un ball continu de cinquanta temes d’aquest estil de música
americà, que va començar a quarts de
dotze del migdia i es va allargar més de
dues hores i mitja. Entre els balladors
i el públic assistent es va reunir gent
procedent de més de vint municipis dels
Països Catalans, que van animar la festa i van convidar el públic a ballar i a
col·laborar amb els seus donatius.
Aquesta edició de la Marató —la vintena— anava dedicada a la regeneració
i trasplantament d’òrgans i teixits. Amb
l’objectiu de fer difusió de les malalties
relacionades amb aquesta temàtica,
la regidora de Salut i Ensenyament de
l’Ajuntament de Moià, Glòria Mascaró,
va convidar quatre persones trasplanta-

des a donar el seu testimoni davant el
públic de la plaça. Durant uns minuts la
música es va aturar i el públic va escoltar aquestes persones, que explicaven
com havien viscut la malaltia que les va
portar al trasplantament. El que van comunicar va ser bàsicament la dificultat
de la lluita contra les malalties, però del
seu discurs també es va despendre un
missatge d’esperança que arriba gràcies als avenços científics. Aquests moments van ser especialment emotius i la
resposta del públic va ser en forma de
llargs aplaudiments.
A la tarda, a l’Auditori de Sant Josep,
la Coral Cerdanyola va oferir un concert
de nadales i cançons per arrodonir amb
més música la participació de Moià en
la Marató. A tot Catalunya es van celebrar més de mil activitats com les de
Moià, en les quals es va aconseguir recollir 909,12 euros, que es van sumar
a la resta d’aportacions a la Fundació
de la Marató, en conjunt més de 7.500
euros.

Participants en la Trobada Country de Moià (fot. F. Fargas)
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Presentació de Xenofòbia a Catalunya
Albert Lozano

La sala d’actes de Can Carner va
acollir el dissabte dia 10 de desembre
la presentació del llibre Xenofòbia a Catalunya, del professor i expert en immigració Xavier Rius Sant. Una trentena
de persones properes a l’autor —moianesenc— van assistir a l’acte. El pròleg de la presentació va anar a càrrec
de Laura Camí, regidora per Entesa a
l’Ajuntament de Moià, i de Jaume Clarà,
de l’Associació Cultural Modilianum.
L’autor es va servir de multitud
d’anècdotes per a ressenyar el llibre,
el qual explica tot el procés de creixement de la xenofòbia al nostre entorn.
Salt, Vic, el Vendrell, Badalona han
estat els espais que l’autor ha fet servir com a camp de treball. Les ciutats
esmentades presenten un percentatge
de persones immigrants més elevat i és
on el partit de PxC té una representació
més elevada. Però ha estat la població
gironina de Salt aquella on Xavier Rius
ha passat més hores. La seva amistat
amb l’ex-alcaldessa Iolanda Pineda, del
PSC, i els conflictes a la ciutat relacionats directament o indirectament amb
actes xenòfobs van fer que Xavier Rius
s’endinsés en el problema de Salt. I va
ser entre Salt i Vic on, segons l’autor,
«vaig fer un màster en el partit Unió Democràtica de Catalunya». Cal recordar
que els actuals alcaldes de Salt i Vic
són Jaume Torramadé i Vila d’Abadal,
tots dos d’Unió.
Xavier Rius Sant disposava de tantes anècdotes i històries que aquestes
se li amuntegaven al cap: «podria es18

criure uns quants llibres». Un dels fets
més rellevants que va explicar Rius
Sant recau en el fet que la manca d’informació o la presentació d’aquesta de
forma distorsionada quan es parla d’esdeveniments en què els immigrants
poden ser protagonistes poden ocasionar que la ciutadania malinterpreti i jutgi
precipitadament els immigrants. Han
estat aquestes mentides o distorsions
de la realitat les que han fet que partits com el de PxC hagin crescut tant al
nostre país. Rius va dir que a Guissona
—població on el nombre d’immigrants
és més elevat— no hi ha conflicte perquè hi ha feina.
Per a l’autor, ara és injust que ens
molestin els immigrants quan van ser
«ells els qui anaven en bicicleta a les
quatre del matí a treballar a l’escorxador per set-cents euros, perquè cap autòcton no vol fer certes feines». A Vic,
on va néixer PxC, tot i que no havia arribat la crisi, el que molestava no era
que els nouvinguts anessin a collir la
fruita, sinó escoltar-los parlar pel carrer en una llengua inintel·ligible. Xavier
Rius també va fer referència als resultats de les eleccions autonòmiques
respecte als vots a favor de partits xenòfobs a la nostra comarca. Els resultats diuen que al poble de Moià i a la
resta de municipis del Moianès la presència d’una voluntat política xenòfoba
és insignificant.
Xenofòbia a Catalunya és el segon
llibre relacionat amb la immigració que
escriu Xavier Rius. Fa uns anys l’autor
va publicar El libro de la inmigración en
España, prologat per l’antic ministre del
PP Manuel Pimentel. A Xavier Rius el
podem escoltar a la COM Ràdio i llegir
a Público, El Periódico o El País, entre
altres mitjans escrits.
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Paraigües per la Igualtat
Laura Camí

El 25 de novembre es va celebrar
el Dia Internacional contra la Violència
de Gènere. Amb aquesta celebració,
administracions públiques i societat civil
d’arreu del món ens vàrem aplegar per
manifestar el nostre rebuig i expressar
el nostre condol per les dones que han
estat víctimes de la violència masclista
aquest any 2011.
Moià es va sumar a la campanya
engegada pel Consell Comarcal del
Bages, Paraigües per la Igualtat, com a
símbol de protecció i no-discriminació.
Vàrem fer palès el nostre rebuig no
solament per les morts causades per
aquesta violència, sinó per totes aquelles manifestacions violentes, sovint silenciades i silencioses, que mantenen

algunes dones sotmeses a la por i a la
humiliació tant a Moià com a Catalunya
o a la resta del món.
Gràcies a la participació de moltes
entitats i particulars, vam dur a terme
un gran nombre d’activitats: pintada de
paraigües, marxa amb els paraigües
oberts pel centre de la vila, lectura d’un
manifest, encesa d’espelmes, projecció
i debat del curtmetratge Malas almas,
exposició de dones artistes de Moià i un
concert i berenar-sopar a l’Ateneu.
Queda encara molt camí per recórrer. Durant l’any s’aniran desenvolupant
diferents activitats per a desvetllar la
sensibilitat i la presa de consciència envers un problema que ens cal resoldre
entre totes i tots.

Els Paraigües per la Igualtat a la plaça Major (fot. J.M. Coma)

Odontologia conservadora i estètica
Endodòncia i pròtesis
Odontopediatria
Ortodòncia
iàries
Visites d
Cirurgia
Implants i periodòncia
Blanquejaments

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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LES ENTITATS INFORMEN
Units per la Fam
Dídac Rimoldi

Pel desembre es va donar el tret de
sortida de la campanya projecte solidari 2012 Units per la Fam, amb la participació a la Fira del Tió. Es va fer una
magnifica i deliciosa «sopa de pedres»
gràcies als ingredients aportats pels
alumnes de les escoles i de l’institut, i
per carnisseries i cansaladeries del poble. Amb aquesta activitat es van recaptar 500€ nets, entre donatius i la venda
a 1€ per tassa de caldo. Amb el lema
«Alimentem el tió», es van recollir uns
500 kg de menjar per al banc d’aliments
de Moià que gestiona Càritas. Alumnes
i professors de l’Escola Municipal de
Música ens van amanir la diada, l’Oriol
Canals va fer ballar els més petits i els
seus pares, vam passar pel·lícules a la
nostra carpa (haima) i el grup «Venancio y los Jóvenes de Antaño», al migdia,
ens va oferir un bon recital. També l’Associació Desperta Espurnes va representar de forma interactiva el conte de
la «sopa de pedres». Malgrat el fred, va
ser un dia complet.
Des de gener i fins al juny del 2012
s’estan preparant altres activitats: contes per a nens de la mà dels nostres
avis, exposicions, conferències, espectacles, cinefòrums... amb l’objectiu de

recaptar fons i conèixer millor la situació
d’extrema necessitat que estan patint
els països de la Banya d’Àfrica i les penúries que tenim aquí a casa nostra, i
així poder-hi donar resposta i aportar-hi
el nostre granet de sorra.
Com a cloenda del projecte tenim
pensat de realitzar, pel juny, un dinar
popular per compartir una bona estona i
decidir de forma participativa la destinació dels diners recaptats al llarg de totes
les activitats. Per aquest motiu, estem
recollint informació de diferents projectes i organitzacions que estan actuant a
la zona de la Banya d’Àfrica. Si en coneixeu algun, no dubteu a facilitar-nosen la informació (adreça de contacte:
lcami@moia.cat).
Cal remarcar que en aquest projecte s’hi han implicat nombroses entitats
i particulars del poble, tant les que es
dediquen a la cooperació, la solidaritat
i el suport a les persones, com les del
món de la cultura, l’educació, l’ajuntament, serveis públics, voluntaris a títol
individual...
Participant en les activitats que us
anem proposant, també hi col·laboreu, i
col·laborant ja hi esteu participant. Estigueu molt atents a la programació!

CLINICA DENTAL
Dr. Marc Pujol Comajoan
ODONTOLOGIA GENERAL-URGÈNCIES
ORTODÒNCIA-IMPLANTS

Plaça Major, 10, 1r. 1a.

Tel. 93 830 06 98

08180 MOIÀ
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Biblioteca de Moià
Quatre dades estadístiques visualitzen
ràpidament l’ús que s’ha fet del servei de
biblioteca durant l’any 2011. Hem fet 161
nous carnets, amb els quals són ja 4.115 els
usuaris amb el carnet de préstec de la Biblioteca de Moià. Han passat per la biblioteca
27.642 persones, més o menys la meitat de
les quals han utilitzat el servei de préstec,
enduent-se’n a casa un total de 44.453 documents. Un total de 5.878 persones han
utilitzat el servei d’internet i ofimàtica i més
de 1.500 usuaris s’han connectat a internet
via Wi-Fi amb el seu portàtil.
En el préstec interbibliotecari hem
deixat 624 documents a altres biblioteques i n’hem rebut en préstec interbibliotecari 827.
Al llarg de l’any hem programat 111
activitats, en què han participat 2.181
persones, i hem donat servei 291 dies.
Si hi ha lectors de LA TOSCA que
encara no sou usuaris de la biblioteca,
ja podeu passar a fer-vos el carnet; és
gratuït, vàlid per a totes les biblioteques
públiques i té molts avantatges.
Conversa en anglès a la biblioteca: cada els dimarts de les 15:30 a les

16:45 h, amb la col·laboració de diversos voluntaris dels Avets, podeu refrescar el vostre anglès a la biblioteca.
Trobada de Clubs de Lectura del Bages i Berguedà: el dimecres 14 de desembre vam fer un bus cap a Manresa
per participar en una macrotertúlia amb
l’escriptor Ramon Solsona i parlar del
seu llibre L’home de la maleta. La trobada va ser tot un èxit, Ramon Solsona va
connectar moltíssim amb el públic.
Per Nadal un conte nadalenc: el divendres 23 de desembre la rondallaire
Núria Cruz va explicar el conte nadalenc musicat, El fanalet d’en Tassi, amb
una dolça sorpresa final.
Sebastià Alzamora a la biblioteca: el
polifacètic escriptor Sebastià Alzamora,
guanyador del darrer Premi Sant Jordi
de la Nit de Santa Llúcia, serà a la Biblioteca de Moià el dimecres 25 de gener
a les vuit del vespre per fer tertúlia sobre la seva novel·la Miracle a Llucmajor. Us hi esperem.
Molt bon 2012! Des de la biblioteca
us desitgem molt bon any, ple de bones
i noves lectures.

R. Solsona amb lectores moianeses (fot. Bibl. Moià)
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ABIC Moià

Modilianum

Fragment del cartell

Exposició dels calendaris (fot. C.I.C. - Moià)

La campanya nadalenca de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants
de Moià, encapçalada amb l’eslògan
«Aquest Nadal, escull els teus regals»,
ha consistit en el sorteig de 1.500 euros. La persona guanyadora s’haurà de
gastar l’import del premi en un sol dia.
A més a més, els comerços han fomentat que els nens i joves fins a setze
anys escriguessin els seus desitjos per
a aquest Nadal. Un dels participants en
aquesta iniciativa serà guanyador de
150 euros, també a gastar en un únic
dia.
El lliurament dels dos premis era
previst per al dissabte 21 de gener i les
dues persones guanyadores se l’havien
de gastar en les botigues de l’ABIC fent
un recorregut pel poble en cotxe de cavalls.
Per altra part, en el Primer Concurs
d’Aparadors de l’ABIC Moià, en la qual
han participat vint establiments, el comerç guanyador ha estat la Peixateria
Nova. El jurat ha avaluat, a més que la
temàtica de l’aparador fos nadalenca,
l’originalitat, la qualitat artística, la utilització de materials propis de l’activitat
del comerç i l’ús de materials recicables.

Com cada desembre, l’Associació
Cultural Modilianum ha posat a la venda, en col·laboració amb Moianès Solidari, el calendari Us en recordeu?, amb
fotografies antigues de Moià. Enguany,
desè aniversari de la seva publicació,
s’han mostrat a la sala d’exposicions del
Casal els calendaris precedents, amb
els fulls penjats en un estenedor.
El 10 de desembre, es va organitzar
la presentació del llibre de Xavier Rius
Xenofòbia a Catalunya, de la qual es
parla en una altra secció de LA TOSCA.
El dia 23 del mateix mes, l’expert en
cultura popular i tradicional Jan Grau
realitzà una xerrada a Can Carner sobre les carasses d’orgue i la carassa del
Museu de Moià. Les carasses eren caps
de turc que penjaven de la part inferior
dels orgues d’algunes esglésies. Representaven el mal, però al mateix temps,
per les festes nadalenques, es convertien en símbol d’abundància i perbocaven caramels o altres llepolies mentre
l’organista els feia moure la boca i els
ulls i emetia amb l’instrument sons estridents. El número 45 de Modilianum
publica el primer article que inventaria
totes les carasses conegudes.
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Joventuts Musicals

Pessebristes

El baríton Pablo Gálvez (fot. JM)

El carrer del Vall (fot. C.I.C. – Moià)

Joventuts Musicals de Moià, una entitat que des de fa més de quinze anys
programa mensualment dos o tres concerts de música clàssica a l’Auditori de
Sant Josep, acaba de posar en marxa
una altra iniciativa en favor de la difusió
de la música. Aquesta temporada, i gràcies a la col·laboració i perícia d’alguns
membres de l’associació, s’enregistren
tots els concerts amb altíssima qualitat,
i els socis que ho desitgen poden encarregar una còpia en CD del concert
que acaben d’escoltar i recollir-la durant
el concert següent, per un preu simbòlic per a cobrir-ne els costos. D’aquesta manera poden tornar a gaudir de la
música que han escoltat en directe, a
càrrec d’intèrprets de gran qualitat.
El CD inclou també un llibret amb
les fotografies que fa un altre dels socis, fotògraf professional, així com els
comentaris de les obres i les biografies
dels intèrprets.
Per la seva banda, els músics que
visiten la temporada de Joventuts Musicals de Moià, a canvi de deixar-se enregistrar, marxen cap a casa amb un CD
molt presentable i que poden utilitzar
com a promoció. En aquests moments
s’han publicat ja sis discos.

Els Pessebristes de Moià hem muntat, com cada any, una exposició de
pessebres, amb més de trenta diorames. Des de fa tres anys també organitzem un curs d’iniciació al pessebrisme,
adreçat especialment als nens de 9 a
12 anys, encara que també s’hi han
afegit alguns adults. Degut a l’elevat
nombre de participants, les places han
quedat limitades i en llista d’espera.
El dia 11 de desembre, durant la
Fira del Tió, se’n va fer la inauguració
i durant tot el dia hi van passar més
de tres-centes persones. En la parada
dels Pessebristes es pogueren comprar figures i complements per als pessebres.
Fins al dia 1 de gener el nombre de
visites havia estat de set-centes. També
hi han passat els nens de les dues escoles i tenim previstes excursions que
vindran amb autocars i faran una parada per veure els nostres pessebres.
El dia de Sant Esteve el Telenotícies Comarques del migdia va emetre un
petit reportatge sobre els nostres pessebres. Es pot veure a TV3 a la carta.
També es poden veure galeries de fotos en el nostre Facebook Pessebristes
de Moià.
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L’Esplai
Heus ací les activitats de l’Associació de Gent Gran de Moià (l’Esplai),
que extraiem dels butlletins núms.
179 (novembre 2011) i 180 (desembre
2011).
Dijous 3 de novembre a les cinc
de la tarda, xerrada informativa sobre
Els subministraments a la llar, a càrrec
de Maria Cristina Forcada, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona.
Diumenge 6 de novembre, lectura dramatitzada de textos Josep Pla al
replà, a càrrec del grup «Verbum», del
qual forma part el moianès Baltasar
Fonts i Barrachina.
Dijous dia 10, projecció de cinema:
Bienvenidos al Norte.

Diumenge dia 13 a les sis de la tarda, Gran xou arrevistat, a càrrec del
Grup de Gent Gran de Sallent.
Dimecres dia 23, excursió a Aiguafreda per visitar l’exposició El màgic
món del tren, una de les col·leccions de
maquetes ferroviàries més importants
d’Europa.
Diumenge dia 27, a les sis de la tarda, ball amb Josep Maria d’Avinyó.
Diumenge dia 4 de desembre, a la
tarda, ball amb Montse Pujalt.
Diumenge dia 18, a les sis de la tarda, ball amb Josep Maria d’Avinyó.
Divendres dia 23 de desembre, a les
nou del vespre, representació de l’obra
de teatre Un altre conte de Nadal, a càrrec del grup moianès Cinc+1.

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77
AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78
SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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IES Moianès

Igone Garmendia Vila. 4t ESO
Reunió de delegats del Bages 2011
El dijous 15 de desembre es va celebrar la 26a Trobada de Delegats i Delegades del Bages al terme municipal
de Sallent. Aquesta trobada està destinada a joves delegats d’instituts públics
i privats de la comarca. Els instituts convocats eren, entre altres, l’INS Guillem
i Catà (Manresa), la Joviat (Manresa),
Escola Vedruna (Artés), IES Miquel
Bosch i Jover (Artés), IES Gerbert d’Aurillac (St. Fruitós), IES Navarcles (Navarcles) i IES Moianès (Moià).
Hi havia dos autobusos que feien
rutes diferents (encara que un dels
instituts arribà a Sallent amb taxi) i
ens passava a buscar a cada institut.
Cada institut tenia un professor que els
acompanyava. Entre les 10:30 h del
matí i les 11:00 vàrem arribar a Sallent.
Era un dia assolellat, encara que feia
molt fred.
A cada delegat li varen donar una
targeta, que s’havia de col·locar al coll.
Aquesta contenia les dades de cada
delegat, és a dir, el nom i cognoms i
l’institut al qual pertanyia, juntament
amb el grup (ja que tots els delegats
foren separats en deu grups, intentant
que ningú d’un mateix institut no coincidís en un mateix grup).
Després d’assignar-nos les targes
ens varen conduir a un pavelló on hi
havia un gran escenari i moltes cadires
esperant els delegats. Un cop vàrem
estar tots asseguts, els alumnes d’interpretació de l’institut Guillem i Catà (que
alhora eren els nostres monitors) varen
interpretar una performance que consistia a interpretar cinc delegats.
El primer havia d’interpretar una espècie d’home a qui tot semblava malament i expressava frases com ara: «Ser
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delegat és una merda que no serveix
per a res.»
El segon era una noia a qui tocava
interpretar el paper de delegada gòtica,
la qual estava amoïnada amb tot i tothom; ella venia a dir: «Tot hauria d’acabar, perquè el món no serveix de res.»
El tercer representava un noi molt
estudiós, a vegades una mica piloter
i molt responsable; a més, la seva
forma de vestir (a l’hora d’actuar) era
molt particular, perquè duia ulleres i
anava vestit amb una americana i uns
pantalons molt elegants; sense treure
la importància dels seus cabells: anava «engominat» cap al cantó. Les seves frases consistien a dir coses com:
«Ser delegat és la millor tasca del
món, perquè pots expressar la teva
opinió als professors i així també pots
parlar amb ells.»
La quarta era una noia amb una actitud molt alegre, extrovertida, simpàtica, que, personalment, crec que era
la més «normal» de tota la representació. Tenia una forma de vestir molt
particular: samarreta d’un grup de rock
(Nirvanna) i uns pantalons curts amb
uns legins, acompanyats d’unes «Converse». Ella, en canvi, expressava que
no seria una sola delegada, sinó que
tota la classe hi participaria i que serien una sola veu.
La cinquena, però no la menys important, interpretava una noia molt lligada a la naturalesa i deia que ella lluitaria
amb totes les seves forces per aconseguir que la tala d’arbres, la contaminació, etc., disminuïssin.
Tot seguit ens varen anar cridant
per grups i ens varen portar a diferents
llocs. Uns, per exemple, anaven a l’escola municipal de música, els altres
anaven a una plaça, uns altres a la bibli-
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oteca... Allà ens varen fer unes presentacions molt peculiars, ja que consistien
a presentar el company que tenies al
costat. Era molt divertit i alhora molt bonic, ja que ens ajudava a conèixer més
el company i ens introduïa a parlar-hi.
Un cop acabades les presentacions
vam començar a parlar dels nostres
instituts, què ens semblaven, què ens
n’agradaria canviar, què ens n’agradava més, etc. Els temes dels quals vam
parlar foren molt interessants, ja que
tocaven els canvis que s’han efectuat
aquests dos últims anys amb els ordinadors i les pantalles digitals. Hi havia opinions de tota mena, és clar, però totes
desembocaven en la mateixa conclusió:
«Està bé posar pissarres digitals i ordinadors portàtils, però també pensem
que, com que és una nova tecnologia,
passa que a vegades no funciona o va
molt lent i per aquesta raó no es pot fer
classe... o si més no, no es pot fer tota.»
El temps va passar volant!
De mica en mica, tots anàvem parlant amb tots els altres delegats, sense vergonya. De fet, un cop s’acabà el
debat i la posada d’idees en comú, tots
vam sortir rient i parlant, caminant cap
al pavelló un altre cop per poder dinar.
Per dinar podíem estar amb els delegats dels nostres instituts, però pràcticament tots vam estar asseguts per
grups inicials, és a dir, els grups barrejats. De mica en mica ens anaven cridant per a anar entrant a dinar. A l’hora
d’agafar el dinar havíem de prendre una
safata i ens hi anaven posant el menjar.
Mentre dinàvem, un noi anava passant
per les taules per informar que es faria
una reunió després de dinar per a formar part d’una associació encarregada
de fer aquestes reunions (de delegats),
festes per a joves, etc.
Un cop vam acabar, ens donaren
una mica d’estona lliure. Van marcar
una hora per a tornar, ja que el repre-

sentant de cada grup havia de posar
en comú tot allò que el grup havia dit al
principi de la trobada, és a dir, en el nostre cas havíem d’exposar tot allò que
vam dir de les pissarres digitals, entre
altres coses. En total hi havia deu grups
amb tots els seus representants. Cada
grup, per mitjà del representant, va expressar per un micròfon el que pensava,
de manera que tothom escoltava el que
dèiem, incloent-hi els professors, que,
en aquest cas, eren els destinataris del
que es deia.
Quan tots vam acabar d’expressar
el que pensàvem, van demanar que els
professors responguessin a la crítica
dels alumnes i així es va fer: dos professors van pujar a l’escenari on eren tots
els representants i aquests van contestar tot el que els alumnes reclamaren.
Un cop finalitzada la posada d’idees
dels professors, un dels docents d’interpretació de l’institut Guillem i Catà ens
va fer formar una rotllana. Aquesta rotllana consistia a formar una cadena, és
a dir, una persona inicial feia un so i tots
els altres l’havíem d’imitar, encara que
ho havíem de fer per ordre. Ho vam realitzar tres cops.
Un cop acabat aquest joc, tots els
alumnes i els professors de cada institut ens posàrem en grup per iniciar la
marxa cap al nostre autobús i, seguidament, cap a la nostra localitat. L’autobús va fer exactament allò que havia
realitzat al principi: va anar localitat
per localitat, per ordre, fins a finalitzar,
en aquest cas, a Moià. Nosaltres, els
de l’institut de Moià, arribàrem aquí a
les cinc de la tarda, tots amb el mateix
pensament: «Ha sigut un dia magnífic
i esperem que es torni a repetir amb la
mateixa gent.»
Cal dir que va ser una diada molt divertida i des d’aquí vull expressar una
felicitació a totes les persones que la
van preparar tan magníficament.
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MOIANÈS
Eleccions al Parlament espanyol
20 novembre 2011
Jaume Clarà

CiU
ERC
PSC
PP
265 / 50’09
78 / 14’74
52 / 9’82
68 / 12’85
206 / 39’24
102 / 19’43
119 / 22’67
54 / 10’29
312 / 65’55
120 / 39’47
59 / 19’40
40 / 13’15
37 / 12’17
Castellcir
105 / 32’41
56 / 12’28
90 / 27’78
28 / 8’64
173 / 13’88
202 / 16’21
118 / 9’47
Castellterçol 1.277 / 69’14 613 / 49’19
482 / 36’40
225 / 16’99
411 / 31’04
86 / 6’50
192 / 69’82
89 / 46’59
37 / 19’37
22 / 11’51
20 / 10’47
Collsuspina
95 / 46’80
29 / 14’29
45 / 22’17
13 / 6’40
255 / 76’12
108 / 44’44
56 / 23’04
28 / 11’52
14 / 5’76
L’Estany
119 / 46’30
55 / 21’40
64 / 24’90
9 / 3’50
56 / 74’67
30 / 54’54
4 / 7’27
7 / 12’72
5 / 9’09
Granera
20 / 40’82
4 / 8’16
17 / 34’69
6 / 12’24
2.665 / 66’39 1.123 / 43’04 374 / 14’33
414 / 15’86 290 / 11’11
Moià
929 / 33’10
393 / 14’00
938 / 33’42
249 / 8’87
377 / 67’68
181 / 48’39
44 / 11’76
56 / 14’97
46 / 12’29
Monistrol
160 / 37’74
53 / 12’50
149 / 35’14
24 / 5’66
de Calders
338 / 71’76
156 / 46’84
27 / 8’10
51 / 15’31
53 / 15’91
Sant Quirze
126 / 38’89
23 / 7’10
103 / 31’79
40 / 12’35
Safaja
256 / 46’12
154 / 27’74
43 / 7’74
25 / 4’50
577 / 62’28
Santa Maria
221 / 33’84
197 / 30’17
138 / 21’13
22 / 3’37
d’Oló
6.591 / 68’40 2.941 / 45’56 1.006 / 15’58 915 / 14’18 676 / 10’47
Moianès
2.463 / 35’75 1.137 / 16’50 2.074 / 30’10 531 / 7’71
Calders

participació
542 / 73’14

ICV
28 / 5’29
27 / 5’14
17 / 5’59
22 / 6’79
58 / 4’65
77 / 5’82
10 / 5’23
9 / 4’43
10 / 4’11
6 / 2’33
3 / 5’45
0/0
166 / 6’36
181 / 6’45
13 / 3’47
21 / 4’95
26 / 7’80
18 / 5’56
23 / 4’14
34 / 5’21
344 / 5’33
395 / 5’73

Total de vots / Percentatge. En cursiva, resultats de l’any 2008. Font: Ministerio del Interior

Convergència i Unió, amb més del
45% dels vots i un augment de deu
punts, torna a recuperar la plena hegemonia en unes eleccions generals.
Una hegemonia que havia quedat en
entredit en les eleccions del 2008, quan
a Moià s’imposà per primera vegada el
PSC (encara que només fos per nou
vots). A més, a Calders i a Granera, CiU
supera el 50% dels sufragis, i només a
Castellcir es queda per sota del 40%.
Esquerra Republicana (15’5%) recupera la segona posició, malgrat un
lleuger descens d’un punt percentual.
Com és tradicional, obté els millors resultats a Santa Maria d’Oló, on supera
el 27%, i a l’Estany.
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La davallada general del PSC es tradueix, al Moianès, en la pèrdua de més
de la meitat dels seus vots (de 2.074 a
915), quedant per darrere d’Esquerra,
amb poc més del 14%. Per la seva part,
el PP puja uns 150 vots i gairebé tres
punts, fins al 10’5%, amb un màxim del
15’9% a Sant Quirze Safaja. Finalment,
ICV perd una cinquantena de vots, però
continua per sobre del 5%.
Entre els partits extraparlamentaris,
els més votats foren Escons en Blanc,
amb 153 sufragis, i Plataforma per Catalunya, amb 110. També en el conjunt
del Moianès, els vots nuls foren 152 i
els vots en blanc 140.
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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

El diumenge 27 de novembre hi
hagué un concert de cançons nadalenques amb el Cor Magister Artis sota la
direcció de Manel Cabero.
El dissabte 3 de desembre, campionat de ping-pong.
El diumenge 4 del mateix mes, tarda
de jocs de mans i xocolatada popular.
El dimarts dia 6, passejada al voltant de l’Estany.
El dijous 8 de desembre, festivitat
de la Immaculada Concepció, fira de
l’Estany. Va ser un dia ple d’activitats:
l’ofici solemne fou a ¾ de 10; muntada
de parades d’artesans, pintors i entitats;
3a trobada de plaques de cava de l’Estany; 40è Concurs de Pintura Ràpida;
viatges en cotxe de línia antic-Sagalés;
«festa i fusta», jocs de fusta per a totes
les edats; exposició d’artesania de fulles, flors naturals i bijuteria; passejada
en ponis; exposició de brodats, tractors
antics i animació infantil; esmorzar; taller infantil de cuina amb productes del
Moianès; vermut de pagès amb carn de
la perola i ratafia; simultànies d’escacs;
passada de fotografies antigues de
l’Estany a la Biblioteca; xerrada sobre
L’origen de la gent de l’Estany, a càrrec
d’Isabel Fonoll; ballada de gegants; 5a
Trobada d’Estanyencs Voltant pel Món;
lliurament dels premis de pintura ràpida.
A la tarda, ball de fira amb Duet Ària,
que va fer cloenda d’un dia ben intens.
El dia 9 del mateix mes, campionat
d’esports de motor amb Playstation 2.

El dia 10, gimcana infantil Els secrets de l’Estany.
El diumenge 11, torneig de fira de
bitlles catalanes.
Durant aquest mes s’ha fet la recollida d’aliments a l’església per a portar-lo
a la gent més necessitada.
El dia 24 de desembre al matí, caga-tió popular a la plaça del Monestir. Al
vespre i després de la missa del Gall,
inauguració d’un bonic pessebre. Les
figures es van poder comprar amb la collaboració desinteressada dels feligresos.
El dia de Nadal es va escenificar a
l’església La balada del pessebre, de
Felip Graugés i Camprodon, i un cant
del Poema de Nadal, de Josep M. de
Sagarra, amb una combinació de poemes, cants i música, sota la direcció de
Mn. Ramon Muntadas.
El dia de Sant Esteve a la tarda, representació de Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús, de Josep M.
Folch i Torres.
Els esdeveniments dels Reis d’Orient s’iniciaren el dissabte 31 de desembre amb la recollida de les cartes als
nens i nenes amb els Patges Reials. El
dimecres 4 de gener, taller de fanalets
per a fer llum als Reis, i el dijous 5 del
mateix mes, a les set de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient,
amb un recorregut pel poble de l’Estany,
rebuda a l’església per Mn. Jaume Casamitjana, lectura d’un poema per part
dels nens i nenes de la catequesi i adoració del Nen Jesús, salutació des del
balcó de l’ajuntament, recollida per part
de la quitxalla d’un petit present al Local
Social, visita als avis de la Residència
Pressegué i del poble en general. Repartiren de joguines i presents a tots els
estanyencs i estanyenques.
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Una exposició a Castellcir
Miquel Prat

El Giol, dibuixat per Lluís Gros i Pujol

Bàsicament hi ha dos temps per a
donar una notícia: un abans i un després d’un acte públic. El primer cas es
pot limitar a anunciar el dia, l’hora i el
lloc i un petit apunt per a convidar a assistir-hi; podríem dir-ne una publicació
reclam. En el segon cas, si el fet ja ha
passat, el podem anunciar per a donar
a conèixer l’acte o fins i tot justificar-ne
la celebració, que és el cas que ens
ocupa.
La notícia (passada). Durant els
últims dies del proppassat novembre i
en el marc de la Festa Major d’Hivern,
la Fundació Esteve Torrentó i Rius va
presentar a Castellcir una exposició
de vint-i-dos dibuixos a tinta de masies
de l’entorn de Santa Coloma Sasserra,
obra de Lluís Gros i Pujol, fetes l’estiu
de 1946.
La justificació (les circumstàncies).
Els fets, com la vida, es donen sempre
envoltats de circumstàncies que fan
que això sigui avui i no ahir, sigui així
i no d’una altra manera. En Lluís Gros
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i Pujol, l’estiu de 1946, era un noi de
setze anys a qui agradava dibuixar i
s’estimava l’entorn del mas Giol, masia que encara avui és propietat de la
família. Amb el temps, en Lluís va ser
professor de l’Escola Municipal de Dibuix de Vic i durant tot aquests anys la
família Gros-Molas ha estat un suport
més en la construcció del Castellcir
d’avui.
A les darreries del mes d’octubre
d’enguany, l’Associació Cultural Modilianum organitzava unes jornades sobre
la masia, seguides d’una exposició sota
el títol La vida a pagès: Estudi de la Masia Catalana. Tot plegat posant en relleu
el que avui és considerat com un «bé
patrimonial», que en el Moianès ostenta
un dels més elevats registres en nombre i densitat de masies.
L’exposició de Castellcir va ser reeixida. Entre els presents, la família
Pujol-Molas, que va ser sensible a les
mostres de reconeixement per la seva
trajectòria familiar, per la sensibilitat
demostrada i per la donació que ha fet
d’aquesta col·lecció de dibuixos. Veïns,
sobretot grans, varen reviure èpoques
passades, dures però entranyables.
El regidor de Cultura, allà en un
racó, ja estudiava la manera de posar
al servei del poble tot aquest material, degudament digitalitzat i en format
d’exposició. Pensant en els caminaires
i en els ciclistes, per organitzar sortides,
i pensant molt especialment en els infants de l’escola. Així és com entenem
des del territori la construcció de Catalunya, tasca de tots: pobles, institucions
cíviques, associacions, particulars, i
l’administració al seu servei. Tots plegats seguint el vell camí: conèixer per a
estimar i estimar per a avançar.
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DE FORA ESTANT
Una nit a l’Òpera amb La Fura dels Baus
Imma Guardiola

Le Grand Macabre

El dia 19 de novembre s’inaugurava la temporada 2011-2012 al Teatre
del Liceu amb l’òpera Le Grand Macabre, amb escenificació de La Fura dels
Baus. Una vegada més La Fura i l’òpera
s’unien i es complementaven.
La posada en escena de Le Grand
Macabre consisteix en un muntatge
excel·lent, immens i captivador que ens
fa més entenedora l’òpera en general i
en particular l’obra del seu autor, l’hongarès György Ligeti. Aquesta es basa en
l’obra teatral dels anys trenta del segle
passat La Ballade du Grand Macabre, de
Michel de Ghelderode, i fou convertida
pel llibretista Michael Meschke i el mateix
Ligeti en una peça de teatre de l’absurd,
amb una gran càrrega irònica centrada
en el tema de la fi del món. El mateix Ligeti qualifica l’obra d’apocalipsi còmica.
La música és una brillant barreja
d’estils, amb una orquestració ampliada amb instruments insòlits (clàxons i
altres elements de percussió) i alterna
passatges agressius i durs amb altres

de lírics. Tot plegat, elements excepcionals perquè La Fura dels Baus desenvolupi el seu concepte de «art total» i
ens situï al bell mig de l’escenari un gran
cos de dona de set tones de pes, anomenada Clàudia.
La Clàudia de La Fura està de quatre grapes i, quan gira, els seus orificis
proporcionen diferents canvis d’escena,
i de tots els racons del seu cos sorgeixen durant la representació tots els personatges i totes les situacions de l’obra.
La superfície del seu cos queda coberta
amb projeccions, la pell li va canviant i
això li dóna una gran expressivitat. La
Clàudia provoca por i una certa tendresa
alhora, té una expressió de terror com si
esperés la mort d’un moment a l’altre.
L’obra comença amb una projecció en una gran pantalla d’una dona, la
Clàudia Schneider (cantant d’òpera en
la realitat), que menja sense mesura i
té una crisi d’angoixa com si s’hagués
de morir. La dona de la projecció es
converteix en la figura corpòria de l’escenari, i en les diferents parts del seu
cos hi passa una escena. Els habitants
de la Clàudia són els qui viuen aquesta
angoixa davant la mort. Aquesta por a
la mort no és res més que una conseqüència de l’opulència i desmesura de
les societats occidentals on vivim. El
missatge positiu de l’obra és que la mort
ja arribarà, però que ara per ara el que
cal celebrar és la vida.
La producció de La Fura dels Baus és
un espectacle en el sentit més ampli de
la paraula, l’escenografia en tot moment
està coordinada amb els moviments volgudament desordenats dels personatges, que es passegen sobre la figura de
la Clàudia. Una vegada més, La Fura ha
projectat l’òpera a límits insospitats.
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50 aniversari de la revista Cavall Fort
Maria Àngels Petit i Mendizàbal

Número especial de Cavall Fort

El proppassat dia 2 de desembre va
tenir lloc a l’auditori de CaixaFòrum, a
Barcelona, el primer dels actes que es
desenvoluparan per tal de commemorar el cinquantè aniversari de la revista
infantil Cavall Fort. L’acte s’inicià amb
sengles parlaments de Mònica Terribas,
directora de TV3, i de Xavier Blanch, pre-
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sident de la Fundació Cavall Fort. A continuació es presentà el número especial
corresponent al mes de desembre del
2011. L’eix conductor d’aquest número
se centra en una aventura que té com
a protagonistes la gent d’una població
anomenada Morvià; aquesta, segons el
castellterçolenc d’adopció Joaquim Carbó, es troba entre Castellterçol i Moià.
A continuació es presentà un primer
tast del documental Món Cavall Fort que
emetrà TV3, amb parlaments, entre altres, del mateix Carbó i de Picanyol, un altre dels cavallfortians del Moianès. Ot, el
bruixot, en serà, com no podia ser d’una
altra manera, un dels protagonistes.
Després de la intervenció de Mercè Canela, directora de la revista, van
parlar Jaume Ciurana, tinent alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, i Artur Mas,
president de la Generalitat de Catalunya, ambdós reconeguts cavallfortians.
En acabar l’acte, tot prenent una
copa de cava, en Carles Riera, qui fou
membre del Consell de Redacció de la
revista, i jo mateixa ens demanàvem
on devia caure Morvià, i arribàrem a la
conclusió que es deu trobar segurament
prop de la Fàbrega. Llàstima d’haver
perdut la mirada dels infants i no ser capaços d’albirar-la!
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LLETRES
El bastaix amb les mans al cap
Marian Baqués

Planteu-vos prop el campanar de
Moià. Resseguiu-lo amb la mirada. Aixequeu la vista i fixeu l’atenció amunt,
ben amunt. A sobre de la volta gòtica
dels finestrals, a sota de la barana, als
escaires de cada una de les vuit cares
del campanar, allà, precisament allà, hi
ha unes cares de pedra.
Com se’n diuen, d’aquestes figures?
Carassa, no! La carassa és una
altra mena de cara. Precisament en el
darrer Modilianum podem il·lustrar-nos
millor sobre què és una carassa.
Potser gàrgola? Descartem aquest
concepte, ja que les nostres pedres no
tenen la funció d’escopir l’aigua de la
teulada.
Mascaró. Ai, de què! Però encara
no. Trobem en el diccionari d’AlcoverMoll: «Mascaró: Figura d’una cara de
pedra que es posa a les fonts o a altres obres d’arquitectura». Malgrat que
en Josep Galobart, bon amic nostre, en
l’obra —excel·lent!— sobre la construcció de l’església de Moià publicada en
1993 en diu així. De fet, ell agafa la paraula del contracte del 19 de setembre
de 1723. Un fragment fa: «ab un palm
de volada per feri los mascarons».
Bastaix? El repertori lexicogràfic esmentat accepta aquest terme. «Estàtua
de persona humana que sosté una cornisa o altre element de construcció, fent
l’ofici de columna o pilastra». A més,
el concepte de bastaix té el crèdit del
contracte signat el 6 d’octubre de 1723
per a la conclusió de la construcció del
campanar. Parla de «posar las pedras
se hauran de menester per fer los vuyt
bastatxos o figuras se posaran baix de
la alquitrava apunt de feri la escultura»,
com trobem escrit en el llibre suara citat de Josep Galobart. Bastaix, doncs,
ja que arquitectònicament és una figura

humana que sosté la cornisa. Des d’ara,
doncs, seràs el «bastaix amb les mans
al cap».
Un cop sabem com se’n diuen, fixem-nos en un d’aquests bastaixos. Li
veiem uns braços curts, els punys tancats, i les mans al cap, concretament a
les temples. Els ulls esbatanats, mirant
fixament avall, cap al poble, la nineta
enfonsada en l’òrbita dels ulls. La boca
oberta, com d’admiració. Com aquell qui
diu: «Quin poble!»
Ai, bastaix amb les mans al cap! Et
van col·locar d’observador del poble
entre 1723 i 1726 i no te n’has mogut.
Què no deus haver vist, del poble? La
vida dels moianesos durant gairebé tres
centúries. Has estat testimoni del treball
silenciós de la seva gent en els anys
posteriors a l’ensulsiada de 1714. Has
sentit el pas dels soldats de l’armada gavatxa fent disbarats entre la nostra gent.
Has vist arribar pel camí de l’Estany una
columna de soldats carlins que assetjaven l’escola dels escolapis convertida en
Fortí de la Reina i, pitjor encara, la teva
cara s’ha tenyit de vermell per les flames

El bastaix (fot. S. Renom)
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que t’arribaren del poble encès. Has
contemplat Moià fet un paratge fumejant de runes i amb la gent desesperada. Has sentit els plors i sanglots que et
ressonaven de dins l’església i els sermons cridant al perdó i a la reconciliació. Quan tot passà, guaitaves amb goig
com una corrua de dones i homes anaven al camp o a les fàbriques per ajudar
el poble a sortir-se de la situació. I encara —no n’havíem après, pel que sembla— veieres cremar part de l’interior de
l’església, que esdevingué un buit gràvid
de tristesa. I després pogueres sentir un
«sant Tornem-hi, que d’aquesta també
ens en sortirem». No m’estranya, bastaix amb les mans al cap, això: que tinguis les mans al cap, els ulls esbatanats
i la boca entreoberta d’admiració.
Vols que et digui què penso? Doncs
que fas molt bé de no dir paraula. Si ho
fessis, les coses que diries! Des de les
altures ets notari del caminar dels moianesos, coneixes els seus secrets, els
seus passos dreturers i els desencaminats. Les coses que deus haver vist!
Que bé que fas de callar!
Ara, estimat bastaix amb les mans
al cap, permet-me que vagi al mercat i
cerqui alguns productes que algun dia
van atiar la meva imaginació i m’ajudaren a cuinar la menja del pensament.
Que cada lector els adobi com millor li
vinguin per a la seva salut.
Sobre la mirada del bastaix amb els
mans al cap, penso en aquells versos
que la mainada canta.
«Els ulls són per’ mirar;
les mans, per’ agafar.
El cap és per’ pensar,
i el cor, per’ estimar.»

Eulàlia Bosch ens ha ajudat a educar la mirada. En el llibre El plaer de
mirar. El museu del visitant (Ed. Actar,
Barcelona 1998, p. 61), ens adverteix:
«Mirar ja no és només fixar-s’hi; és també i sobretot buscar una imatge.»
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Joan Margarit, en Misteriosament
feliç (Ed. Proa, Barcelona 2008, p. 68),
té aquesta poesia —es titula «El fill pròdig inicia el retorn»—, que també pot
evocar la mirada del bastaix amb les
mans al cap:
«Miro per la finestra dins la fosca
les cases baixes del carrer.
Un fanal que és encès tota la nit
posa una taca de llum groga
en el silenci hostil del paviment.
Tornar és amor si algú t’està esperant.
Anar-se’n quan ningú no ve a
acomiadar-te és la mort.
Ja falta poc per a l’alba.
Els sentiments arrelen en un lloc
on ja no queda res.
La llum que fa el fanal empal·lideix
mentre es va fent de dia.
En la claror dubtosa un gos travessa
l’últim carrer del poble. Se’n va cap
als afores.
Així me’n vaig anant on s’acaben
les cases.»

Sobre el misteri de la persona humana —allò de què sé jo de l’altre?— he
trobat força matèria, però hi ha un dita
mexicana que trobo genial. Fa: «Sólo
Dios sabe lo que palpita en el corazón
de cada borrachito.»
El pare José María Llanos, jesuïta,
va fer una gran feina social al barri del
Pozo del Tío Raimundo, a Madrid. Imagineu-vos la situació d’alguns barris de
les grans ciutats en el temps de les primeres immigracions, cap als anys cinquanta. Ara hi té un monòlit de record
amb una mena de testament espiritual.
Tot un estil de vida.
«No fer mal a ningú mai, mai a ningú. Que ja no sé estimar d’altra manera, ni parlar mai de ningú res de dolent.
Ni de mi res de bo tan sols. Defensant
l’absent sigui qui sigui, professant el
callar.»
Adéu, bastaix amb les mans al cap!
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INDRETS
El campanar
Agustina Cantó

Quan la nit era fosca, envoltada pel
mantell d’una fina boira, i en el cel havien desaparegut la lluna i les estrelles,
el campanar de Moià, el meu campanar,
alt, desafiant i il·luminat, omplia de vida
i trencava la foscor d’una nit melangiosa. Des de casa el contemplava extasiada. El dormitori, amb les persianes
obertes, era un bonic mirador del vell
cloquer. Em ficava al llit amb la silueta
que es retallava entre les ombres. I des
de tots els racons de casa en gaudia
i em sentia orgullosa que en el nostre
poble tinguéssim un campanar preciós i
noble que altres pobles devien envejar.
Els nostres avantpassats eren homes valents i voluntariosos, que, sense
l’ajuda de la maquinària moderna, van
aixecar pedra sobre pedra i amb molts
anys i paciència el llegat que ens deixaren i que és orgull dels moianesos
d’aquells temps remots i del d’ara.
Crec que l’ajuntament actual ha actuat sàviament, tenint en compte el deute contret pels anteriors edils, en reduir
les despeses del consistori i, així, limitar
la il·luminació del campanar. Quan en
una casa les entrades van minvant i les
sortides van pujant, s’han de retallar les
despeses, si no es vol caure en l’embargament o el col·lapse.
Quan jo era joveneta, el fet de passar de nit sota el campanar m’impressionava. Era una mola fosca, de la qual
sortien unes veus que et neguitejaven.
Eren les òlibes, que amb la seva xerrameca et feien la impressió que algú et
perseguia i, per tant, procuraves caminar lleugera per allunyar-te d’aquella
plaça fosca i misteriosa i buscar un aixopluc protector.
Espero que el meu campanar, el
de tots els moianesos, pugui tornar a
ser, tard o d’hora, el far que des de la
El campanar aquest Nadal (fot. C.I.C. – Moià)
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llunyania es retallava alt i orgullós i
que feia l’efecte que s’arribava en un
poble gran, perquè les dimensions del
nostre cloquer semblen d’una gran població.
Sé que es tardarà molt temps a tornar a la normalitat econòmica a Moià,
perquè el dèficit de les arques municipals és voluminós i primer s’han de sanejar moltes coses, però el nostre poble
és valent i emprenedor. Van construir
un campanar magnífic i una església
parroquial grandiosa, van aixecar castells, masies nobles, ermites perdudes
entre camps i muntanyes en uns temps
en què el país era pobre, però l’entusiasme va ajudar els nostres avantpas-

sats a no decaure i van deixar-nos unes
relíquies de les quals ens sentim orgullosos.
Espero que, en un temps no massa llunyà, podré tornar a contemplar el
campanar, el meu campanar, il·luminat
com un estel perenne que, impàvid i
orgullós, és guia dels conductors que
transiten per les nostres quatre carreteres i els deixa en port segur. La silueta
del campanar, la icona de la nostra vila,
s’havia retallat més festiva, però continua presidint la vida moianesa i amb els
molts anys que fa que ens contempla
no ens és pas indiferent, ja que cada
una de les seves pedres forma part de
la història de Moià.

REVISTA
D’ESTUDIS
DEL MOIANÉS

Revista
número 45
Anna Maria Martínez Sagi,
una dona sense encaix.
Xavier Juncosa i Gurguí
Les carasses d’orgue.
Jan Grau

La Setmana Tràgica de 1909 viscuda a Moià.
Joan Florensa i Parés
Algunes dades de la Comunitat de Preveres
de Moià durant la Guerra del Francès.
Jaume Clarà i Arisa
L’escolapi Josep Liñan, educador i poeta.
Joan Florensa i Parés

Ja a la venda
a la Casa Rafel Casanova
i a les llibreries!
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UNA MICA DʼHISTÒRIA
El Moianès fa cent anys segons
«El Pla de Bages». Gener 1912

Transcripció i notes: Jaume Clarà i Arisa
primer Sebastiá Orriols, segon Este4 de gener de 1912
ve Pons, tercer Faustí Figueras, sindic
Tomás Llòp. (2) Sembla que ‘l nou ajunMoyá
Ab uns dies primaverals havèm pas- tament continuará la bona administració
sat les Pasques de Nadal: les funcions dels anteriors presidits pels senyors Moreligioses ab la solemnitat acostumada, rató, Segalés y Fábregas.
— En la didada de Cap d’Any el
y en els centres d’esbarjo no hi ha mansenyor Arxiprest llegí el moviment parcat tota mena de diversions.
— En la diada de Sant Esteve cantá roquial següent: Naxements noys 31,
solemnement, en l’Iglésia de pares es- noyes 22. Defuncions homes 12, dones
colapis, sa primera missa el P. Pere Ter- 15, noys 11, noyes 13. Matrimonis 21.
radellas, escolapi, fill del mas Magadins
Vell de nostra parroquia: fou apadrinat 22 de gener de 1912
per un cosí y cosina, y feu un profon
sermó el P. Rafael Otero, Rector dels Moyá
Bona pensada tingueren a mitjans
pares escolapis.
— Feya ja alguns anys que no es del any prop passat el cabo y subcabo de
celebrava l’antiga festa de Sant Joan nostre sometent senyors Josep Guardia
evangelista, que corria a cárrec de la y Francisco Vilarrubia: proposaren fundar
jovenalla de la Vila; al present any, tres un Monte Pio d’ausilis mutuus per afavosimpátics joves ho han tornat a em- rir als individuus del Sometent. A aquex
pendre fent celebrar un solemne ofici fi reculliren algunes limosnes, buscaren
y professó; les típiques passades, el socis protectors, y convidaren a formar
tradicional ball tampoc hi mancaren. A part del Montepio a tots els individuus
del sometent, ab la quota d’una pesseta
veurer si serán constants. (1)
— Gracies a la generositat del se- mensual. Pel balans d’ingressos y gasnyor Arxiprest y d’altres persones se tos que hem tingut a la vista podèm dir
pogueren recullir varis donatius que, que ha estat ben acullida aquella pensaconvertits en prendes de roba foren da: durant el mitj any últim han ingressat
equitativament distribuits entre les no- bax diferents conceptes 1.302 pessetes
yes que contaven mes assistencies a y s’han satisfet per quotes y altres gasl’escola dominical que, ab paciencia de tos 606’25 pessetes quedant en caxa pel
religiós, sostenen les Germanes Car- any vinent, 695’75 pessetes. Als indivimelites. La distribució tingué lloc en la duus del sometent malalts se ‘ls abona 3
tarde del diumenge últim, havent pre- pessetes diaries, y si prenen mal en actiu
cedit un certamen de doctrina cristiana, servey, se ‘ls abonen 4 pessetes. (3)
Remerciem la mes coral enhoraborecitació de diálecs y poesies, un sens
número de cants pastorals y un bell par- na als referits cabo y subcabo, com també a totes les persones que contribuiren
lament del senyor arxiprest.
— A les deu del primer de janer se a tan benéfica obra.
— En la renombrada llangonisseria
procedí en les Cases Consistorials a la
constitució del nou ajuntament; sens y tenda de comestibles del senyor Francap incident quedaren elegits alcalde cisco Cruzat (4) se matá un tocino, que
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engrexat en el más Padrós de Collsuspina, pesá 225 carniceres. Aquest any els
tocinos grasos fant poc pes per haver
estat molt petita la cullita de patates y
nula la de naps: els preus corrents son
de 2 pessetes a 2’10 pessetes carnicera.
— Les incansables senyores de les
conferencies de Sant Vicens de Paul
han distribuit, durant l’any de 1911, entre les families necessitades de la vila,
en diferentes classes de bonos de pa,
carn, llet, etz., per la cantitat de 1.313’20
pessetes. ¡Quantes llágrimes axugades! ¡Sols Deu pot premiar tan sacrifici!
— El conegut cassador de nostra
vila senyor Josep Estevadeordal, junt
ab altres tres companys anaren, durant
les festes dels Reys, a cassar el singlar
en les costes de Montseny; foren afortunats; cassaren dos singlars; un que pesá
vuyt arrobes fou mort pel senyor Estevadeordal; molts moyanesos pogueren
saborejar la carn de tocino feréstec. (5)
— Animada com en els anys anteriors ha resultat la festa de Sant Antoni,
solemnes completes, ofici ab orquesta
y sermó que predicá, com ell sab ferho,
el P. Rafel, rector dels pares escolapis y
concorreguda professó. Tampoc hi faltaren les passades, els Tres Toms, el ball
del ram y altres diversos. La orquesta
Emporium Moyanés fou reforsada ab
tres músics que vingueren de Manresa.
També s’estrenaren bonics y vistosos
guarniments per les caballeries que pro-
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duien un bon cop de vista, y que segons
notícies costaren unes mil pessetes.
— Si no estic mal informat dimecres
propvinent comensará la Santa Missió
que donarán tres pares del I. Cor de
Maria de la residencia de Vich.
(1) Segons la crònica del Butlletí, feia cinc o sis
anys que s’havia deixat de fer la festa. «A les nou
del matí se celebrá Ofici solemne, sortint després
la professó que recorregué ‘ls principals carrers, y
á la tarde, en el de Santa Magdalena y en el lloch
anomenat vulgarment Oritori se feu la elecció dels
veguers per l’any vinent.»
(2) La majoria ja formaven part de l’anterior consistori, presidit per Francesc Fàbregas. Completaven
l’ajuntament Francesc Crivillers, Joan Parés, Isidre
Ferrer, Gaietà Comellas, Pere Castells i Pere Gros.
(3) Josep Guàrdia i Alegre havia estat nomenat
caporal del sometent l’any anterior, amb el suport
de l’aleshores alcalde, Francesc Fàbregas, i dels
grans propietaris Francesc Vilarrúbia i Dionís
Morató i malgrat les gestions fetes per Francesc
Viñas per situar-hi el fins aleshores segon caporal, Josep Picañol. Sota el mandat de Guàrdia es
revitalitzà la institució i es creà el Montepio del
Sometent, actiu fins a 1936, quan s’integrà en la
Mútua Moianesa.
(4) Es deu referir a l’establiment de Francesc Cruzat i Uñó (n. 1864?), al carrer de les Joies núm. 8,
que en el padró de 1910 consta com a «semoler».
(5) La cacera de Josep Estevadeordal i Magem
(n. 1874?, carrer de l’Hospital, 9) fa palès que en
aquells moments la presència de senglars a la
nostra comarca era escassa.
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PUBLICACIONS
En aquesta secció donem compte de les publicacions que hem vist amb notícies relacionades amb Moià o el Moianès o bé d’informació publicada sobre la nostra
vila i rodalia i la seva gent. Distingim tres apartats: llibres i discos, revistes i diaris.

Llibres i discos
Estevadeordal. La Jisma i els sons de Moià.
Moià: l’autora, 2011. [28] pp. (Col·lecció: Viatjant amb ulls de nen)

Un nou llibre per a infants, amb text i, sobretot, il·lustracions,
de Maria Estevadeordal. Ambientat a la nostra vila, el text
(en català, castellà i anglès) ajuda a descobrir als primers
lectors quins són els sons de Moià que ens recorden les
festes, els racons del poble i les tradicions. El llibre és una
iniciativa a favor de l’Escola Municipal de Música.

Oller i Serdañons, Josep Maria. M’han dit que us
digués...: unes ﬂoretes de mossèn Maurici.
Moià: Gràfiques Íster, 2011. 24 pp.

Recull d’anècdotes atribuïdes a Mn. Maurici Soler, rector
de la Parròquia de Santa Maria de Moià entre 1948 i 1958,
publicades pel P. Oller. L’acte de presentació tingué lloc a
l’església de l’Escola Pia de Moià el 8 de gener d’enguany,
coincidint amb els seixanta anys de sacerdoci de l’autor.

Picanyol. La Bíblia dels nens.
Guió: Toni Matas. Barcelona: BCN Multimèdia, 2011. 168 pp.

Edició en un sol àlbum dels episodis de l’Antic i del Nou
Testament dibuixats per en Picanyol a partir del guió de Toni
Matas, que tant d’èxit ha tingut arreu del món, en versió
impresa i en versió digital. Els pròlegs, un dirigit als nens i
nenes i un altre als pares, avis, educadors i catequistes, és
escrit pel cardenal Gianfranco Ravasi, president del Consell
Pontifici de Cultura.

Quim Vila. Nadales amb ritme! [enregistrament sonor].
[S.l.]: Salseta Discos, 2011. 1 CD

El cantautor i showman moianès Quim Vila ens presenta
una nova versió de les seves nadales, modernitzades no
sols quant al ritme musical (rock, rumba, country, reggae...),
sinó també en les seves lletres. Les cançons adaptades
són populars catalanes, però també castellanes i angleses.
El disseny i els dibuixos de la caràtula són del dibuixant
moianès Joan Gómez.
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Revistes
En l’apartat de revistes, hem vist:
—el número 131 (III trimestre 2011) de
Palestra, portaveu de l’esport moianès,
amb 16 pp. sobre activitats esportives
locals;
—el número 86 (novembre 2011) de
Guaiteu!, full informatiu mensual de la
comunitat dels Avets, amb 4 pàgines en
format digital;
—el número 45 (2n semestre 2011) de
Modilianum, revista d’estudis del Moianès, amb 80 pp. sobre temes predominantment històrics.
—els núms. 1 (primavera-estiu 2011) i 2
(tardor-hivern 2011) de Vallesos. Gent,
terra i patrimoni, revista semestral editada a Santa Eulàlia de Ronçana; el primer número (de 132 pp.) publica (pp.
68-70) l’article «Símbols identitaris de
Castellterçol», de Joan Capdevila i Oller,
sobre el Ball del Ciri i la Dansa castellterçolencs, i també (pp. 118-119) «Avalot
sindicalista al XVIII», de Francesc Roma
i Casanovas, sobre unes reivindicacions
laborals a Castellterçol; el segon número
(de 152 pp.) publica (pp. 122-125) l’article «Els nostres campanars barrocs i
neoclàssics», de Delfí Dalmau i Argemir,
on s’esmenten els cloquers de Castellterçol i de Sant Quirze Safaja, com també (pp. 128-130) l’article «Torna el llop al
Vallès?», de J. Ruiz-Olmo i G. Lamprea-

ve i fotografies de Joan Capdevila, amb
referències al Moianès, i encara l’article
«Visió dels paisatges vallesans. 1. Els
cingles de Bertí i Gallifa», de Carles Rué
i Miras, amb al·lusions al Moianès;
—el número de novembre 2011 de Serra d’Or, que publica (pp. 53-54) un article de Miquel Pujadó amb referències
al cantautor humorístic moianès Quim
Vila;
—el número del 6-11-2011 de Catalunya
Cristiana, que, en un article sobre un
pare escolapi de Mataró, esmenta l’escolapi moianès Cisco Barrachina; també
el número del 25-12-2011, que dedica
dues pàgines a comentar La Bíblia dels
nens, dibuixada pel moianès Picanyol;
—el número del 4-12-2011 del Full Diocesà de Solsona i Vic, que publica
l’article «Fe i globalització, segons Tony
Blair», del prevere moianès Carles Riera; també el número del 25-12-2011,
amb l’article «Pensaments i camins»,
del mateix autor;
—el núm. 77 (IV trimestre 2011) de
Llengua Nacional, que publica (pp. 1728) el treball «Impropietats lèxiques»,
del gramàtic moianès Josep Ruaix i Vinyet, com també (pp. 44-45) una ressenya, del mateix autor, del llibre Paraules
sobre paraules. Pròlegs i discursos, de
Climent Forner.

Diaris

21-11-2011
«Vuitanta persones veuen a Moià l’obra
“Què és el que sabem?”».
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22-11-2011
«La Sindicatura assegura que investiga
els comptes de Moià de l’era Montràs.
L’òrgan fiscalitzador confirma que el
procés que li va delegar el Tribunal de
Cuentas no s’ha aturat».

La Tosca - Moià

24-11-2011
«Concentració del Centre de Tecnificació de judo a Moià».
29-11-2011
«Un institut a favor de la cohesió social. L’atenció a la diversitat ha centrat el
pla educatiu dels darrers anys de l’IES
Moianès, que està mancat d’espai», reportatge de tres pàgines dins la secció
«L’aula».
3-12-2011
«El nou ambulatori de Moià es posarà en
servei el pròxim 15 de desembre. Després d’una tempestuosa trajectòria de
quatre anys, passat el pont de la Puríssima es farà el trasllat al nou CAP». «Castellterçol celebra demà la Fira d’Hivern».
4-12-2011
«El Forn de la Calç obre la mostra fotogràfica sobre la violència de gènere,
titulada “Dones invisibles”».
7-12-2011
«Cal buscar el peix que més es pesca
en cada estació», breu entrevista a Estefania Ramos, peixatera de Moià, dins
la secció «De casa».
8-12-2011
«La xenofòbia s’alimenta de la legitimitat que li donen partits polítics democràtics», entrevista a Xavier Rius, autor del
llibre Xenofòbia a Catalunya, signada
per Francesc Galindo. «Juguem a la
“Champions” de l’endeutament, però
podem ser model de com sortir-se’n
d’una situació tan crítica», entrevista a
Dionís Guiteras, alcalde de Moià, signada per David Bricollé. «L’Estany s’endinsa avui en el gros de la fira, amb una
cinquantena de paradistes. Com a novetat, enguany es muntaran viatges pel
voltant del poble amb un antic bus de la
línia que anava a Barcelona».

10-12-2011
«El departament de Salut concentra
l’atenció mèdica de 24 hores a l’ambulatori de Moià. El CAP de Castellterçol
redueix l’horari dels caps de setmana i
de moment només obre al matí. El nou
CAP de Moià, que avui es podrà visitar,
tindrà més pes». «Moià omplirà demà
la plaça de Sant Sebastià per rebre la
Fira del Tió. Els pessebristes inauguraran l’exposició de diorames, que estarà oberta fins al 8 de gener». «Dionís
Guiteras Rubio: Quixot ecològic contra
el gegant del deute. El nou alcalde de
Moià està salvant la situació pel sistema
de no pagar, però això no es pot fer indefinidament», comentari de Xavier Domènech dins la secció «El personatge
de la setmana».
11-12-2011
«Moià pot visitar per fi el CAP que ha
arrossegat la vila a la fallida econòmica.
La decisió de vincular l’obra de l’ambulatori a la d’un pàrquing va provocar un
deute inassumible. Prop de 300 veïns
aprofiten el matí de portes obertes», notícia de portada, ampliada a l’interior:
«Es deuen 2 milions de l’aparcament, a
mig fer i sense data. El canvi d’ubicació
representarà un salt qualitatiu d’espai i
de mobilitat, per als pacients i per als
professionals mèdics».
13-12-2011
«Moià obté un crèdit de 185.000 euros
per a antics proveïdors. L’import serveix per a pagar “petites factures” encara pendents dels anys 2007 i 2008,
i amb què tot just es cobrirà cap al 4%
del deute. El crèdit aconseguit a través
de l’ICO s’haurà de retornar en tres anualitats i a un tipus d’interès que puja al
6’5%». «Moltes vegades cal fer servir la
diplomàcia», breu entrevista a Rosa M.
Vall, perruquera de Moià, dins la secció
«De casa».
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17-12-2011
«Reeixida Fira d’Hivern a Castellterçol». «Esport7 i Judo Moià, als Campionats de Catalunya sèniors de judo».
20-12-2011
«Moià comença a treure rendiment del
CAP de la discòrdia», notícia de portada, ampliada a l’interior: «Moià posa en
servei el nou ambulatori, que fa un salt
qualitatiu en l’accessibilitat. El nou edifici del CAP, que atén una àrea d’uns
7.000 usuaris, funciona des d’ahir a ple
rendiment, amb més espai i amb una
renovació dels aparells. Es valora la situació cèntrica de l’edifici, tot i la manca d’aparcament a l’entorn». «Moià
balla country a la plaça del nou CAP
per recaptar fons per a La Marató de
TV3».
22-12-2011
«Moià explica el sentit de les carasses d’orgue, que endolcien les festes.
L’especialista en cultura popular Jan
Grau oferirà demà una xerrada en la
presentació de la revista Modilianum».
«Mostra de pessebres a Castellterçol».
«La formació dels treballadors centra la
jornada empresarial del Moianès. Una
seixantena d’empresaris moianesos
participen en la jornada econòmica local».
27-12-2011
«El pare em duia a les ballades de
sardanes», breu entrevista a M. Lluïsa
Vilagut, pianista, mestressa de casa i
golfista de Castellterçol, dins la secció
«Gent de casa».
28-12-2011
«Em vaig aficionar a escriure en un curs
per a gent gran», entrevista a Mariàngels
Picanyol, escriptora, filla de Collsuspina
i resident a Manresa després d’haver
viscut a Anglaterra i a Itàlia.
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29-12-2011
«M’ho passo bé i xalo passant la vida
dins la cuina», breu entrevista a Feliu
Argelaguer, cuiner-restaurador de Moià,
dins la secció «De casa».
2-1-2012
«Un estudi documenta un dels primers
pous de neu que es coneixen al Moianès. És al terme de Collsuspina i, a
diferència dels pous de glaç, es troba
lluny de rius i rieres. En territoris com
el Moianès s’adequaven millor els pous
de glaç».
4-1-2012
«És un ofici que costa, però és molt
agraït», breu entrevista a Nuri i Xavier
Guillaumet, escultors de cuir de Moià,
dins la secció «De casa».
6-1-2012
«Melcior, Gaspar i Baltasar obsequien
els infants de Moià amb una guardiola».
«Sempre s’ha anat a rebre els Reis cremant les oloroses atxes», entrevista a
Josep Martínez, regidor de Festes de
Moià. «Moià acomiada Sebastià Ubasart, el primer alcalde de la democràcia.
Conegut com el Fantasia, l’ex-batlle va
rebre la medalla d’or del municipi el mes
de març passat».

21-11-2011
«Visquem, que són quatre dies», crítica
de l’òpera Le grand macabre, signada
per Xavier Cester.
26-11-2011
«50 anys de “Cavall Fort”», reportatge
signat per Xavier Roca, amb menció especial del personatge «Ot, el bruixot»,
del dibuixant moianès Picanyol.
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23-12-2011
«El polèmic CAP de Moià obre després
de quatre anys tancat».

la universitat”) signat per Josep Gallifa, catedràtic de la Universitat Ramon
Llull.

27-12-2011
«Un conte xinès en 3D. La Fura dels
Baus debuta a Munic col·laborant un
cop més amb Zubin Mehta en una llampant producció de “Turandot” de Puccini».

25-12-2011
«El cardenal Gianfranco Ravasi, president del Consell Pontifici per a la Cultura, avala amb dos pròlegs “La Bíblia
dels nens” que s’edita a Catalunya. Les
il·lustracions són de Picanyol».

29-12-2011
«Una eina per polir el català», ressenya,
signada per Núria Puyuelo, del Diccionari de barbarismes de Josep Ruaix
(Ed. Claret, Barcelona 2011).

28-12-2011
«Guimarães 2012. La capital cultural
més pobra. La ciutat portuguesa planteja un programa que fomenta la creativitat i fuig dels fastos. La Fura dels Baus,
a la inauguració».

ALTRA PREMSA
21-11-2011
«Més que “macabre”», crítica de l’òpera
Le grand macabre, amb participació de
La Fura dels Baus, signada per Roger
Alier.
4-12-2011
«La Fura radicalitza “Turandot”. Zubin
Mehta s’afegeix a l’aventura a l’Òpera
Bavaresa. El públic de Munic es rendeix
davant Mehta i els aplaudiments van
ofegar les esbroncades. Carlus Padrissa situa l’òpera de Puccini en una Europa futurista endeutada amb una Xina
dominadora».
8-12-2011
«MehtaFura. Com es gesta una òpera.
“La Vanguardia” presencia el naixement
d’un altre projecte de Zubin Mehta i Carlus Padrissa», reportatge de dues pàgines.

24-11-2011 (L’Enllaç dels Igualadins)
«Ciclistes igualadins roden pel Moianès».
12-12-2011 (El 9 Nou)
«Moià obre el nou CAP després de tres
anys i una inversió d’uns 2’4 milions. La
primera pedra es va posar en el 2009
però problemes de liquiditat van tenir
les obres encallades. Reordenació del
servei d’urgències a Moià i a Castellterçol».
18-12-2011 (Diari de Girona)
«Un niu de paper. Joan Vilajoana (Moià,
1965), amb estudi al barri de les Casernes de Girona, va optar fa més d’una
dècada pel paper per a la seva pràctica artística; en les seves últimes obres
pren la forma de nius», pàgina signada
per Eudald Camps dins la secció «Noms
i llocs de l’art a Girona».

15-12-2011
«L’excel·lència, una oportunitat», article (formant part del debat “El futur de
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NOTICIARI
Eleccions al Parlament espanyol

Lectures de tesis

Durant la campanya electoral per
a les eleccions generals al Parlament
espanyol del 20 de novembre, el dia
13 a la tarda va ser a Moià el diputat al
Congrés per Convergència i Unió Pere
Macias, que va participar en un acte a
l’Auditori de Sant Josep, organitzat per
CiU Moià.
El dia 19 de novembre, a l’Ateneu
«La Pólvora», l’associació L’Oliva i l’Assemblea d’Indignats i Indignades de
Moià van organitzar, amb el títol Quin
pes té el teu vot?, un taller sobre la llei
d’Hondt i el coneixement del sistema
electoral.

Només un 5% dels titulats superiors
obtenen el grau de doctor a casa nostra. Per això no és gens freqüent que
tres persones relacionades amb el Moianès llegeixin les seves tesis doctorals
en el termini de quinze dies. Així el dia
30 de novembre van llegir i defensar la
tesi doctoral a la Facultat de Geografia
i Història de la Universitat de Barcelona la castellterçolenca Anna Guiteres i Monbiola, corresponent a història
d’Amèrica i titulada Para una historia
del Beni: un estudio socioeconómico,
político e ideológico de la amazonía
boliviana, siglos XIX-XX, com també el
codirector de les excavacions del Gai
Lluis Lloveras i Roca, una de temàtica
arqueozoològica i titulada Análisis tafonómico de restos de lepóridos consumidos por carnívoros terrestres y rapaces:
aplicación al estudio de restos arqueológicos del pleistoceno y holoceno de la
Península Ibérica. Finalment el dia 15
de desembre va llegir la seva tesi a la
Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona l’arqueòloga
de l’equip d’excavacions de les Toixoneres Ruth Blasco López, també sobre
arqueozoologia i amb el títol La amplitud de la dieta cárnica en el Pleistoceno
medio peninsular: una aproximación a
partir de la Cova del Bolomort (Tavernes de Valldigna, Valencia) y del subnivel TD10-1 de Gran Dolina (Sierra de
Atapuerca, Burgos).

Gran recapte d’aliments
Tingué lloc, sota l’organització de
Càritas i amb la col·laboració de Moianès Solidari, l’Ajuntament de Moià i la
Creu Roja, el cap de setmana del 17 i
18 de desembre. El punt de recollida
de productes envasats de llarga durada estigué situat a la sala d’exposicions del Casal. S’hi recolliren 320’5 kg
d’aliments. Les principals quantitats recaptades foren de llet (92 litres), oli (43
litres), sucre (42 kg), arròs (32 kg), llegum cuit (27 kg) i pasta (23’5 kg).

Restauració del camí ral
La Junta General del Consorci per a
la Promoció dels Municipis del Moianès
va aprovar, el dia 11 de novembre, el
projecte de restauració i adequació del
camí ral de Vic a Manresa al seu pas
pel Moianès, redactat per Jordi Piñero
Subirana. El pressupost per a l’execució del contracte és de 228.151,60 euros (DOGC, 2 desembre 2011).
44

Conferències i xerrades
Els dies 27 de novembre i 6 de desembre, a les sis de la tarda, van tenir
lloc a l’Auditori de Sant Josep les dues
darreres conferències de la sèrie Moianesencs voltant pel món, que cada any
organitza El Fanal. En la primera, Mer-
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cè Padrisa va parlar sobre «Un projecte solidari: Guatemala», i en la segona,
Anna Piella, sobre «Gàmbia: un país,
un riu».
Organitzat pel Consorci del Moianès,
l’Ajuntament de Moià i la Cultura de la
Dona, el dia 20 de desembre a les set de
la tarda tingué lloc a Can Carner una xerrada-col·loqui sobre el càncer de mama.
Dins el marc de la Cultura de la Dona,
Eugènia i Mari ofereixen, en horaris a
convenir, sessions de reiki i pensament
positiu. La mateixa entitat ha fet donar,
el 29 de novembre, una classe de Cuina
d’hivern a Xavi Sañé, cuiner de l’empresa Casa Mas Alimentació, i el 14 de desembre una de Cuina de Nadal a Edu,
cuiner de Les Voltes de Sant Sebastià.
L’Associació Desperta Espurnes va
organitzar del 16 al 18 de desembre un
Curs intensiu de clown, de vint hores de
durada, al mas Espinoi, de Collsuspina,
amb el professor Jordi Planella.
El 10 de desembre va tenir lloc un
Taller de confecció de ninos de roba,
amb la intenció que cadascú es pogués
fer els regals de Nadal per a si mateix,
a càrrec de l’Escola de Formació Centre
d’Expressió Plàstica, de Moià.
Del 27 de desembre al 5 de gener, el
Museu Municipal de Moià va oferir tallers
a les coves del Toll i al mateix Museu.

Activitats musicals
L’11 de novembre, a les vuit del vespre, Yukomate va organitzar una Tarda
Free Tekno a l’Ateneu, amb projecció de
documentals i música electrònica.
El divendres 18 de novembre, dins
el programa d’activitats de Joventuts
Musicals de Moià, Ander Tellería oferí un concert d’acordió amb obres de
Bach, Liszt, Gubaidolina, Yoshimatsu,
Hölszky, Albéniz i Semionov. Dins el
mateix cicle, el dissabte 17 de desem-

bre actuà el Trío Baroja, format per Cecilia Bercovich al violí, Eros Jacas al
violoncel i Patricia Araujo al piano, que
interpretaren obres de Beethoven, Cassadó i Mendelssohn.
El 20 de novembre l’Ajuntament de
Moià va organitzar a l’Auditori de Sant
Josep un concert de la mezzosoprano
Anna Tobella, guanyadora de dos premis en el Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas de l’any 2010: el premi
Vila de Moià al millor cantant català i el
de la millor promesa espanyola, lliurat
pels liceistes del quart i del sisè pis.
Acompanyada al piano per Alessio Coppola, interpretà en la primera part obres
de Rossini, Johann Strauss, Mozart i Bizet, i en la segona, cançons catalanes
de Serra, Mompou, Toldrà i Morera.
El restaurant Les Voltes de Sant Sebastià ha ofert dos sopars-concert. En
el primer, el 19 de novembre, l’actuació
musical anà a càrrec del cantautor Pere
Vilanova, amb poemes musicats de
Carles Duarte. El del dia 2 de desembre estigué dedicat al jazz, amb Susana
Torregrosa i Leonardo Cincinelli.
Per tal de recaptar fons per al viatge
de final de curs, els alumnes de segon de
batxillerat de l’IES Moianès van muntar, el
26 de novembre al centre cultural Les Faixes, el Bolet School Trip Festival (BSTF),
un festival amb concerts i actuacions d’artistes joves del Moianès. Els grups programats van ser Samara Conde, Charlie
the Crocojazz, Spark, Miquele, Laures+3,
Bananas Crew i Distinta Tinta.
El dia 3 de desembre, l’Ateneu «La
Pólvora» va convocar una fiesta latina,
amb el DJ Star.
El 18 de desembre, la Coral de Moià
participà en un acte a favor de la Marató de TV3 en el Palau Falguera, de
Sant Feliu de Llobregat. Actuà al costat
d’altres formacions corals amb les quals
commemorà el seixantè aniversari del
Cor de l’Ateneu d’aquesta població del
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Baix Llobregat. La mateixa coral del
Baix Llobregat va actuar a Moià, conjuntament amb la coral local, en el Concert
de Nadal que va tenir lloc el diumenge 8
de gener, a les sis de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep.

Teatre
A part de les obres teatrals ressenyades en altres seccions de LA TOSCA, hem de deixar constància que el
grup escènic del Centre Parroquial de
Monistrol de Calders va representar a
l’espai cultural Les Faixes, el dia 12 de

novembre a les deu del vespre, l’obra
Què és el que sabem?

Ràdio Moià
El programa setmanal El xiu-xiu va
entrevistar Ramon Crespiera, regidor
d’Hisenda, el dia 16 de novembre; Salvador Anfruns, president de la Societat
de Caçadors de Moià, el 7 de desembre; l’Associació de Botiguers i Comerciants, el 14 de desembre, i Glòria
Mascaró, coordinadora de l’Àrea Bàsica de Salut de Moià, el 21 del mateix
mes.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Leire Costas Hernández, filla de Maxi i
de Mari, dia 28 de desembre.

Laia Moral i Pastor, filla de Cristóbal i
Maria Montserrat, dia 4 de novembre.

Defuncions

Martina Verdaguer i Aubach, filla d’Antoni
i de Glòria, dia 27 de novembre.

José Ureña i Anguita, de seixanta-quatre
anys, dia 23 de novembre.

Gal·la Arisa i Aliberch, filla de David i
d’Anna, dia 2 de desembre.

Josep Sarri i Company, de setanta-cinc
anys, dia 1 de desembre.

Aloma Clusella i Salvans, filla de Sebastià i d’Anna, dia 6 de desembre.

Manel Alcoceba i Vicente, de norantados anys, vidu de Montserrat Serrà, dia
19 de desembre.

Àlex Valero i Casas, fill de Mariano i de
Laura, dia 9 de desembre.
Samuel Olivera Castillo, fill de Calixto i
d’Andina, dia 11 de desembre.

Nati Pont i Vilajoana, de vuitanta-dos
anys, vídua de Jordi Botella, dia 28 de
desembre.

Jaume Marcel i José, fill de Ricard i de
Gemma, dia 14 de desembre.

Sebastià Petitbò i Mas, de vuitanta-vuit
anys, vidu d’Encarnació Rafart, dia 31 de
desembre.

Iona Ribé i Ausió, filla de Sergi i d’Anna,
dia 19 de desembre.

Sebastià Ubasart i Serra, de noranta
anys, dia 4 de gener.

46

La Tosca - Moià

NECROLÒGIQUES
Sebastià Ubasart i Serra,
el meu mestre
Josep Montràs. Alcalde de Moià,
1983-2011

S. Ubasart, l’any 1981 (fot. Renom)

Una situació: Quan el juny de 1979
entràrem a l’ajuntament, tot era nou, tot
estava per fer. Hi arribàrem amb el sentiment que teníem el món al davant, que
podíem fer realitat els somnis que en
anys anteriors ens negaren i pels quals
havíem lluitat. Tot era possible. Cadascú portava la seva manera de veure les
coses. Hi havia qui es decantava més
cap als aspectes socials; altres, cap als
més polítics; alguns, cap als nacionals.
Tots cercàvem solucions als problemes
de la societat que s’estava obrint a la
normalització. Una tasca gens fàcil, ja
que teníem un país amb l’espasa de Damocles del franquisme sociològic que
es resistia a desaparèixer. I ETA, que

estava en el seu zenit de terror. Els demòcrates, que continuaven persistents
a seguir el procés iniciat. En el cor de
molts hi vèiem aquella història de Catalunya que tenia la possibilitat de recuperar la seva llibertat.
Moià: En aquella època els corrents
de pensament que es coïen a la ciutat
arribaven a Moià amb un decenni de
retard. Moià tenia un sòcol conservador
ampli i potent. Els joves compromesos
ens movíem al voltant del Casal, de l’escoltisme, de cercles progressistes, de la
mateixa Església. Anàvem fent avançar
les coses. Recordo els primers Onzes
de Setembre celebrats en democràcia.
Tenia la sensació que des de darrere
els finestrons d’algunes cases ens espiaven, com si estiguéssim cada persona
en un bàndol determinat. Els qui en l’antic règim tenien alguna responsabilitat
s’anaven situant o no es manifestaven.
A poc a poc la situació va anar canviant.
Un líder: Vingueren les primeres
eleccions municipals. I ens posàrem
mans a l’obra. Com a líder, ens trobàrem en Sebastià, un pagès amb el més
profund seny dels catalans, i també
amb la tòpica rauxa nostrada. Un home
emprenedor.
Una obra: La Plaça del Moianès, inaugurada pel president Tarradellas en la
Festa de l’Arbre Fruiter de 1979 és obra
seva. El Pla General d’Ordenació Urbana de Moià fou elaborat en el seu temps;
un pla, vigent encara, que entre altres
característiques posava les bases de
les futures zones industrials. I un tercer
aspecte que m’agradaria ressaltar és la
seva actuació a favor de l’Hospital-Residència de la Vila de Moià. Amb la seva
iniciativa facilità el començament de la
primera fase d’obres. En el seu temps
també s’efectuà la primera ampliació
de l’Escola Josep Orriols Roca, el desviament de la carretera de Manresa, la
pavimentació dels carrers del Vall i Car47
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reró, així com també l’obertura del vial
que avui és l’avinguda Prat de la Riba.
Un mestre: Per a mi, en Sebastià
em fou mestre. I s’entén. Arribàrem a
l’ajuntament sense cap preparació específica per al servei que assumíem.
Veníem del món del treball amb tot el
bagatge que aquest ens aportava. Treballàvem en diversos llocs i un dia ens
trobem a l’ajuntament. Haguérem d’espavilar-nos, com imagino que feren la
gran majoria de ciutadans i ciutadanes
en la mateixa situació que nosaltres. En
Sebastià era un home molt sensible als
problemes de les persones. Ajudava
tothom qui li demanava ajuda. Bona raó
en poden donar moltes famílies que havien arribat a Moià en els anys seixanta.
Tiràrem endavant perquè trobàrem
un home amb una gran capacitat d’encomanar un amor sense reserves per
Moià. «Per a Moià, tot; per Moià, tot.
Mirem endavant, fem que les coses se
solucionin.» Es veu clar que hi posàrem una bona dosi de treball i de servei.
També d’imaginació. I el talent sortí.
Al llarg dels anys que he estat alcalde he intentat seguir la línia que ens
marcà el mestre, en Sebastià Ubasart i
Serra, el Sebastià de cal Fantasia.
Que la memòria no mori.

El Fantasia: el nostre primer alcalde
Elvira Permanyer i Sert
Sebastià Ubasart i Serra, nascut a
Moià el 29 de setembre de 1921, moianès de soca-rel, pagès d’ofici. La terra
era el seu amor i amb ella Moià i les terres que configuren el Moianès. Fou el
nostre primer alcalde de la democràcia.
Home senzill, de conviccions fermes, de conversa fàcil, de ment clara,
dur i alhora emotiu, era una satisfacció
participar en els seus raonaments, rebre
els seus consells i també els seus re48

trets i poder respondre a les seves preguntes. No sempre estava d’acord en
com es duien les coses de la vila; per a
ell Moià havia crescut d’una manera que
no li era de bon grat i no dubtava a dirho i a buscar explicacions del perquè.
Per a ell Moià estava per sobre de
tot i de tots, i no comprenia que no fos
d’altra manera, i, per tant, per a molts
dels qui ens hem dedicat a les coses de
vila és un referent del que vol dir estimar el poble i la seva gent, tant la gent
de sempre com els qui durant els anys
cinquanta i seixanta van venir a treballar a Moià i van trobar-hi l’acolliment
serè i el recolzament per a superar les
penúries. Sempre tenia un sí per a tots
els qui li demanaven ajuda.
Creia que fent pinya i amb la feina
ben feta com a bandera els problemes
de Moià es podien resoldre, fossin grossos o petits, que la responsabilitat compartida entre tots els moianesos feia
més gran Moià. La frase entre tots ho
farem podia haver estat el lema del seu
full de ruta.
Va presidir el primer consistori democràtic, de 1979-1983, fruit de les primeres eleccions municipals després d’anys
de postguerra, franquisme i postfranquisme. Va propiciar que tots els regidors
elegits formessin un govern d’unitat, que
va ser eficaç i eficient per a rellançar el
Moià endormiscat d’aleshores.
Un moianès de soca-rel ens ha deixat. Una pèrdua insubstituïble. Alcalde
Ubasart, descanseu en pau.

Ha mort Sebastià Ubasart,
de cal Fantasia
Joan Roca
Per a mi i per al poble en Sebastià Ubasart i Serra, de cal Fantasia (a
la Ciutadilla), era un amic de debò i un
home forjat en la fornal roent de les difi-
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cultats. De jove ja va quedar sense pare
i visqué de molt a prop les vicissituds
de la II República espanyola i la guerra
civil, en la qual va morir al front el seu
germà gran, que era casat.
Cal afegir-hi que havia llegit i escrit
molt. Fins i tot va publicar un llibre, ben
il·lustratiu de com era ell. Havia estat deixeble del P. Francesc Sagrera, escolapi, i
persona capaç i molt treballadora. En Sebastià estava molt més interessat a ser i
estimar que no pas a tenir. Era un enamorat de la seva família —esposa, fills,
néts— i, per extensió, de tot el poble, del
qual era un gran coneixedor. En aquest
sentit, va governar Moià com a alcalde en
els primers quatre anys de la democràcia
i treballà molt en pro de la vila, marcant
unes línies mestres ben projectades.
No era gens presumptuós. El seu
valor era ajudar sempre. Una de les seves dèries era que, quan passava per
un camí, si trobava una pedra o una
branca al mig, la treia, encara que sabés que ell no tornaria a passar més per
aquell lloc. Tot això diu molt a favor seu,
home bo i esforçat a fer el bé.
Permeteu-me de donar públicament, des de les pàgines de LA TOSCA,
el condol a tota la família Ubasart-Pedrals, que és qui el trobarà més a faltar.

Per a recordar
la Nati Pont i Vilajoana
Conxita Antúnez
He sentit ben de cor la mort de la
Nati (a.c.s.) i no puc deixar d’expressar-me a través de LA TOSCA. La
Nati era una persona amable, bonica
i bona.
Des de ben jovenetes establírem
una amistat que duraria per sempre. Se
n’anà uns anys a Barcelona, però retornà a Moià. Justament fou llavors quan
li tocà de viure unes penes amargues i
profundes. Les amigues li férem costat
amb gran afecte i comprensió, tal com
n’era mereixedora.
Sincerament prego per la Nati, ben
convençuda que gaudeix del cel al costat dels seus estimats marit i filla.
Jo mai no t’oblidaré, Nati!
Nota suplicada
La família Ubasart-Pedrals agraeix
el suport rebut per part de l’HospitalResidència de Moià i a tothom les
mostres de condol rebudes amb motiu del traspàs de Sebastià Ubasart i
Serra.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar,
abans del dia 27 de febrer, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé
deixant-nos-ho a la nostra bústia, a Can Carner.
En la pàgina següent donem el resum de les dades meteorològiques que ens
faciliten des de l’Estació Pluviomètrica de l’Escola Pia. Recordem que també es
poden consultar les dades meteorològiques de Moià actualitzades al moment des
de la pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoià: www.elmoianes.net/meteoMoia.htm.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

NOVEMBRE 2011
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

PLUJA

VENT

Coberts Núvols

Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Dominant

De l’1 al 10

18

7’2

12’7

2

4

4

W

88’9

De l’11 al 20

18’9

5’6

11’6

1

6

3

E

20

Del 21 al 30

17’7

2’3

10’5

8

2

-

W

6’6

TOTAL

115’5

DESEMBRE 2011
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

PLUJA

VENT

Coberts Núvols

Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Dominant

De l’1 al 10

14’3

1’7

7’3

6

1

3

SW

-

De l’11 al 20

12’8

-2’4

5’3

6

1

3

W

-

Del 21 al 31

12’8

-1’2

6’3

9

-

2

NW

1’6

TOTAL

1’6

MITJANES

Gener

9’44 1’80 5’89 16’8

-6’9

30’1

16’8

4

2

-

-

16

9

9

Febrer

11’73 2’62

-2’4

6’2

5’1

5

-

-

-

5

12

2

Març

11’61 4’06 8’25 20’3

-1’1 124’6 50’8

10

1

-

-

7

-

-

Abril

18’77 8’76 13’96 27’2

4’4

30’1

8

-

-

1

7

-

-

Maig

21’48 12’61 16’06 27’3

7’4 103’3 66’2

13

-

1

1

-

-

-

Juny

22’59 18’26 17’9 29’9

7’5 109’5 37’5

10

-

-

1

1

-

-

Juliol

24’17 14’88 19’13 29’1

9’5

Agost

27’76 16’84 21’49 34’2 11’6

Setembre

25’66 14’90 20’26 30’5

Octubre

21’26 7’64 15’78 29’9

7

17’3

46

67’4

40’6

10

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7’3

3’3

2’4

5

-

-

-

15

-

-

3’8

60’1

39’3

4

-

-

-

6

9

1

Novembre 15’04 8’54 11’64 18’9

2’3 115’5 40’6

16

-

-

-

21

16

2

Desembre 10’44 2’06

-2’4

1

-

-

-

15

13

8

86

3

1

6

93

50

22

Any 2011

50

6’36 14’3

1’6

1’6

18’82 9’41 13’64 34’2 -6’9 667’6 66’2

