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EDITORIAL
Independència:
¿voluntat, necessitat o utopia?
La història ens demostra que és en
moments de crisi quan es produeixen els
grans canvis polítics, les revolucions socials i econòmiques.
Estem immersos en una de les crisis
més profundes del capitalisme, vivim en
un Estat que ens tenalla econòmicament,
de manera que no sols no ens permet que
siguem el motor econòmic del país, sinó
que a més ens espolia fiscalment amb
l’excusa de la solidaritat. Les retallades
cada vegada són més fortes en matèria
autonòmica, fins al punt que el Tribunal
Constitucional va deixar el nostre Estatut
minvat de contingut d’autogovern. El pacte fiscal no té data, ni pressa per part del
govern central, i la llengua catalana es veu
seriosament amenaçada amb sentències
que posen en perill la immersió lingüística.
Aquesta situació, sens dubte, genera
desànim i frustració, però també s’albira en
bona part de la població una presa de consciència que les coses no poden continuar
per aquest camí, que estem en una nau que
no és la nostra, i cada vegada se sent amb
més freqüència la paraula independència.
Perseguir la independència ha estat
una quimera que compta amb més de
dos segles de lluita, amb diferents alts i
baixos, amb iniciatives polítiques més o
menys reeixides, o amb iniciatives populars. Totes elles, però, han caigut en el
desànim i la impotència.
Amb la recuperació de la democràcia
i l’aprovació de l’Estatut semblava que ja

havíem arribat a la millor forma d’autogovern. Però davant la realitat política i econòmica, el debat sobre la independència
s’ha anat fent present en la vida política
i ciutadana d’una manera impensable fa
només uns anys.
El 2 de març es féu a Moià la presentació de l’Associació de Municipis per a la
Independència (AMI) i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). La primera d’aquestes
organitzacions agrupa diferents entitats locals per tal de defensar els drets nacionals
de Catalunya amb l’objectiu de promoure
l’exercici del dret a l’autodeterminació. La
constitució d’aquesta entitat fou el 14 de
desembre del 2011 a Vic. Amb el que portem d’any ja compta amb més de 375 municipis, dinou Consells Comarcals i una Diputació en tot Catalunya. L’Assemblea Nacional Catalana és una organització unitària
i transversal que promou la independència
de Catalunya; ho fa a través d’assemblees
territorials i treballa amb institucions com
els ajuntaments que s’adhereixen a la ja
esmentada AMI. El 10 de març d’enguany
es creà l’Assemblea Constituent al Palau
Sant Jordi de Barcelona, amb l’assistència
de més de cinc mil persones.
En un moment històric en què es parla de la Primavera dels Pobles, ¿podem
somiar la nostra pròpia Primavera, la d’un
poble, el de Catalunya, que pugui arribar
a exercir el seu dret a l’autodeterminació?
Actes com el celebrat a Moià el 2 de març
demostren que la societat es mou.
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VIDA MUNICIPAL
Josep Martínez, regidor de Cultura (CiU):
«El deute és important, però s’ha magniﬁcat»
Entrevista: J. Clarà, J. Font, E. Vilardell

Josep Martínez (fot. E. Vilardell)

En el número anterior de LA TOSCA entrevistàvem l’alcalde, Dionís
Guiteras (Ara Moià), i el portaveu
d’Entesa per Moià, Joan M. Navarro.
Ens faltava, per tant, saber quina valoració es feia des de Convergència
i Unió de la passada crisi del govern
municipal.
Cal, en primer lloc, precisar que les
novetats a l’ajuntament es van succeint amb rapidesa. L’enfrontament entre
Entesa i Ara Moià es va actualitzar amb
la multa a l’alcalde i ara amb el decret
del govern central sobre els deutes dels
ajuntaments a proveïdors. En tot cas, tot
allò que va passar, des del meu punt de
vista, va ser lamentable. El govern d’unitat va ser fruit d’una situació concreta.
Amb Entesa —continuació del MAP—
havíem tingut, no ens enganyem, una
relació tensa, que s’havia aguditzat amb

la intervenció de la Plataforma Moià Diu
Prou. La situació de partença, doncs,
era molt difícil per governar. El govern
d’unitat estava, de bon inici, una mica
agafat amb pinces, i ja en les negociacions es veia també el distanciament
entre Ara Moià i Entesa. El poble, però,
ens demanava un govern d’unitat, que
també constava en els programes de
CiU i d’Entesa. A l’hora de treballar vam
aparcar moltes diferències. En el meu
cas concret, he de dir que treballar amb
l’Elvira Permanyer ha estat una experiència positiva, havent-hi harmonia entre
tots dos. Vam treballar bé i lamento el
que va passar perquè l’Elvira és una
persona molt capacitada per a portar el
tema de la cultura. Crec que entre tots
dos hauríem pogut fer una bona feina.
¿N’ha sortit reforçat, el govern
d’unitat, després d’aquest procés?
De reforçat no n’ha sortit: Entesa
s’ha aferrat al govern sacrificant dues
persones. Que al cap de tan poc temps
Entesa hagi hagut de rellevar dues regidories per una situació no provocada
per ells fa que, a parer meu, almenys
Entesa no n’hagi quedat reforçada. Tots
hem de posar el nostre esforç per mantenir el govern i, si no ho aconseguim,
serà un fracàs de tots tretze. És clar,
però, que continua havent-hi fissures.
No és un bloc compacte. Ens cal, si no
un govern d’unitat, almenys un govern
de consens. Els uns miren enrere, els
altres només endavant. A Convergència
estem en una posició còmoda, però jo,
que sóc l’únic que vinc de l’equip anterior, no em sento sempre de gust quan es
tracta el passat.
5
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¿Us sentiu del tot legitimats, venint d’un mandat amb set regidors,
per a continuar governant amb dos
regidors?
Defensem, primer de tot, la nostra
honestedat. En segon lloc, se’ns va demanar de participar també en el govern
d’unitat i tenim 365 persones que ens
legitimen per a participar-hi.
Quina visió teniu sobre la gestió
del deute i del fet que l’ajuntament
s’hagi declarat en fallida?
El deute és important, tot i que algunes dades que s’han fet públiques l’han
magnificat, com ho mostren les xifres
aprovades en el ple del 30 de març: un
deute important, però menor del que s’ha
fet públic. Era conscient, quan em vaig
presentar com a candidat, que havíem
de fer front a aquest tema, com ja havíem començat a fer amb la gestió austera
iniciada a finals del mandat anterior.
L’ajuntament actual s’ha decidit per
una estratègia: declarar-nos en fallida i
demanar ajuda a totes les administracions per a fer-hi front. Nosaltres, que
sabíem que havíem d’afrontar aquest
tema, en cas d’haver governat potser
ho hauríem fet d’una altra manera, sense tant soroll, i més en un moment en
què el govern de la Generalitat era del
nostre color. Nosaltres hauríem intentat

solucionar-ho de forma menys mediàtica, més interna. Es va decidir, però, per
una estratègia d’escampar-ho per veure
si així ens ajudaven més.
Quina valoració feu de la presència, tan constant, de Moià en els
mitjans de comunicació parlant de la
situació financera?
Patètica, en tinc una visió patètica.
A Moià no ens ho mereixem. Vam ser
els primers a sortir en els mitjans per
aquesta qüestió. Però ara veiem que és
una situació força comuna, i la prova la
tenim en el fet que el govern de Madrid
ha hagut de promulgar un decret per fiscalitzar els ajuntaments.
Després de la crisi de govern,
vostè ha sumat a la cartera de Cultura Popular i Tradicional totes les
restants competències de Cultura.
Quines són les prioritats d’aquest
mandat, sabent que no podrà mantenir-se tota l’activitat cultural?
Hi ha un tema, en primer lloc, d’organització. Sempre he cregut que els
temes culturals haurien d’estar en una
única regidoria i no en dues com fa
anys que estan. Ara hi ha hagut l’oportunitat que s’hagin tornat a ajuntar. Des
de fa anys penso que cal prioritzar una
relació més estreta amb les entitats.

Moià a mitjan febrer (fot. C.I.C. - Moià)
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Jo volia crear un Consell de Cultura,
en l’anterior mandat, però les circumstàncies no han ajudat a treballar com
volíem. Per això volem continuar amb
el Pla d’Actuació que vam fer amb la
Diputació.
Jo defensaré tant com pugui el Museu de Moià i les Coves del Toll, ja que
abans i ara, tant entre els regidors com
entre gent del poble, no hi ha hagut la
percepció de la importància del Museu
i les Coves, que de vegades es veuen
més com un llast. No serà fàcil continuar treballant pel Museu amb els pressupostos que tindrem, però crec que hem
de seguir-ho gestionant des de l’Ajuntament de Moià i que no cal centralitzar
la gestió de manera com fa el Consorci
amb l’Ecomuseu.
¿No hi ha hagut també canvis
importants d’objectius, en el Museu
mateix, si pensem en projectes com
el del Museu de l’Ós?
El projecte del Museu de l’Ós és
anterior a la crisi. En aquells moments,
poder exposar l’ingent material de què
disposem en un espai com l’antiga fàbrica Comadran es veia com un projecte
important. En esclatar la crisi, ja des del
nostre mateix grup de govern ens vam
plantejar la viabilitat del projecte i vam
començar a veure que tenia aspectes
faraònics, tenint en compte la nova realitat. De tota manera, tenir un espai propi seria important, ja que a la Casa Rafel Casanova hi estem com de lloguer.
I el futur del Festival Viñas?
El tenim en standby. Podrem mantenir, com l’any passat, l’actuació de la
persona guanyadora del premi Ajuntament de Moià del Concurs de Cant
Francesc Viñas. Valorarem programar
concerts que acceptin anar a taquilla i
que no impliquin costos a l’ajuntament.
També hem de valorar la importància

de la programació de Joventuts Musicals, per decidir si en un futur podem fer
programació amb la marca del Festival
Viñas.
¿Algun projecte nou a destacar,
amb la situació actual? Quines són
les principals apostes?
Treballar pràcticament sense pressupost és un repte. Ens plantegem, com
he dit, reprendre el Consell de Cultura
o com podem visualitzar, amb recursos
virtuals, la coordinació i les potencialitats de totes les entitats. Jo aposto, en
tot cas, per potenciar la Festa Barroca.
Faré el màxim per consolidar aquesta
festa, que ha millorat els darrers anys.
No vull deixar altres iniciatives enrere,
però és clar que hi ha activitats, com la
cavalcada dels Reis, que es poden fer
amb menys recursos econòmics. Parlo
de la Festa Barroca perquè és l’ajuntament qui ho organitza, però vull fer
constar altres propostes com la Festa
del Porc o la Festa de la Cabra d’Or,
que, amb una aportació mínima de
l’ajuntament, han agafat molta força,
prova que es poden organitzar activitats
sense aportacions directes de l’ajuntament, que a vegades ha mantingut actituds paternalistes respectes a algunes
entitats. Aquestes propostes que acabo
de mencionar mostren que es poden
impulsar projectes importants sense
l’aportació municipal.
I El Casal, serà algun dia de l’Ajuntament de Moià?
Sí, sens dubte; en el moment en què
s’aprovi el POUM. Faltaven tres mesos
per a les eleccions i teníem el POUM a
punt d’aprovar. Contempla, entre altres
cessions, que l’edifici del Casal quedi
per al poble. No ens va semblar, a tres
mesos de les eleccions, gaire ètic aprovar el POUM; era una decisió que havia
de prendre el nou ajuntament.
7
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Multen l’alcalde i el regidor d’Hisenda per un
deute de l’antic govern
Elvira Vilardell

Carrer del Castell de Clarà
(fot. C.I.C. - Moià)

A principis de març la premsa es va
fer ressò de la multa imposada a l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i al regidor
d’Hisenda, Ramon Crespiera, per no
complir l’execució d’una sentència que
obligava el consistori a fer-se càrrec
d’un deute acumulat per l’anterior govern. La sanció exigia als dos membres
de l’ajuntament a pagar una xifra de 150
euros, una altra de 1.000 euros al cap
de vint dies i multes de 1.500 euros més
cada vint dies fins que la Casa de la Vila
no saldés el deute amb el Grup Mas.
Aquesta empresa constructora, encarregada d’urbanitzar el carrer Castell
de Clarà els anys 2006-2007, va sollicitar que s’executés la sentència dictada en el 2010, que condemnava l’Ajuntament de Moià a pagar-los 450.000 euros —més interessos de demora— en
el termini d’un mes per les obres realitzades, segons fonts de l’ajuntament.
El Grup Mas va considerar que el prés8

tec ICO, que havia rebut el consistori
el desembre del 2011, s’hauria d’haver
utilitzat per a eixugar el deute pendent,
operació que no es va dur a terme.
L’ajuntament va presentar un recurs contra la multa al·legant, entre altres motius, que el préstec ICO, de poc
més de 100.000 euros, requeria saldar
deutes sencers i que, per tant, no es podien destinar els diners al dèbit amb el
Grup Mas, que amb interessos inclosos
supera els 550.000 euros. Cal assenyalar que Guiteras estava citat a judici al
desembre per a declarar sobre aquest
cas, però no hi va assistir per una manca de «diners per a l’advocat i el procurador» i perquè no s’esperava que el
tema «anés més enllà», d’acord amb
declaracions recollides al diari Ara. A
més, segons l’alcalde es va admetre el
deute i es va informar el jutge que l’ajuntament té la intenció de pagar, però que
no compta amb els diners necessaris.
Entre les reaccions que va provocar aquesta controvèrsia, cal destacar,
per una banda, la de la vice-presidenta
del Govern català, Joana Ortega, que
va prometre al consistori de Moià els
recursos necessaris per a resoldre el
seus problemes amb el deute. Per altra
banda, Crespiera va assegurar que el
Departament de Governació de la Generalitat només s’havia compromès a
pagar a l’ajuntament uns diners que li
devia i que no tenien cap relació amb
la multa imposada a ell i a l’alcalde. Ara
com ara la Generalitat ha pagat a Moià
340.000 euros, tot i que 121.000 euros
d’aquesta xifra estan destinats a la subvenció d’un particular tramitada a través
del consistori i, per tant, l’ajuntament no
en pot disposar.
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Plens de l’Ajuntament de Moià
Ple del 12 de gener del 2012
— S’acorda per unanimitat deixar
els punts núms. 2, 3 i 4 de l’ordre del dia
(refinançament de préstecs amb Banc
Popular, Banc de València i Catalunya
Caixa) damunt la taula, per a la seva
presentació, si escau, en pròximes sessions.

Ple del 2 de febrer del 2012
— S’aprova la modificació parcial
dels contractes de prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i de recollida de la fracció orgànica
dels residus, amb transport al centre
de tractament. El contracte vigent amb
l’empresa Transports de l’Altiplà SL es
redueix en algunes prestacions (dos
dies menys a la setmana de recollida de
rebuig de dos barris perifèrics de Moià,
reducció de la recollida els dies festius
al nucli urbà, reduir dues rentades l’any
dels contenidors, etc.) per tal de compensar la desviació econòmica negativa
d’aproximadament 50.000 euros. També s’aprova l’allargament de dos anys
en la concessió, fins al 31 de desembre
del 2015.
— L’alcalde informa de la formalització, el dia 1 de febrer, del contracte
de compra-venda per part de l’ajuntament de l’edifici del nou CAP de Moià
a favor de Cat-Salut; així mateix, que
s’ha procedit al primer pagament dels
deutes a Garrofé i Roca SA per import
d’1.000.000 d’euros, estant previst el
segon pagament per al mes d’abril.
— La regidora de Benestar Social,
Joventut i Ciutadania, Laura Camí, llegeix
la seva carta de renúncia al càrrec, que
demana que no es faci efectiva fins al nomenament d’un nou regidor o regidora.

— El regidor Joan M. Navarro llegeix la carta amb la qual ell i el regidor
Ramon Crespiera presenten la renúncia als càrrecs de membres del Consell
d’Administració de la societat municipal
MoiàFutur SA.
— L’alcalde dóna compte del decret
emès el 30 de gener respecte del revocament de càrrecs de la regidora Elvira
Permanyer. La regidora llegeix un escrit
de resposta i s’estableix un debat entre
ambdós.
— El regidor Ramon Crespiera dóna lectura al posicionament del grup
municipal Entesa per Moià respecte al
govern municipal, amb el qual demana
a l’alcaldia un compromís en diversos
punts (comunicació interna, comunicació institucional, participació en l’elaboració del nou organigrama municipal,
revocació de la destitució de la regidora
de Cultura, etc.). L’alcalde respon amb
una aposta clara pel govern d’unitat. A
continuació s’estableix un debat entre
diversos regidors.

Ple del 14 de febrer del 2012
— El primer tinent d’alcalde, Albert
Clusella, excusa l’absència de l’alcalde
per trobar-se fora del municipi i dóna
compte del decret de 13 de febrer de
delegació de funcions. També dóna
compte del decret d’alcaldia del 8 de
febrer pel qual es revoca i anul·la el decret del 30 de gener de revocament dels
càrrecs de la regidora Elvira Permanyer.
— S’accepten les renúncies al càrrec de regidora per part d’Elvira Permanyer i Laura Camí, i s’aprova la sol·licitud
a la Junta Electoral Central de l’emissió
de credencials de regidor o regidora als
membres que pertoqui de la candidatura electoral Entesa per Moià.
9
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Ple de l’1 de març del 2012
— Prenen possessió com a nous
regidors Llorenç Fort i Sara Verdaguer.
— S’aproven les modificacions del
nou cartipàs municipal. Segon tinent
d’alcalde: Joan M. Navarro (abans Ramon Crespiera). Quart tinent d’alcalde:
R. Crespiera (Elvira Permanyer); Junta
de Govern Local: J.M. Navarro (E. Permanyer) i Maria Tarter (Josep Martínez).
Portaveu d’Entesa per Moià: J.M. Navarro (R. Crespiera). Regidora d’Educació,
Salut Pública i Sanitat: Glòria Mascaró.
Regidor d’Esports i Joventut: Maurici
Santaeugènia. Regidor de Cultura: J.
Martínez (E. Permanyer). Regidora de
Benestar Social: Sara Verdaguer (Laura
Camí). Regidor de Participació Ciutadana: Llorenç Fort (M. Tarter). Regidora
de Ciutadania, Civisme i Consum: M.
Tarter. Patronat de l’Arbre Fruiter: J.M.

Navarro (E. Permanyer). Hospital-Residència: S. Verdaguer (L. Camí). Creu
Roja: S. Verdaguer (L. Camí). Patronat
de Museus: R. Crespiera (E. Permanyer). Patronat de Ràdio i Televisió de
Moià: Ll. Fort (E. Permanyer). Fundació Moià, Baus-Toll: Ll. Fort (E. Permanyer). Consell Escolar Municipal: S.
Verdaguer (L. Camí). Xarxa Local de
Consum, DIBA: M. Tarter (L. Camí).
— S’aprova el recurs d’apel·lació
contra l’auto del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, del 16
de febrer, respecte al recurs ordinari
presentat pel grup Mas Constructores
SLU en concepte del deute municipal
per a l’execució de les obres d’urbanització del carrer del Castell de Clarà.
— S’aprova la moció d’adherir-se
a l’Associació de Municipis per la Independència.

CARTES A LA REDACCIÓ
Alguna bona nova de Moià
Maria Estevadeordal Serarols
M’adreço als lectors de LA TOSCA
per compartir unes breus reflexions sorgides després de la publicació del meu
petit conte titulat La Jisma i els sons de
Moià (la Jisma és una nena que va a
l’Escola de Música moianesa).
Després d’escoltar i llegir, aquests
dies, les penoses i tristes notícies sobre la nostra vila, divulgades pels mitjans de comunicació, puc dir-vos que
encara hi ha un brot d’esperança, ja
que els infants de Moià han rebut el llibret amb gran alegria.
10

Es tracta d’un conte editat sense
ànim de lucre, pensant només en els
seus destinataris. Doncs bé, he pogut
comprovar, presentant-lo als nens i nenes, que encara tenen sensibilitat, que
estan contents sentint-lo explicar i que
s’interessen pels diversos temes que
s’hi exposen.
Crec que la música, juntament amb
els pensaments i els sentiments que en
sorgeixen, i que és el que he mirat de
reflectir en la rondalla, faran d’aquests
petits ciutadans, que són el nostre futur, més bones persones, cosa que no
deixa de ser una bona nova digna de
ser subratllada.
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Setmana Santa, entre l’esbarjo i la tradició
Elvira Permanyer

Sota la lluna plena del mes d’abril,
ens arriba una setmana de festa: de
l’escola per als infants i joves, de festa
laboral per a alguns o de festa obligadada per a d’altres (aturats i jubilats); per
a uns altres, dies de feina per no perdre
la poca que hi ha. En definitiva, uns dies
d’esbarjo, de mini-vacances o simplement uns dies per a carregar piles i tirar
endavant.
Si anys enrere els actes religiosos
de la tradició cristiana eren presents en
qualsevol activitat cultural i social, actualment aquests dies són plens d’activitats lúdiques, esportives o culturals,
acompanyades també de celebracions
religioses per als cristians o simplement
de velles tradicions que ens recorden
d’on venim.

Diumenge de Rams
El Diumenge de Rams, la tradicional
benedicció de palmes congregà tant a
l’Escola Pia com a la parròquia una gentada amb palmes i palmons i rams de
llorer, tot lluint les tradicionals galetes
del ram o altres llaminadures.

Els Armats
El Dijous Sant al vespre, mentre
s’encenien les teies de les façanes
de la plaça Major i la gent s’aplegava
al voltant de les tanques que emmarcaven l’espai, els Armats van sortir de
Can Casanova un any més per mostrar
les seves tradicionals evolucions de la
Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Triangle, el Rellotge i la Cadena al so dels
tambors i el picar de les llances, per a
acabar amb l’esgrima entre grups de
quatre armats.

La processó del Divendres Sant
Per segon any consecutiu va sortir
la processó del Divendres Sant. L’èxit de
participació de l’any passat va fer possible
que les entitats organitzadores (Armats
de Moià, Congregació dels Dolors, Coral
de Moià, Casa de Andalucía de Moià i la
Parròquia de Santa Maria de Moià) s’animessin a tornar-ho a intentar. A les nou
del vespre sortí de l’església el seguici,
encapçalat pels Armats i seguit pels misteris i els congregants, alguns descalços i
arrossegant cadenes. De nou, un èxit de
participació, col·laboració i bona organització, acompanyat de respecte i seriositat durant el seu pas pels carrers de la vila
coneguts com els del volt de la processó:
plaça Major, Forn, plaça i carrer de Sant
Sebastià, Sant Josep, plaça del Colom,
Comerç i Sant Antoni, per a retornar a
l’església parroquial d’on havia sortit.
Aquella mateixa tarda, Joventuts Musicals de Moià va programar una audició
discogràfica comentada de les Passions
de J.S. Bach.

Cantada de caramelles
Les caramelles són un tradició en
molts pobles de Catalunya per a celebrar la Pasqua. A Moià aquesta tradició
la manté l’Escola Pia. Aquest any la colla
de cantaires eren els nens i nenes dels
cursos de cinquè i sisè, acompanyats per
alumnes de sisè que ballaven el «ball de
bastons» i la participació d’alumnes de
P4. Durant el recorregut, que s’inicià a les
deu del matí a l’Escola Pia, i passant pels
diversos carrers de la vila, es visitaren les
tres residències d’avis de Moià i s’acabà
a la plaça Major, on a la sortida de la missa de dotze es va fer l’última cantada.
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Armats (fot. E. Permanyer), processó (fot. C.I.C. – Moià) i caramelles (fot. N. Trullà)
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Culmina la restauració del presbiteri
de l’església
Josep Font

El proppassat dia 18 de març els
feligresos assistents a la missa familiar
del diumenge van poder contemplar el
presbiteri de l’església de Moià acabat
de pintar. Feia molts anys que no es
feia una intervenció d’aquesta magnitud
a l’edifici de l’església, fet que havia generat expectació en la població de Moià
en general i també orgull a la parròquia.
Per tal d’explicar com s’ha dut a
terme aquest projecte, cal esmentar
en primera instància l’escolapi Mateu
Trenchs. La seva arribada a la comunitat escolàpia de Moià va coincidir amb
la greu malaltia del rector de la parròquia, Francesc Arumí (del recent traspàs del qual es va ressò el número anterior de LA TOSCA). El pare Mateu va
anar donant suport a la parròquia, fins
que hagué d’assumir funcions de rector
de forma interina i provisional. La seva
actitud, dialogant i emprenedora, el va
portar a impulsar col·lectes en la missa
dels diumenges i festes, procés iniciat el
diumenge de Rams del 2011.
Una vegada comprovada la reacció
positiva de les donacions dels feligresos, doncs, es va poder assumir un projecte de millora del temple, que n’estava
necessitat després d’anys d’absència
d’intervencions. Es va decidir encetar
aquest procés pintant de nou el presbiteri. Les obres han tingut un cost de
31.000 euros, finançades exclusivament
pels recursos propis de la parròquia. En
aquests temps de penúria econòmica

mereix destacar-se la capacitat d’endegar i aconseguir fites com aquesta.
El procés de restauració ha requerit
muntar una gran bastida en el presbiteri,
que ha obligat durant algunes setmanes
a celebrar els actes litúrgics en el creuer
de l’església. La intervenció ha consistit
a netejar la superfície, eliminar algunes
taques d’humitat i tapar esquerdes per
poder-hi aplicar posteriorment la pintura. La gamma de colors utilitzada ha
respectat escrupolosament els colors
originals. El projecte tècnic i la direcció
d’obra han anat a càrrec de Jordi Vila
i s’han fet càrrec de pintar el presbiteri
Miquel Rovira i Joan Soler.
El pare Mateu celebra, especialment, l’actitud de la parròquia, que s’ha
sentit molt identificada amb el projecte
i que ha ofert la seva col·laboració en
tot moment en les tasques de neteja,
de trasllat dels bancs, etc. Continua recaptant i disposa ja de recursos per a
emprendre la restauració del creuer, un
procés molt més complex, que requerirà la intervenció del Servei de Patrimoni
del bisbat per a decidir sobre la paleta
de colors i, especialment, per a concretar quina ha de ser la intervenció a la
capella del Santíssim. Les pròximes decisions, en tot cas, ja seran potestat del
nou rector, Jaume Soler, que té previst
d’incorporar-se a la Parròquia a finals
del mes de maig.
A prop que el P. Mateu Trenchs doni
per acabat aquest període transitori,
que s’ha allargat un any i escaig, cal
esmentar que no serà recordat només
per la restauració de l’església: el seu
capteniment proper, franc i cordial ha
aconseguit la implicació de molta gent,
aconseguint de capgirar el procés d’esllanguiment.
13
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Església parroquial: setanta anys d’obres
Ramon Tarter

La guerra civil de 1936 a 1939 va
afectar en gran manera el patrimoni
moianès, especialment pel que fa als
edificis de caire religiós. Les esglésies
de Sant Sebastià i la capella del Sagrat
Cor varen ser incendiades i totalment
destruïdes. La capella de Sant Pere ja
no va recobrar mai la seva funció. L’església de l’Escola Pia, la capella de les
Monges, la de Sant Josep i el temple
parroquial varen ser desmantellats i varen complir usos diversos durant el període bèl·lic. Així el gran edifici de l’Escola
Pia es va habilitar primer com a hostatge per a refugiats de guerra i posteriorment com a hospital de les Brigades
Internacionals, utilitzant-se l’església
com a sala d’actes i espectacles i, en
els darrers moments, amb la proximitat
dels fronts de guerra, es va convertir en
hospital de sang, com a improvisat quiròfan.
L’església parroquial, després del
desmantellament sofert els dies 21 i 22
de juliol de 1936, en què es va destruir
tot el moblatge interior, va ser alternativament utilitzada com a garatge, magatzem o allotjament provisional de tropes,
arribant bastant malmesa, sobretot en
l’interior (destrosses al cambril, esfondrament del cor...), però sense afectar
gaire l’estructura general de l’edifici.
Després d’una reparació de circumstàncies just acabada la guerra, s’hagué
d’esperar l’any 1946 perquè es constituís la Junta de Reconstrucción del
Templo Parroquial, la qual, assessorada per l’arquitecte Jeroni Martorell, del
Servei de Catalogació i Conservació de
Monuments de la Diputació, emprengué les obres de restauració de l’edifici.
Entre les obres d’aquest primer període destaquen la reconstrucció del cor
esfondrat i les efectuades al presbiteri,
14

que bàsicament varen consistir en la
construcció d’un retaule d’estil neoclàssic que emmarcava l’obertura del
cambril —costejat en gran part per Pere
Viñas— i la pintura d’un gran fresc representant la coronació de la Mare de
Déu, obra del pintor Josep Nogué Massó (1880-1973).
Els anys següents s’estrenà el nou
altar major (1948) i el de l’Associació
de les Filles de Maria (1950), ambdós
projectats per Jeroni Martorell. A la seva
mort, Martorell fou substituït per Cèsar
Martinell (1951). Les obres varen continuar refent el paviment (1952), construint els dos ambons i les baranes del
presbiteri (1953) i posant-hi un orgue i
un sistema d’altaveus (1959).
La dècada de 1960 es va iniciar
amb la substitució de l’antiga imatge
de la Mare de Déu de Misericòrdia per
una de nova construcció que representa l’Assumpció (1960), canvi que va desencadenar una considerable polèmica
sobre la seva oportunitat i sobre l’estil
de la imatge nova. En 1965 es va detectar una esquerda que amenaçava
la cúpula i la volta de la nau principal,
cosa que va obligar a fer importants treballs de consolidació al sostre. També
en aquest període es van refer els altars
de Sant Josep (1962) i de Sant Sebastià (1966), es va restaurar la sagristia, i
l’antiga capella del Roser es reconvertí
en baptisteri, obrint-se una nova porta a
la plaça Major, aprofitant la portalada de
l’antiga capella de Sant Pere. La darrera
obra d’envergadura es va dur a terme
en 1979, quan es referen totes les teulades de l’església.
Pel que fa al campanar, també al
llarg dels anys s’hi ha intervingut en
diverses ocasions. Des d’acabada la
guerra únicament hi quedaven les dues
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1947: J. Massó al presbiteri (fot. J. Renom)

2012: el presbiteri en obres (fot. R. Tarter)
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campanes del rellotge, ja que totes les
altres foren destruïdes. El 29 d’agost de
1954 se n’estrenaren dues de noves,
adquirides per subscripció popular. Al
llarg dels anys el nombre de campanes ha anat creixent, ja que s’hi han
anat instal·lant les que, per a evitar que
fossin robades, es desmuntaren de les
parròquies de Rodors, Ferrerons, Marfà
i altres capelles rurals. També a partir
d’aquest any i fins a 1957 s’anaren fent
treballs de restauració a les diferents
cares del campanar, treballs que foren
costejats per la família Argemí-d’Abadal, propietaris del Prat. L’obra de restauració va quedar inconclusa i no fou
fins a 1992 que es restauraren les cares
que faltaven i s’il·luminà tot l’exterior del
campanar.
Pel que fa al moblament interior del
temple, a més de la reconstrucció dels
altars que ja hem esmentat, s’adquiriren les imatges de sant Antoni i de sant
Isidre, pagades per les administraci-

ons corresponents (1949), es reposà el
conjunt d’estàtues de la façana, restaurades gràcies al mecenatge de Josep
Orriols (1958), i s’anaren construint en
diferents tongades els bancs (1959).
Menció especial mereix la donació
per part de Pere Viñas de l’anomenat
«Crist d’Asorey» (1954), peça de gran
qualitat que desgraciadament mai no
ha tingut el reconeixement ni el relleu
que mereix, restant, bastant oblidat, en
una paret lateral de la capella del Santíssim.
Aquestes han estat les actuacions
més importants que s’han anat fent a
la nostra església parroquial des del final de la guerra civil fins a l’actualitat.
Esperem que ara, amb l’empenta que
ha representat el repintat del presbiteri,
es pugui continuar treballant en l’embelliment de l’interior de l’edifici i fer que
el gran monument que és l’església de
Moià torni a lluir amb tota la seva esplendor.

L’església parroquial
Agustina Cantó

En aquest gran edifici que és l’església parroquial de Santa Maria de
Moià vaig ser-hi batejada, confirmada i
hi vaig fer la primera comunió, com tants
altres moianesos, ja que en aquells
temps era inconcebible un vilatà que no
hagués rebut aquests sagraments. De
petita acompanyava la meva mare en
els llargs sermons de quaresma, en el
novenari d’ànimes, en la Santa Missió,
que crec que es feia cada cinc anys i en
què els predicadors, per aconseguir el
penediment dels feligresos, empraven
imatges espaordidores sobre les penes
eternes de l’infern. Allò em neguitejava i
jo martiritzava la mare perquè sortíssim
del temple, ja que sabia que a la nit els
malsons no em deixarien dormir.
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Diuen que abans de la guerra civil
la nostra església podia comparar-se
amb la del monestir de Montserrat. Jo la
recordo, en la postguerra, pobra i freda,
amb molts capellans que van anar desapareixent a mida que el temps passava i
les vocacions sacerdotals minvaven.
Ara, després de molts anys d’espera, ens han netejat i pintat el presbiteri.
Podem veure els detalls de l’ornamentació que es trobaven mig amagats o
malmesos pel pas del temps. Quan
han tret la imponent bastida i la cortina que ens ho tapava, ens ha semblat
que un sol brillant havia penetrat en el
temple.
Tornant a la meva infantesa, recordo
que, quan baixaven a la parròquia els
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pares i novicis de l’Escola Pia, feia goig
de veure-ho. El presbiteri quedava ple, i
la nau, atapeïda de fidels. Els capellans
que més havia tractat eren Mn. Lluís Daví i Mn. Josep Passerisa. Aquest
últim, per a la preparació de la primera
comunió, ens explicava la turmentada
vida de santa Genoveva de Brabant; les
nenes ploràvem a llàgrima viva amb les
desventures d’aquella heroïna i oblidàvem el fred que ens arribava als ossos
en la glaçada sagristia.
Passant els anys, la parròquia anà
perdent adeptes, l’interior de l’edifici
s’anava degradant, les poques imatges
dels sants perdien color, fins i tot una
figura nova, la del beat moianès Francesc Xavier Ponsa, hi era col·locada
amb poca dignitat —per falta de diners,
suposo— i tot plegat donava la sensació d’empobriment i deixadesa.
Sortosament, fa poc que a la nostra parròquia hi ha arribat un prevere,
amb el càrrec canònic de vicari, que en
els temps actuals tenir-lo és tot un luxe.
És el P. Mateu Trenchs, escolapi, que
en aquests moments regeix de facto
la parròquia i la cuida, posant-hi cos i
ànima perquè els fidels ens sentim còmodes. Les seves homilies són entra-

nyables: paraules concises, sentides,
plenes de comprensió i sinceritat. És ell
qui ha impulsat la important restauració
del presbiteri amb la intenció de tornar a
la nostra església l’esplendor que havia
tingut.
He vist fotografies del temple moianès d’abans de la guerra civil. Costa pensar que els feligresos d’aquell
temps, generalment amb pocs mitjans
econòmics, tinguessin un edifici fastuós
i ric en tots els detalls. És que tenien una
religiositat tal que els menava a privarse de moltes coses per cedir-ho a l’església. Actualment les persones gasten
en espectacles, en viatges, en capricis, i
com que els joves generalment no practiquen la religió i els grans egoistament
mirem només per la nostra economia
particular, són pocs els recursos que té
la parròquia per a tirar endavant. Però
s’ha produït una llum en la penombra:
el pare Mateu ens ha mostrat que amb
il·lusió, esperança i fe pot dur-se a terme una obra que fa poc era impensable.
Esperem que l’empenta continuï i que el
nostre temple pugui ser un lloc on els feligresos ens sentim còmodes i, sobretot,
que tingui la dignitat escaient a la casa
de Déu.

El presbiteri en obres (fot. R. Tarter)
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LES ENTITATS INFORMEN
Festa del Porc

Cartell de la Festa del Porc

El 24 de març va tenir lloc al Molí
Nou la sisena edició de la Festa del
Porc, amb més participació que mai en
la majoria d’activitats presentades per a
tots els públics. Així que no volem deixar d’agrair la participació i col·laboració
de tanta gent, que consolida, any rere
any, una festa que actualment atrau
tant moianesencs i moianesenques com
gent de terres enllà, fora de les nostres
fronteres nacionals!
En total es van servir força més de
quatre-cents àpats, entre esmorzars, dinars i sopars a preus populars. Com sempre, l’àpat de la nit va ser el moment
culinari més massiu de tota la diada,
però cal dir que aquest any el dinar va
intentar fer competència deslleial amb
l’objectiu de desbancar el sopar en pròximes edicions.
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Com sempre, els jocs infantils, el
concurs de dibuix, l’actuació de geganters i bastoners, després d’un bon esmorzar, van marcar el tret de sortida de
les activitats de tot el dia, deixant ja el
llistó ben alt per a les hores que seguien. L’espectacle de la matança d’enguany va ser presentat per una noia
molt guapa de Barcelona, provinent
dels millors programes de televisió. Una
bona representació que ens va permetre d’entendre les parts del porc, l’origen
de la tradició... (cal dir que algun nen
espantat plorava i volia amagar-se sota
les faldilles de la mare).
Increïblement, número rere número,
els de la mateixa taula van endur-se tots
el premis del quinto popular (tonguuu!!!).
El Dani i el seu acordió van ajudar a fer
una bona digestió, els malabars van ballar al seu ritme i de seguida van arribar
els esperats jocs rurals amb la pertinent
xocolatada; després, això sí, de la ja popular cursa del formatge de bola!
Les Fresques Natges de sa Padrina
van fer ballar «la Patata» a xics i grans,
i Asimetria ens va acompanyar fins a la
gran «farra» de la nit. Taules plenes van
exhaurir el vi (l’any vinent, tranquils, que
omplirem l’embassament fins al capdamunt de vi perquè ningú no es quedi
amb la boca seca).
Vatua els Teus Purins va fer dansar
tant els qui coordinaven com els qui encara no distingeixen entre peus i mans.
Van de Vinatxo i els dj’s van acabar
d’arrodonir la vetllada amb música per a
tots els gustos i colors!
A www.festadelporc.tk podreu trobar-hi algunes fotografies! Ja només
ens resta desitjar que l’any vinent puguem repetir amb tant d’èxit aquesta
gran diada. Com diuen alguns, «very
important Pig», això no és una festa, és
una «farra»!
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Moianès per la Independència
El divendres 2 de març es va celebrar a l’Auditori de Sant Josep de Moià
l’acte Moianès per la Independència.
Més de 180 persones van assistir a la
presentació de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),
i a la lectura d’un manifest molt reivindicatiu a favor de la independència de
Catalunya, per part de tots els alcaldes
del Moianès.
L’ANC vol ser una força arrelada
al territori; per això és important la implantació de les seccions territorials en
el màxim nombre de municipis, per tal
d’aconseguir un gran moviment transversal que afavoreixi les condicions i
l’èxit de la celebració d’un referèndum
o la declaració unilateral d’independència per part del Parlament de Catalunya,
respectant absolutament els principis
democràtics i els drets humans.
Laura Vilagrà, alcaldessa de Santpedor, i Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de
Vic, varen intervenir-hi en nom de l’AMI,
moviment impulsat entre altres per ells
dos i del qual Vila d’Abadal és el president. El seu objectiu també és avançar

cap a la independència amb actuacions
des dels ajuntaments per conscienciar
la ciutadania. Amb discursos contundents, anomenant part dels greuges envers Catalunya, amb exemples concrets
i repassant el poder que té el municipalisme, van desgranar el full de ruta per a
aconseguir la llibertat nacional.
Els alcaldes de tots els pobles del
Moianès van presentar un manifest molt
crític amb els atacs a la llengua i la cultura catalanes, i molt reivindicatiu a favor de la independència de Catalunya.
Seguidament va intervenir-hi l’activista cultural manresà Josep Camprubí,
fent una crida a l’adhesió ciutadana a
l’ANC per aconseguir una majoria social
sòlida a favor de la independència.
En acabar l’acte es van recollir les
dades de més de vuitanta persones
amb ganes de participar en la creació
de les seccions territorials de l’Assemblea al Moianès.
Durant aquest mes d’abril haurem
constituït formalment la de Moià, i us
volem encoratjar a formar-ne part per
aconseguir el que és ja un clam: la independència de Catalunya.

Lectura del manifest dels alcaldes moianesencs
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Biblioteca de Moià
Durant tot el mes de febrer hem tingut l’exposició «Gent de festa», produïda i cedida pel Museu Etnològic. Per tal
d’acompanyar la mostra vam exposar fotografies antigues i modernes de festes a
Moià. L’Escola Pia, que al llarg d’aquest
curs treballen les festes, ens van cedir
els seus gegants, i els Garrofins ens
van deixar un vestit de garrofí. Aprofitant
l’ocasió vam fer una mostra de llibres a
l’entorn de les festes tradicionals.
El 7 de febrer teníem taller de carnestoltes. En aquesta ocasió van ser
màscares africanes, per lligar-ho amb
la sessió de contes del dia 10, on continuàvem amb «els contes solidaris de la
mà dels nostres avis», que entrecreuen
una història moianesa amb una història
africana. Aquest dia l’avi convidat va ser
en Joan Coll i va explicar una història
del món industrial tèxtil. El 9 de març
tornaven els contes solidaris i el taller
de xapes de MoiÀfrica. Paral·lelament
els més xics van fer un mapa físic gegant de l’Àfrica per situar-se.
El darrer dilluns del mes de febrer
vam fer tertúlia sobre Keops total, de

Jean-Claude Izzo, novel·la negra ambientada als barris baixos de Marsella.
La tertúlia va ser guiada pel lector Jordi
Maldonado. Pel març la tertúlia va ser
sobre la novel·la Parla’ls de batalles, de
reis i d’elefants, de Mathias Enard.
Hem finalitzat les tertúlies de l’Atrapallibres, adreçades a públic de dotze
anys, convocades pel Consell Català de
Llibre Infantil i Juvenil; ara ja fins a la
pròxima convocatòria del curs vinent.
Amb motiu del Dia Internacional del
Llibre Infantil vàrem programar diverses
accions: una enquesta sobre els contes
preferits dels nens i nenes de Moià (entre tots els participants sortegem un lot
de contes); una mostra d’il·lustracions
originals del dibuixant Josep Rodés; un
recull de dibuixos de diferents versions
de La caputxeta vermella, i una sessió de
contes amb ombres xineses a càrrec
de Marta Esmarats.
Us informem que continuem amb
les converses lingüístiques: en anglès
el dimarts de 15:30 a 16:45 i en francès
el dimecres a la mateixa hora. Si voleu
refrescar llengües, ja ho sabeu!

Ombres xineses de Marta Esmarats (fot. Bibl. Moià)
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Museu de Moià
Fosa de metalls al Museu de Moià.
Entre el gran ventall d’activitats didàctiques que organitza i realitza el Museu de
Moià - Coves del Toll, l’arqueologia experimental n’ocupa una part important.
La darrera setmana de febrer d’enguany
i sota la direcció de Jofre Costa, responsable del Departament de Didàctica del
Museu, es va construir manualment un
forn prehistòric amb materials de l’època, el qual un cop sec es va «inaugurar»
amb una cuita de ceràmica prehistòrica.
L’experiment es va completar més tard
amb la fosa de coure. Per una banda,
la cocció de ceràmica ja era esperada,
perquè es cou a partir dels 700ºC, però
la fosa de coure ens va confirmar que la
temperatura del forn havia arribat, com
a mínim, a 1081ºC. Aquestes activitats
experimentals ens ajuden en la investigació i teorització necessàries per a la
comprensió de la vida quotidiana dels
nostres avantpassats i, al cap i a la fi,
de la dels nostres dies.
Activitats de Setmana Santa. Com
ja és habitual els darrers anys, aquesta Setmana Santa el Museu de Moià ha

tornat a organitzar activitats didàctiques
per a nens de quatre a dotze anys. Les
activitats monitoritzades s’han fet al Museu i al Parc Prehistòric de les Coves
del Toll. Un cop més, han tingut una
bona rebuda per part dels nens i nenes que volen gaudir de la prehistòria,
l’arqueologia i la història d’una manera
divertida. Us agraïm de nou als qui heu
confiat en nosaltres i ens heu portat els
vostres fills!
Nova ruta de geocaching a les
Coves del Toll. El treball conjunt entre el Museu de Moià i l’equip de mestres del Centre de Recursos Pedagògics
del Bages, que treballa en la creació de
rutes georeferenciades per a escolars,
ha dut a la creació de les dues primeres
rutes al Moianès, amb sortida i arribada
a les Coves del Toll i passant per les finques de la Tuta i les Humbertes. L’acte
de posada en funcionament de la ruta
es va fer el matí del dissabte 25 de febrer amb la participació de Jofre Costa,
cap del Departament de Didàctica del
Museu, i una quinzena de mestres del
grup de treball.

Forn prehistòric i gresols amb metall dins del forn (fot. C. Casinos)
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Desperta Espurnes: Jornades Solidàries

Festa Solidària (fot. Desp. Espurnes)

Un any més, els Desperta Espurnes
hem celebrat les Jornades Solidàries:
aquestes ja són les quartes!
Enguany s’han recaptat 1.223 euros, dels quals 1.120 es repartiran a
parts iguals entre dues entitats llatinoamericanes (Inhijambia, de Nicaragua,
i la Fundación Laudes Infantis, de Colòmbia), mentre que els 103 euros restants han estat emprats per a cobrir les
despeses d’alimentació de tots els artistes i col·laboradors: un bon plat de pasta
per a trenta persones el dissabte i dues
paelles per a seixanta, el diumenge.
L’Associació Artística Desperta Espurnes va aportar 270 euros per al desenvolupament de les Jornades: 100
per a la compra de malabars, 100 més
per a la compra de material per a fer les
crêpes, 70 per a la difusió i 24 per a pastissos elaborats pels col·laboradors.
Vam tenir la gran sort de comptar
amb les col·laboracions d’un gran nombre d’artistes que van oferir desinteressadament els seus espectacles: Valldaura Circ, Núria Cruz, La Carbassa,
La Rateta que Escombrava l’Escaleta,
22

Tunqueque i Calèndula, Liant la Troca,
Oriol Canals, Ploramikes i Char-lee amb
els seus números de malabars, circ,
clown, contes, animació infantil, música
i dansa integrada. Durant el dia també
es van realitzar tallers de maquillatge
de cara, pintura mural, decoració de la
plaça, ceràmica amb torn, malabars...
i dues rifes diàries d’un lot «Desperta
Espurnes». Aquest any el Cafè Solidari,
on vam projectar el vídeo d’Inhijambia,
l’entitat nicaraguenca, va crear una gran
debat entre els assistents.
A Collsuspina, per tancar les Jornades es va organitzar una jamm session,
que va ser molt ben rebuda: grans músics
es van anar unint amb ganes de fer un
bon comiat al ritme de tambors, guitarres
melòdiques, veus de mil colors i rialles.
L’objectiu principal d’Inhijambia és
allotjar i formar les nenes de Managua
en situació d’alt risc social perquè tinguin
una clara oportunitat de tirar endavant.
La seva intervenció es basa en un treball
amb tres fases diferenciades, des que
són rescatades del carrer fins al moment
d’assolir la seva autonomia. La nostra
col·laboració es concreta en la possibilitat de desenvolupar alguns dels tallers
que es fan amb les nenes i altres activitats lúdiques.
La Fundación Laudes Infantis és una
organització sense finalitat de lucre dedicada al desenvolupament comunitari.
Treballen directament amb famílies desplaçades pel perllongat conflicte intern
que té lloc a les àrees rurals de Colòmbia i estan ubicades en diferents comunitats de l’extraradi de Bogotà. L’objectiu
principal de Desperta Espurnes és donar
suport al vessant formatiu, concretament
en arts escèniques, que la fundació duu
a terme amb grups d’adolescents i joves
dels barris on intervé.
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Moià Sport

L’equip Sweet Vip (fot. Moià Sport)

El grup de hip hop Sweet Vip, de
Moià, sots-campió d’Espanya de voguing.
El dissabte 24 de març a la tarda es
va fer el primer campionat d’Espanya
de voguing a Viladecans: va ser el I Voguing Festival.
El voguing abraça estils com wackin’, funky, sexy style, voguing, punkin’
i new style, entre altres. Hi havia diverses categories per edats i Moià Sport hi

va participar en dues categories: el grup
Just Dance va competir en la categoria
infantil i era format per Andrea Morillo,
Marta Artigas, Júlia Tutusaus, Laia Padrisa, Nair Robles, Bruna Salau, Marina
Caro i Jan Roca.
I en la categoria absoluta hi va participar el grup Sweet Vip, compost per
Marc Alcantarilla, Ramiro Ciuró, Marc
Codony, Sílvia Quesada, Cristina Carrasco, Fiona Roca, Aroa Rodríguez, Judit Càmara, Patrícia Merino i Verònica
Merino.
Tots els grups havien de fer una coreografia d’una durada màxima de tres
minuts. Els dos grups de Moià, dirigits
per la professora Verònica Merino, van
fer unes coreografies espectaculars,
centrant tota l’atenció del públic.
En la classificació final, el grup Just
Dance va quedar en quarta posició, tan
sols amb un punt de diferència respecte al tercer classificat (86 a 87 punts) i
el grup Sweet Vip va acabar en segona
posició.
Enhorabona a tots els components
dels dos grups i a la seva coreògrafa i
professora Verònica Merino!

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
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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Hospital-Residència

L’Esplai

Nou equipament (fot. Hosp.-Resid.)

Ball de carnaval (fot. M. Alsina)

El dia 24 de març a l’Hospital-Residència de la Vila de Moià va ser un
dia de festa, ja que vàrem inaugurar la
Unitat de Psicogeriatria. Aquest repte
va néixer fa uns anys de la necessitat
de fer un pas endavant en l’atenció a
les persones grans que pateixen demència.
L’atenció a les persones dependents i amb demències, i a les seves
famílies, forma part d’un dels eixos
principals d’actuació de l’Hospital-Residència de la Vila de Moià. S’ha treballat
per una Unitat de Psicogeriatria que pugui atendre les necessitats assistencials d’aquells residents amb problemes
cognitius i funcionals molt importants,
a través d’un projecte assistencial específic, un programa d’activitats i unes
instal·lacions adaptades a les seves necessitats.
Estem molt il·lusionats amb aquest
nou projecte i considerem que serà un
salt de qualitat en l’atenció assistencial i
la vida dels residents.
Volem agrair l’empenta, la confiança i la feina ben feta de les persones
que han treballat perquè la Unitat de
Psicogeriatria fos una realitat. Moltes
gràcies!

Heus ací les activitats de l’Associació de Gent Gran de Moià (l’Esplai), que
extraiem del butlletí núm. 183 (març
2012).
Diumenge 4 de març, a les sis de la
tarda, projecció de la pel·lícula Cantando bajo la lluvia (1952), protagonitzada
per Gene Kelly i Debbie Reynolds.
Diumenge 11 del mateix mes i a
la mateixa hora, ball de carnaval amb
el grup Duo Costa Brava, de Lloret de
Mar.
Dilluns 12, a dos quarts de cinc de
la tarda, presentació dels tallers Gent
3.0 i Club Ara, a càrrec de la Fundació
La Caixa. Entre els punts a tractar en
els tallers hi havia les històries de vida,
grans lectors, acció local del pla de formació, importància de l’envelliment actiu i despertar amb un somriure.
Diumenge 18, a les sis de la tarda,
concert de cant coral a càrrec del Grup
V9 de Viladomiu Nou (Gironella).
Diumenge 25 de març, també a les
sis de la tarda, ball a càrrec de Montse
Pujalt.
El butlletí també anunciava la convocatòria d’una Assemblea General Ordinària de socis per al diumenge dia 29
d’abril a les cinc de la tarda.
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MOIANÈS
Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

Les caramelles de l’Estany (fot. A. Sentias)

El diumenge dia 15 de gener un
grup de trenta-cinc persones de la Parròquia de l’Estany i altres parròquies del
voltant van anar a veure el Pessebre Vivent dels Prats de Rei, d’on és el nostre
rector, Mn. Jaume Casamitjana. A part
de veure el pessebre, també van gaudir d’un concert del cor parroquial, dirigit
pel mateix prevere, van poder visitar les
esglésies i el museu del poble. Durant
una part del dia els va acompanyar Mn.
Carles Riera, actual rector dels Prats de
Rei.
El diumenge dia 22 de gener, concert del Cor de Cambra de l’Orfeó de
Sants a l’església. En el concert es va
poder gaudir d’una gran varietat d’obres
del segle XX, interpretades pel cor a
cappella i música d’arpa.
El diumenge dia 29 de gener mossèn Jaume, la catequista i els nens i nenes que fan catequesi, juntament amb
les seves famílies, van anar a portar a
les Germanetes dels Pobres de Manresa els aliments obtinguts durant la campanya efectuada a la parròquia.

El diumenge 19 de febrer hi va haver un carnestoltes infantil al local del
cine, amb jocs i berenar.
El dissabte dia 25 de febrer el Casal
de la Gent Gran va organitzar un dinar
de germanor amb una bona colla de comensals.
El dissabte dia 3 de març es va iniciar la primera lliga de bitlles catalanes.
El dissabte següent, 10 de març, es
va commemorar Diada de la Dona amb
un sopar a l’Hostal Grau. Seguidament
hi hagué lectura de contes i l’actuació
de l’Amparito.
El diumenge dia 25 de març es va
fer una calçotada popular, organitzada
per la nova junta de l’Associació Cultural i Recreativa de l’Estany.
Aquest mes de març s’ha instaurat
la Penya Blaugrana de l’Estany.
Amb el diumenge de Rams (1 d’abril) va començar la Setmana Santa,
amb la benedicció de rams i palmes.
El dimecres següent hi hagué la celebració comunitària del perdó. El Dijous
Sant, la missa del Sant Sopar. El Divendres Sant, viacrucis a l’entorn del claustre i a la tarda celebració de la Passió
i Mort del Senyor. El Dissabte Sant, la
Vetlla Pasqual, i el diumenge, la Missa
Pasqual.
El mateix diumenge de Pasqua Florida, el grup caramellaire «Sortits de
l’Ou», format per nens, nenes, pares,
mares, el cor parroquial... i dirigit per
Mònica Sentias, va cantar i ballar pels
carrers i les places del poble les tradicionals caramelles.
El dia 7 de març va morir Miquel Riera i Franquesa, de vuitanta-cinc anys.
Donem el condol a la seva família.
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El Moianès ve de gust celebra el segon fòrum
Josep Font

El Consorci del Moianès va organitzar,
el 26 de març al vespre, a l’Auditori de Sant
Josep de Moià, el II Fòrum El Moianès ve
de gust. Aquest lema engloba una iniciativa
encetada l’any 2009 per impulsar les empreses agroalimentàries i, en general, els
productes agraris i ramaders del Moianès.
Aquest sector econòmic ha experimentat
un creixement notable els darrers anys a
la comarca, tant en nombre d’empreses i
llocs de treball com en la valorització i difusió dels productes que s’hi elaboren.
La jornada va començar explicant
les activitats dutes a terme, així com el
Pla d’Acció 2012-2013, que s’està elaborant i prioritzant conjuntament amb els
sectors implicats. A continuació, el gastrònom Pep Palau va fer una xerrada sobre els productes locals i km 0, una iniciativa que ha anat creixent a Catalunya i
que permet d’aportar valor afegit tant als
productes com al territori on es produeixen. La cuinera Lola Puig va completar
aquest tema explicant l’organització, els
objectius i el funcionament dels mercats
de l’Empordà, un model de mercat de
proximitat amb productes ecològics.

Un altre aspecte destacat del Fòrum va ser la presentació de la revista Descobrir Catalunya, que dedica a
la comarca el dossier central del seu
número del mes d’abril, que porta per
títol «Vida rural al Moianès. Una sortida
primaveral per paisatges mil·lenaris»,
posant en valor els actius turístics, culturals i naturals, tot il·lustrat amb imatges de molta qualitat. La presentació
va comptar amb la presència de Joan
Morales, director de la revista, i Griselda Guiteras, periodista de Sant Quirze
Safaja. La part final de l’acte va anar
a càrrec de Dionís Guiteras, president
del Consorci, que va fer lliurament de
diplomes a les empreses del Moianès
distingides l’any 2011 i va cloure l’acte,
que va acabar amb un tast de productes del Moianès.
Per altra part, el Consorci del Moianès ha fet públiques les xifres de visitants atesos durant l’any anterior:
30.825 persones (+51’06%) que van
fer ús dels diversos serveis que ofereix
(servei d’ocupació, àrea d’emprenedors
i empreses, oficina d’habitatge, etc.).

Pep Palau, Joan Morales i Griselda Guiteras en l’acte de presentació (fot. Consorci del Moianès)
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PERFILS
Jordi Solà, doctor en químiques
Albert Lozano

Què et va empènyer a marxar de
Catalunya?
Un cop acabat el meu doctorat, si
volia fer currículum i continuar amb la
carrera investigadora havia de marxar
a l’estranger amb grups d’investigadors
de classe mundial.
Aquest currículum, no te’l podies
crear aquí?
Aquí en el camp de la investigació
és important marxar. Hi ha gent que es
queda aquí i no marxa mai, però després acabem en departaments endogàmics i això no aporta res.
Jordi Solà

Jordi Solà, trenta-quatre anys, moianès i catalanista. Doctor en químiques per la Universitat de Barcelona
(UB), ha viscut els últims cinc anys fora
de la seva terra, al Regne Unit. El camí
del Jordi per arribar a forjar-se el seu
currículum representa el paradigma de
l’esforç i el sacrifici. Res no li ha vingut
del cel. Des de treballar de cambrer un
munt d’hores en diferents bars de Moià
i Barcelona, fins a no sortir de casa durant un estiu per tal de recuperar el duríssim primer any de carrera en químiques. Solà torna a casa gràcies al seu
treball realitzat a l’estranger. La paraula
«endogàmic» apareix diverses vegades en la xerrada: endogàmia de les
institucions, dels laboratoris, dels partits, de les universitats; en fi, potser la
idiosincràsia del nostre petit país. En la
conversa que mantenim noto que tenia
ganes de tornar a Catalunya tot i que
sap que ara per ara les coses no seran
gens fàcils. Però, de fet, mai no ho han
estat.

Primer vas estar a Manchester i
després a Edimburg.
Sí, vaig estar contractat per la Universitat de Manchester. Mentrestant,
vaig obtenir una beca de la Generalitat
per a estudis a l’estranger durant dos
anys i, quan es va acabar aquesta beca,
ja feia tres anys que era a Anglaterra.
Vaig decidir anar a Escòcia després
d’aconseguir una plaça d’investigador
i, per tant, tenir l’oportunitat de treballar
en un grup molt potent i acabar la feina
allà.
La recerca que vas començar a
Manchester la vas acabar a Edimburg?
No, són dos temes diferents. La que
vaig començar a Manchester ja es va
acabar. La d’Edimburg és una altra.
De què va la d’Edimburg?
De nanotecnologia.
Vaja. Què t’ha fet tornar a Catalunya?
Bé, sempre crida tornar a casa.
Aquest any m’han donat una beca d’in27
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vestigació «Ramón y Cajal», que són
molt prestigioses i que no podia refusar.
I si no t’haguessin ofert la beca?
No hauria tornat. Hauria esperat un
any més.
I ara a Barcelona, faràs recerca
que ajudarà a saber més sobre malalties...
Treballaré a l’Institut de Química
Avançada. Aquí, en principi, he de desenvolupar la meva recerca pròpia.
Faré investigació biomèdica per entendre millor els processos de certes malalties.
Com tenim la investigació al nostre país?
La investigació a Catalunya està bé.
Com estarà a partir d’ara, no ho sé. Catalunya és un país potent en recerca; el
que passa és que manquen recursos.

Jo vinc d’un grup de vint-i-cinc persones i ara seré jo sol i algun estudiant. La
diferència amb Escòcia o altres països
és molt gran.
Véns d’un país que ha convocat
un referèndum d’autodeterminació
amb el consentiment del «govern
central» de Cameron. Això pot passar aquí algun dia?
Al Regne Unit hi ha una tradició
democràtica molt més important que
la d’aquí. Només veient el comportament dels polítics ja és evident. És una
democràcia molt més propera i no tan
paternalista com la nostra; aquí sembla
que els polítics ens han de fer de pares. Els polítics són els nostres empleats. Al Regne Unit el ciutadà pot anar
a demanar explicacions al representant
de la seva circumscripció al Parlament i
aquest, o un seu secretari, està obligat
a rebre’l.
Un dels problemes és la classe
política?
La classe política i el nacionalisme
espanyol. Aquest no és el mateix que
el nacionalisme britànic. Per a ells, els
anglesos són anglesos, els escocesos
són escocesos... Encara que els laboristes i els conservadors no volen la independència d’Escòcia, jo no he sentit
cap insult envers ells i, sigui quin sigui
el resultat del referèndum escocès, ells
respectaran el resultat.
I els catalans, quina part de responsabilitat tenim?
Per començar, ens hem fet respectar poc. Segurament les condicions no
han estat les idònies. Cada vegada que
hem volgut fer alguna cosa ens han esclafat. El bloc nacionalista escocès té
un full de ruta clar, el segueix i el defensa. A Catalunya, no sé què vol ningú.
Uns criden, els altres són ambigus. En

Jordi Solà a Edimburg
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el bloc nacionalista escocès, gent de
dretes i esquerres, no tenen problemes
entre ells.
A Catalunya trobaries a faltar un
partit com l’SNP escocès?
Un partit que posi el full de ruta i que
se’l cregui. L’SNP ara està en el govern,
però després d’haver estat en un govern
en minoria i a l’oposició. I ha crescut a
base de credibilitat.
Credibilitat que manca als partits
polítics catalans.
Sí. Convergència, per exemple, jo
no sé el que vol: si el pacte fiscal, si la
independència; Oriol Pujol em diu que
em prengui til·la. Esquerra, per la seva
part, ha patit una crisi que li ha fet perdre la meitat dels electors. I Solidaritat
acaba de començar i sembla que porten
una línia més populista. Entre tots plegats anem molt perduts.
I el poble (els ciutadans), també
va perdut o només hi van els polítics?
A vegades el poble té més clar el
que vol. Si hi ha algun partit que sap on
està el poble, aquest és Convergència,
i de moment s’està movent. Cap a on,
no ho sabem, però es mou. El poble ha
d’afrontar el que passi i votar en llibertat.

Ets optimista pel que fa a Catalunya?
Depèn del dia i amb qui parlis. Segons amb qui parlis, sembla que ja no
quedi país i que tot se n’ha anat en orris.
Aqui hem nascut i…
Què has trobat a faltar quan has
estat a fora?
Poder fer un cafè en una terrassa.
El dia a dia. La vida al carrer. Són petits
detalls. El menjar. A nosaltres ens agrada estar a fora i a Anglaterra la vida es
fa a dins dels bars.
I el tema del deute de Moià, com
el veus?
No estic gaire al dia, pels anys que
he estat a fora. En general manca responsabilitat política. Els càrrecs electes
són gent que nosaltres hem votat i han
de gestionar el bé comú, per això els
hem votat.
Al Regne Unit el poble sap en què
es gasta els diners la reina. Aquí tothom vol espais polivalents, piscines
cobertes, fórmules 1, i això no ens ho
podem permetre. La culpa, però, també
es nostra: el tema de Moià, al cap i a
la fi, tothom l’ensumava i, és clar, això
anava tirant endavant. És a dir, manca
de responsabilitat política, però també
de crítica social.
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DE FORA ESTANT
Sol·licitud de reconeixement del Pollo
L’Ajuntament de Moià, per iniciativa
de l’Associació Cultural Modilianum, va
demanar al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya la inclusió
del Pollo de Moià com a element patrimonial festiu de Catalunya.
La petició es va lliurar el proppassat
dia 13 de març, al Palau Moja de Barcelona, en el marc de l’exposició Capgrossos, Pigues i Berrugues i coincidint
amb el dia de la seva cloenda. Aquesta
mostra, de la qual ja vam informar en el
número anterior de LA TOSCA, itinerarà
per Figueres, Vic i Olot, ciutats que podran contemplar el vestuari del Pollo de
Moià, que destaca en aquesta exposició per ser l’únic esparriot de Catalunya
que porta la cara tapada, en lloc d’anar
amb un cap gros.
L’acte de lliurament es va solemnitzar amb la presència de l’alcalde de
Moià, Dionís Guiteras, acompanyat pel
regidor de Cultura, Josep Martínez. Per
part de la Generalitat de Catalunya va
rebre la petició el director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Lluís Puig, que va

felicitar l’ajuntament per aquesta iniciativa i va recomanar d’elaborar un protocol que descrigui clarament les formes
d’actuació i intervenció del Pollo en festes, seguicis i danses. Aquest procés regulador hauria de ser participatiu, recollint els punts de vista de tots els agents
que interactuen amb aquest personatge
(ajuntament, dansaires, geganters).
Interrogat per l’equip de redacció de
LA TOSCA sobre el valor patrimonial
del Pollo, el director del CPCPTC, Lluís
Puig, ha fet aquestes consideracions:
«Moià ha sabut mantenir la seva
riquesa tradicional amb un conjunt de
danses molt ric, però si hi ha algun
element festiu amb una connotació especial, aquest és el Pollo. Antigament
aquests personatges eren habituals en
moltes danses i balls parlats, però en
aquests moments, com a personatge
d’aquestes característiques, és únic
en el patrimoni festiu català. Justament
com a patrimoni que és, cal vetllar per
mantenir i assegurar la seva singularitat, la seva indumentària pròpia i el seu
paper dins la festa.»

L’alcalde, D. Guiteras, lliura la sol·licitud a Ll. Puig (fot. J. Guinart)
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Els oblidats dels oblidats
Moianès Solidari

«Si l’Àfrica és el continent oblidat,
els malalts mentals de l’Àfrica són els
oblidats dels oblidats.» Amb aquesta
frase, Gregoire Ahongbonon, fundador
i director de l’Association Saint Camille de Costa d’Ivori, dedicada a acollir i
guarir malalts mentals i a reinserir-los en
les seves famílies, defineix la dramàtica
situació dels malalts mentals africans.
Costa d’Ivori és un país d’uns vint
milions d’habitants, ric en petroli, cafè,
cacau, fruita, etc. Té un 80% de població camperola que sobreviu amb uns
50 euros al mes de mitjana per família
aproximadament, i amb més perspectives d’empobriment que de millora.
Moltes organitzacions de països del
Nord (ONG) treballen a contracorrent
per cooperar en el desenvolupament
econòmic, social i sanitari a l’Àfrica,
però una de les grans qüestions oblidades per tothom és la salut mental.
Si a la majoria de països d’Àfrica
els recursos destinats a sanitat són immensament insuficients, els destinats a
salut mental son pràcticament nuls. Cal
afegir-hi encara la manca de recursos

de les famílies, perquè en la majoria de
casos el cost de la visita al psiquiatre i
una capsa de medicaments psicòtrops
pot representar els seus ingressos
de tres o quatre mesos. Quan aquest
«tràngol» arriba a un membre de la família, aquesta no té cap més remei que
immobilitzar el malalt, bé encadenant-lo
a un arbre allunyat del poble, bé engrillonant-lo en un gran tronc de fusta per
evitar que esdevingui un perill per a la
resta de la comunitat i per a ell mateix.
Així, hi ha persones que poden passarse immobilitzades en aquestes condicions des de tres o quatres mesos fins a
deu, quinze i fins a vint anys si no moren
abans.
L’Associació St. Camille va néixer
a Bouaké (segona ciutat més gran de
Costa d’Ivori, amb uns 600.000 habitants i una àrea d’influència d’uns 2 milions) l’any 1983, amb la intenció d’ajudar
els malalts sense mitjans del seu hospital. L’any 1991 s’obrí també a l’assistència —tant sanitària com humana— als
presoners. L’altre vessant de la seva
acció és l’acompanyament dels malalts

La pel·lícula reflecteix la dura realitat dels malalts mentals ivorians (fot. D. Sánchez)
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de sida i també l’ajuda als refugiats de
la guerra de la veïna Libèria.
L’any 1993 van iniciar l’activitat més
difícil i alhora més extraordinària: alliberar, guarir, rehabilitar i reinserir socialment i laboralment els malalts mentals.
A partir d’aquest moment van obrir centres d’acolliment, granges i tallers de
reinserció a Bouaké i en altres poblacions del país. Avui, a Bouaké, disposen
de dos centres d’acolliment de malalts
mentals i cinc granges o centres de
treball per a la reinserció, que acullen
en total 756 malalts i un centre d’assistència sanitària obert a tota la població.
A Korhogó, al nord del país, hi té un
centre d’acolliment amb 130 malalts i
a Bondoukou, al nord-est, s’hi construeix un nou centre que, malgrat no estar
acabat, ja acull 115 malalts mentals.
A més de Costa d’Ivori han obert
centres al país veí de Benín: Avrankou
(200 malalts), Bohicon (210 malalts),
Djougou (obert el setembre passat i ja
acull 150 malalts) i centres de reinserció a Dambodji i Agoïta, on disposen de
tallers, granges i camps.
Un dels principals problemes de la
St. Camille és la despesa de manutenció, hostatjament i medicació dels malalts interns i també l’atenció dels més
de 3.000 malalts ja recuperats i reintegrats a les famílies, dels quals l’associació fa un seguiment periòdic i els faci-

lita la medicació necessària per a evitar
recaigudes.
Moianès Solidari ha destinat en els
darrers quatre anys tots els recursos de
les seves campanyes a favor del Tercer
Món al projecte encapçalat per aquest
africà, Gregoire, un simple mecànic,
gairebé sense estudis, que ha dedicat i
dedica la seva vida a l’acolliment, guarició i reinserció familiar dels malalts
mentals.
Ara, gràcies a l’ONG manresana
Aima, al seu animador, Lluís Pinyot, i
a altres col·laboradors com el pallasso
Tortell Poltrona i el realitzador de documentals Carles Caparrós, s’ha pogut
estrenar a la xarxa de cinemes comercials el documental Els oblidats dels
oblidats, que explica a bastament tota
la tasca de rescat, guarició i reinserció
dels malalts mentals que duu a terme
l’associació encapçalada per Gregoire.
El dia 2 de novembre es va estrenar
al cinema Alexandra de Barcelona i, durant un parell de dies, davant del local
es va produir una encadenada simbòlica de molts personatges coneguts i populars (El Tricicle, Lluís Marco, Carles
Flavià, Àlex Casanovas, Arcadi Oliveres, Pep Guardiola, etc.), que contribuí
a donar ressò al problema.
Pròximament tenim previst poder
passar aquest documental a Moià. No
us el perdeu.

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

Plaça Major, 10, 1r. 1a.
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INDRETS
Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa

Sant Jaume de la Coma
Continuant el cicle de caminades
curtes per diferents indrets del Moianès,
el dia 11 de desembre proppassat es
va fer la seixanta-dosena caminada. A
les nou del matí sortíem de la plaça de
Catalunya o dels ànecs, de Moià, per
anar cap al carrer de Massamsó i d’allà
cap al polígon industrial del Prat. Vam
passar pel costat de la masia del Prat i
anàrem en direcció sud cap a la Casanova del Prat, passant per un camí planer que ens va fer baixar i travessar el
torrent Mal i després, pujant per la baga
de la Casanova del Prat, arribar a tocar
el mas d’aquest nom.
Llavors vam girar a l’esquerra en
direcció llevant cap a la costa Socarrada i seguírem entre pins fins a sortir a
l’envista del camp de vol de les Humbertes. Aleshores giràrem cap al sud i,
arribats al camí de les Humbertes, tombàrem a la dreta en direcció ponent i,
tot baixant, arribàrem a la Casanova de
la Coma, casa ara tancada però que

més o menys tenen arranjada i amb els
camps conreats.
Allà vam esmorzar i, satisfeta la gana, continuàrem, passant per sobre el
pont de pedra de l’antic camí de la casa,
sempre en direcció ponent. Així vam travessar la carretera de Castellterçol i, pujant una mica, anàrem a passar pel costat del corral de la Coma de Sant Jaume i, tot seguit, pel peu d’aquesta casa
de pagès ens dirigírem a la capella de
Sant Jaume de la Coma. El tritlleig de la
campana ens saludava i ens donava la
benvinguda, amb la porta de la capella
oberta de bat a bat. Vam entrar-hi, i allà
ens esperava un petit concert de piano
ofert per Mar Picazos, jove companya
caminaire. També ens varen explicar un
conte i una mica d’història del lloc. Per
acabar, poguérem cantar un parell de
cançons nadalenques. A més, en sortir
de la capella ens varen obsequiar amb
uns retalls de dolços torrons i algun traguinyol de vi bo.
Així, ben entonats, vam reprendre la
caminada anant cap a la Franquesa, en

Sant Jaume de la Coma (fot. S. Padrisa)
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direcció nord, i, tot baixant, passàrem
pel costat de les poues de la Franquesa. Llavors, travessant la riera de Castellnou, vam pujar cap a l’antic camí de
Barcelona per arribar a la placeta del
cementiri, on donàrem per conclosa
l’excursió tot desitjant-nos bones festes de Nadal. Hem d’agrair als propietaris de la Coma l’amabilitat amb què
ens varen rebre i les facilitats donades
per a poder celebrar-hi el petit concert.
També a l’Escola de Música de Moià i
a Carme Vilardell l’ajuda donada per tal
que tot sortís bé i, no cal dir-ho, a la Mar
Picazos les hores esmerçades a assajar les peces que ens va oferir. A tots,
moltes gràcies.

Sant Pere Màrtir
(Monistrol de Calders)
La seixanta-tresena caminada tingué lloc el dia 12 de febrer proppassat.
Sortírem a dos quarts de nou del matí de
la plaça de Catalunya o dels ànecs, de
Moià, per anar amb cotxes fins a Monistrol de Calders. Allà ens retrobàrem tots
els caminaires, ben abrigats: algú va dir
que la temperatura havia baixat fins a
nou graus sota zero. No ens vam acovardir i vam iniciar la caminada anant
cap al polígon industrial de la Llandriga,
per seguir pel camí dels Campassos.
Abans d’arribar-hi vam girar a l’esquerra per un camí que inicialment va per la
vora d’un camp i després va giravoltant
i pujant cap a ponent.
En arribar a una cadena que tanca un terreny particular, giràrem cap al
nord per un corriol força emboscat que
ens faria arribar a una pedrera. La vam
vorejar i, seguint ara ja en camí ample,
anàrem a trobar el sender que ens va
fer pujar fins al serrat de les Abrines.
Una vegada gairebé a dalt de tot, vam
girar en direcció sud. El camí va carenejant i ens obsequiava amb belles vistes
Sant Pere Màrtir, a Monistrol (fot. S. Padrisa)
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panoràmiques sobre Monistrol i sobre
Calders, com també cap a la banda de
Bellveí i el pla del Bages.
Quan ja ens havia passat el fred
inicial i el sol ens escalfava una mica,
ens vam aturar a esmorzar. Satisfeta
la gana, continuàrem en la mateixa direcció per arribar a la petita capella de
Sant Pere Màrtir, que ens oferí una bonica perspectiva sobre Monistrol. Allà
ens varen explicar una llegenda i un xic
d’història del lloc. Una vegada fetes les
fotografies de record, vam reprendre el
camí, ara per un corriol molt fressat que,
en direcció a llevant, ens faria baixar
com si res i arribar al davant del restaurant La Masia del Solà. Passat el pont
i ja entrant al poble, encara vam poder
contemplar la riera de Sant Joan, ben
glaçada. Al costat d’uns antics safareigs
ens vam acomiadar en espera de la pròxima caminada.

Serrat de la Gana i
baga de Casagemes
La caminada número seixanta-quatre tingué lloc el dia 11 de març. Sortírem
a les nou del matí de la plaça de Catalunya o dels ànecs, de Moià, acompanyats

d’un tímid sol que ens feia emprendre la
caminada amb bons ànims per a anar
cap a la carretera de Manresa fins a la
plaça del Moianès. Allà vam travessar la
carretera cap al camí de les Creus, en
direcció sud-oest, i el seguírem fins al
final. Llavors giràrem a l’esquerra deixant les naus dels Germans Iglésias
Recuperadors també a l’esquerra. Aleshores començàrem a pujar en direcció
sud, primer per un camí que té unes petites granges abandonades a la dreta i
que es converteix en un corriol al cap
de pocs metres; després, pujant pel corriol que és l’antiga drecera de Montbrú
fins a arribar al camp de golf, que vam
anar vorejant fins a trobar la tanca. Des
d’aquest cantó hi ha molt bones vistes
sobre el Còdol i la vall de Marfà.
Una vegada arribats al camí asfaltat
de Montbrú, el vam seguir fins a tocar la
casa d’aquest nom i, abans d’arribar-hi,
vam girar a la dreta en direcció a ponent
per baixar una mica i pujar després a fi de
trobar el camí de Serramitja. A l’indret on
hi ha una granja que gairebé no es veu
des del camí, seguim cap a ponent: som
al serrat de la Gana. Prosseguim caminant fins passat un transformador de llum
elèctrica. Al cap de pocs metres abans

Baga de Casagemes (fot. S. Padrisa)
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d’un revolt hi ha un rètol petit que ens
indica que podem anar a veure el dolmen de Santa Magdalena. Efectivament,
l’anàrem a veure i després reculàrem
fins al transformador. Allà, asseguts bo
i contemplant les vistes del Pirineu i de
Vilarjoan, i amb l’escalforeta del sol, vam
esmorzar. Acabat ens varen llegir la declaració del Dia de la Dona i també, com
de costum, ens explicaren una llegenda.
Vam recular un tros més del camí
per, abans d’arribar al serrat de la Gana, tombar a l’esquerra per un camí
ample que en direcció nord ens faria
arribar a Vilarjoan. Passàrem pel costat
d’aquesta masia, que és habitada pels
encarregats de la granja, i prosseguírem en direcció a llevant. Baixant una
mica fins a la cruïlla que hi ha després
d’uns camps abans d’arribar a l’anomenat Arc de Triomf, vam girar a l’esquerra en direcció nord per anar a veure la
font del Molí de Vent i tot seguit la balma de Vilarjoan.
Vistes ambdues coses vam recular
un trosset per anar a buscar un corri-

ol que ens faria arribar a un camí de
desemboscar que travessa la baga de
Casagemes, casa que vam deixar a la
nostra esquerra a l’altre cantó de la riera de l’Om, com també hi vam deixar la
Talaia. Seguint aquest camí vam anar
girant cap al sud per, tot pujant una
mica, anar a sortir al pla dels Pins, al
camí de Vilarjoan. El seguírem un tros
i ens trobàrem amb el camí de Serramitja i Montbrú. El vam fressar una estona fins a la cruïlla que hi ha davant
el camp de golf de Montbrú. Allà vam
poder fer algunes fotografies de l’esplèndida vista sobre Moià i el seu pla i
seguírem pel camí vell de Montbrú per
anar a trobar la drecera de Montbrú per
la qual havíem pujat a l’inici de la caminada. Llavors giràrem a l’esquerra i en
direcció nord-est arribàrem al camí de
les Creus. Ja teníem el poble al davant,
al cantó de llevant. A la cruïlla amb la
carretera de Manresa vam donar per
acabada la caminada. Ara esperarem
la pròxima excursió, a veure per on ens
portarà.

LLETRES
La terra i tu

Josefina Pons i Puigcorbé
(poema premiat amb l’Englantina en els Jocs Florals de Calella, 25 de març del 2012)

He recordat, encara, el pas per la masia:
els camps i les muntanyes, el regueró i el mas.
Oh beneïda terra de pau i d’harmonia!:
ponents d’incendis màgics i prats de verd domàs;
jardí de iuques sàvies, d’orientals palmeres,
on a l’estiu floreixen xiques cuques de llum;
l’escala ampla i noble, camí sense fronteres
pels hostes que venien amb mots de sa costum.
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Tot feinejant vivies; el gran ramat d’ovelles
eren fidels a l’amo, que feia de pastor.
El gos, la «Menudeta», alçada bé d’orelles,
corria sempre atenta al crit del seu senyor.
Tu, un excel·lent pencaire, pagès de forta brida,
senties les viandes com beneït mannà,
i jo albirava estrelles cercant un glop de vida
tot acostant les muses d’un món tendre i humà.
Així, vestits de festa, acollíem a casa
la gent que el pa de taula volien compartir;
el nostre amor cremava, encès com una brasa,
l’amor a la masia: quin tot vam descobrir!
Alliçonat pels pares, tradicional i recte,
per un camí de fites sempre eres oportú;
el sembrador, el pare, el pagès predilecte...
del teu esforç a casa res no quedà dejú.
Avui et dono gràcies per una pau desclosa:
pel teu sentit del viure, sincer i mesurat;
sempre m’he vist segura de companya i esposa;
tu i jo estimem la Pàtria que Déu ens ha donat.
A voltes em pregunto: l’amor és bogeria?
Jo he estimat les coses que tu m’has descobert;
l’amor és el miratge que encetes cada dia
per viure en un món lliure sense illa ni desert!
Jo tinc por de deixar-te quan ara em necessites
per poder recordar-te que hem de somriure al vent,
que Déu és amb nosaltres —només ell sap les fites—
i ens toca viure els dies amb dolls d’agraïment.
He vestit menudalla amb llaç i barretina,
estesos per la vila com els millors valents,
amb cants a la senyera, a voltes amb sordina,
i amb un llevant dolcíssim, record de tots els vents.

La Torre de Casanova
(fot. C.I.C. - Moià)

He somniat, encara, l’entendriment de l’hora
que em vares dir «t’estimo» tot ensucrat de mel.
T’estimo com la Pàtria on he deixat penyora!
T’estimo tant com l’aura, perquè tens llum de cel!
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«A Moià, rucs, rocs i terra roja»
Marian Baqués

Terres del Moianès. Entranyes de
tapàs, pell vermella. Roca cercada com
tresor amagat quan el constructor pica la
terra per fonamentar-hi la casa –«buscar
el fort»–. Terra vermellosa que aflora en
els camps i que manifesta una bellesa
arcaica quan és llaurada per a iniciar un
altre fecund cicle. Un color, el de la terra,
que en diem vermell o roig, però ben bé
només el seu color és el de tapàs. En
qualsevol circumstància de la seva vida,
un moianès sabria distingir el tapàs. Hi
hem passat la mà com qui l’acarona i
se’ns ha quedat vermella. L’hem olorada
com qui prova un perfum seguint un ritu.
Hem ponderat el color i com la llum s’hi
reflecteix. El tapàs és a la nostra ànima,
a l’origen de la nostra vida.
I què n’hem de dir, de les cingleres
d’argila indomables? Fondals que davallen del pla de Maria cap a les aigües
que donaren vida al Molí del Perer. O la
baga de la Crespiera que s’enfonsa en
terres humides, i s’enfila pel camí predilecte de Puig Rodó, que és, per a nosaltres, cimal del món, melic de la terra,

observatori de l’univers. Podem anar al
serrat de Coromines, coronat pel castell
de Clarà. A la costa de la Creu recorrerem la vila com qui palpa la plana de
la seva mà. Seguirem pel Salgot, o el
serrats de Montví, del Riu, de Picanyol
o de Ferrerons, per finalitzar al grony
de la Torre, serra del Parany i costa del
Pol. Són terres que Déu fendí amb la
seva mà fins a modelar-ne talaies i valls
al Moianès. El pla inabastable, sempre
nou, que envolta Moià, gemmat amb
racons que captiven el caminant. Hi
trobem sots a les rieres que el senglar
visita furtivament a hora foscant. Les
planes, obertes a la mirada calmada i
plàcida. Camins que s’enfonsen fins a
creuar rieres d’aigües desiguals. Graus
que es miren amb respecte i es vencen
seguint pacientment senderols astuts.
D’on veniu, terres roges del Moianès? L’erudita Marta Fàbrega ens diu
que es tracta de roques sedimentàries formades fa uns trenta-sis milions
d’anys, entre el priabonià superior i
l’eocè superior terciari. (Hi eres?) Uns

Terra roja a la Cabanya (fot. C.I.C. - Moià)
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rius arribaven des de les muntanyes
que hi havia a la zona de l’actual illa de
Mallorca i circulaven cap al nord fins a
arribar a la Catalunya central, on desembocaven en uns llacs. Un d’aquests
llacs ocupava les terres més altes del
Moianès. Els Pirineus s’estaven aixecant. Rius que abocaven argiles, llims i
sorres que s’hi dipositaven i en contacte
amb l’aire s’oxidaven, i ja tenim el color
vermell tan característic. Amb els anys
les argiles i les sorres es consoliden,
amb el pes dels materials que es van
acumulant i passen a ser les roques que
coneixem actualment per un procés de
diagenització (pas dels sediments a roques sedimentàries degut a la pressió
del propi pes). Les sorres i gresos esdevenen tapàs dur; les argiles i els llims,
tapàs tou.
I ara uns apunts de suggeriments
sobre la terra. Allò que trepitgem. La
terra ens ha fet i ens fa. Ens sentim terra. Enyorança del temps en què érem
terra. Jocs d’infants amb el fang. De la
terra venim i a la terra anirem. Ser pols.
Coure la terra: rajoles, totxos, teules.
Cal Teuler de Moià. I la ceràmica. Torn
de ceràmica. Cel i terra. Arrel, arrelar.
Treballar el camp. Fang. «Menjar pols.»
Pluja, neu a la terra. Terròs. El caminar
de les estacions que acompanya en una
melodia diferent el cicle anual. Les coves del Toll, tresor embruixat per fades
arcaiques. Dòlmens.
Pel que fa a les paraules sàvies, no
puc estar-me de començar citant dos
textos bíblics. «Déu va modelar l’home
amb pols de la terra. Li va infondre alè
de vida, i l’home es convertí en un ésser
viu» (Gn 2, 7). I l’altre: «Un home assenyat va construir la casa sobre roca
[...]. Un home sense seny va construir la
casa sobre sorra» (Mt 7, 24-27).
Mossèn Cinto tanca el seu Canigó
amb aquests versos (Edicions 62 i «La
Caixa», Barcelona 1980, p. 146):

Lo que un segle bastí, l’altre ho aterra,
mes resta sempre el monument de
Déu;
i la tempesta, el torb, l’odi i la guerra
al Canigó no el tiraran a terra,
no esbrancaran l’altívol Pirineu.
Adalaisa reclama al comte Arnau
que compleixi la promesa de pujar-la al
cel. Aquest li respon (Joan Maragall, El
comte Arnau, llibre II, cant IV, Edicions
62, Barcelona 1974, p. 47):
–El nostre cel és la terra:
en la terra tinc l’arrel.
Mossèn Modest Prats és un savi
que ha dignificat la llengua. En l‘article
«El bisbe de Medinyà» (La Vanguardia,
29-10-2011) l’autor, Rafael Nadal, cita el
fragment del llibre on es publiquen articles del sacerdot, ja malalt. Fa: «Sempre que he hagut de viure lluny del país,
he pogut comprovar que el català és un
animal que s’enyora. Tenim unes arrels
fondes, clavades en una terra concreta:
tenim una mirada secularment acostumada a un horitzó que cap sencer dins
la nina, l’únic horitzó que han vist els
nostres avis i besavis; l’única terra que
han trepitjat els nostres avantpassats.
Som una pobra gent, jornalers i menestrals, però tenim una pàtria.»
Aquest mes es presentava el llibre
Rojals d’en Feliu Africà. Un fragment.
«No saps el que es diu per aquestes
contrades? Rics, rucs i terra roja. La
terra de les muntanyes que ha anat esgarrapant la pluja i que s’ha dipositat a
la plana. Encara a vegades baixen reguerots fangosos del tossal del Francès, just darrere la casa. És terra bona
per treballar, la que s’ha anat dipositant
segle rere segle. Per això hi ha pagesos rics que es desplacen amb rucs per
la terra roja» (edició de l’autor, 2012, p.
98).
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UNA MICA DʼHISTÒRIA
El Moianès fa cent anys. Abril-maig de 1912
Transcripció de «El Pla de Bages»: Jaume Clarà
23 d’abril de 1912
Moyá
— Cada dia se va palpant més quan
profitosa es per la comarca del Moyanés la parada de cavalls sementals establerta en l’antic Mas Castellnou; pux,
son molts els pagesos que se’n beneficien ab tal ganga, y sens cap sacrifici veuen millorades les rasses de son
bestiar. El preciós cavall que morí dies
enrera ha estat suplert per altre, tordillo,
pero de la metexa rassa.
— Ha mort la esposa del conegut
pintor y daurador senyor Francisco Iglesias, Na Matilde de Ribot. [...] (1)
— Els noys que assistexen a les
escoles municipals y dels pares escolapis, acompanyats de sos respectius senyors mestres y de altres persones han
comensat en el present any una nova
tanda d’escursions escolars que, al propi temps que servexen d’esbarjo, resulten altament instructives. Una tarde se
dirigiren a la esbelta farinera de‘n Pujol, propietat del senyor Busanya, y allí
se parlá de comers, de electricitat y del
modo com el blat se convertex en farina. En altre tarde anaren al históric Mas
Castellnou, propietat del marqués de
Puerto-Nuevo y allí se tractá d’Arqueologia, d’historia del feudalisme y altres
assumptos. L’erudit mossèn Pere Bertrán feu una ressenya del temps feudal
y de lo que eren els antics castells. [...]
— S’havien comensat ja les pregaries pera obtindrer el benefici de la
pluja; durant aquesta setmana han caigut varis ruxats y han posat una bona
saó; els pagesos tornen estar animats.
En el temporal del divendres caigueren
dos llamps, un en la iglésia del Remey,
destrossá el campanar, calá foc a la
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calaxera de la sagristia, y causá altres
desperfectes; l’altre caigué en un pal de
la línea eléctrica molt proper a la carretera. Gracies a Deu no hi hagué desgracies personals.

20 de maig de 1912
Moyá
Els pagesos festejaren a Sant Isidro
ab Completes, Ofici ab orquesta y sermó que ab molta unció fou predicat per
mossen Josep Capdevila, ecónomo de
Santa Coloma Sasserra y lluida professó que seguí el curs acostumat. La fira
de la matexa diada fou concorreguda de
gent y de bestiar; no obstant se feren
poques transaccions.
— A les sis de la tarde del dimecres,
arribá procedent de Santa Maria de Oló,
el Iltrim. senyor Bisbe, pera practicar la
tercera Santa Visita Pastoral, en nostra
parroquia. [...]
— La jova esposa de nostre acreditat farmaceutic D. Joaquim Masvidal ha
infantat una robusta nena. Unim nostra
alegria ab la dels joves esposos. (2)
— Els pagesos ja demanen mes
pluja, veuen que ‘ls seus blats queden
curts y de continuar un temps tan fort no
seria possible bona granó.
— Se parla ab fonament de portar
a la comarca sana del Moyanés, uns
grans dipósits de animals per l’eczércit
de Catalunya.
(1) Matilde Ribot i Sala (n. 1851?) era casada amb el pintor Francesc Iglésias i Guardiola
(n. Avinyó, 1847?); vivien al carrer de l’Hospital,
núm. 25.
(2) Ramona Masvidal i Salavert, filla del farmacèutic Joaquim Masvidal i Coll i de Montserrat
Salavert i Brujas.
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PUBLICACIONS
Llibres
Feliu Africà (Feliu Carreras i Carreras). Rojals
[S.l.:] l’autor, 2012. 422 pp.

Rojals, el nom d’un mas imaginari situat dins els límits de l’antiga parròquia moianesa de Rodors, i la mateixa vila de Moià
són l’escenari de l’amistat entre dos nois de nou anys: Joan
Llonch i Costajussà, barceloní, que arriba a Moià per prescripció mèdica al seu germà petit, que pateix d’asma, i Sebastià
Rojals i Pujol, el Tià, un noi de pagès.

La novel·la, que es va presentar al
claustre de l’Escola Pia de Moià, el divendres 16 de març a les vuit del vespre, està ambientada en gran part a
Moià i als seus voltants. De les quatre
parts en què s’estructura, les dues primeres s’hi desenvolupen íntegrament.
L’acció es situa l’any 1958 i l’autor, amb
capítols curts, en els quals el diàleg té
un predomini molt gran, esbossa com
era el Moià rural dels anys cinquanta.
És una descripció realista, malgrat alguna llicència que es permet l’autor.
La segona part, que constitueix el
nucli central de la novel·la, té per centre
el mas de Rojals. El diàleg hi és minoritari i només hi apareix de tant en tant.
Amb un llenguatge ric i precís, la mateixa
casa de pagès es converteix en la narradora i ens posa al dia de la seva història
mil·lenària. Hi destaca una de les històries secundàries, dedicada al canonge
Francesc Rojals i el «Francès».
Una vegada que en les dues primeres parts s’han posat les bases de
l’amistat entre el Joan i el Tià —i la resta de membres de la família de Rojals:
la germana, Asunción; els pares, Pere
i Maria; els avis—, aquesta amistat es
mantindrà al llarg dels anys. La tercera part —«Volat irreparabile tempus»—
així ho vol transmetre. I ho aconsegueix
a partir d’una successió de capítols

breus, al ritme d’un capítol per any, des
del mateix 1958 fins als anys vuitanta
del segle passat. Aquí els espais es diversifiquen: alguns capítols estan situats a Barcelona, d’altres a Moià, un en
el campament escolta de l’Alta Garrotxa
—on s’exemplifica el pas a la maduresa—, un parell a Sant Boi de Llobregat
i un altre a Manresa. La segona de les
històries que podem anomenar «secundàries», la del piano, és una història
d’amor entre el Lluís i la Loreto, els avis
del Tià, en el marc de la societat rural
moianesa de principis del segle passat.
La novel·la conclou amb el «Post
scriptum», en què s’explora l’evolució
personal i sentimental dels personatges
després de la pèrdua d’un dels protagonistes.
El signant d’aquesta ressenya, que
tingué el privilegi de realitzar-ne la presentació, en destacà sis aspectes:
1. Rojals és una novel·la sobre l’amistat i sobre l’amor, no solament entre els
seus personatges sinó també l’amor pel
país, pel territori, pel paisatge…
2. En tot moment hi és present la
contraposició entorn urbà i entorn rural,
però sense donar en cap moment una
visió idealitzada de la pagesia. Al contrari, els estadants de Rojals són conscients que el futur els gira l’esquena, però
no tanquen la porta a la modernització.
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3. La novel·la és igualment un cant a
la llibertat de decisió individual en contra de la tradició. El Tià, hereu de la família, s’hauria de posar al capdavant de
la propietat, però els seus pares li donen l’educació necessària perquè pugui
triar el seu futur lliurement.
4. Feliu Carreras ret homenatja, en
forma de citacions i de personatges secundaris, al seu oncle Miquel Carreras
i Costajussà. Intel·lectual sabadellenc
nascut l’any 1905, morí durant la guerra
civil, al front del Segre, l’any 1938. Citacions de la seva obra més coneguda,
Conceptes i dites de Martí Rialp, encapçalen cada part de la novel·la.
5. Molts aspectes de la novel·la són
autobiogràfics o tenen influències del
passat de l’autor: des de l’edat del protagonista i la seva estada a Moià, fins als
dubtes i les incerteses que protagonitzen alguns dels personatges secundaris
al voltant de la professió religiosa.

6. Finalment, i malgrat el cant a la llibertat apuntat en el número 3, la novel·la
també exposa —sobretot en el capítol titulat «Nomen est omen»— el fet que els
nostres noms ens condicionen. D’aquí la
conclusió, segons el signant i a partir d’un
diàleg entre dos dels protagonistes, de l’interès pel territori de l’autor a partir del doble cognom Carreras, assimilat a la xarxa
de camins ramaders, també anomenats
«carrerades, cabaneres, carreres…».
Feliu Carreras, nascut l’any 1949 a
Sabadell, estudià magisteri i teologia.
Ordenat com a sacerdot escolapi, exercí
de mestre a Moià entre finals dels anys
setanta i mitjans dels vuitanta. Després
de sortir de l’orde, ha continuat vinculat a l’Escola Pia com a mestre de la
seu de Sant Antoni, a Barcelona. Com
a coronament de dècades de fomentar
la lectura entre els seus alumnes, amb
Rojals publica la seva primera novel·la.
– JAUME CLARÀ

El Bages: cançons, tonades i balls populars.
Generalitat de Catalunya, Dept. de Cultura, 2012. 2 CD, 1 DVD, 1 llibret

Edició d’unes dues-centes peces recollides per J. Crivillé, G.
Ballús, Ll. Bosch i R. Vilar en les darreres dècades, entre elles
algunes de Moià i del Moianès. L’edició inclou un bon estudi
introductori i l’enregistrament de diversos balls populars (entre
ells, el Ciri, les Gitanes, els Garrofins i el Vals-Jota, de Moià).
Pròximament se’n farà la presentació a la nostra vila.

Juncosa i Gurguí, Xavier. El missatger del fred: la desaparició d’Hernán Gurguí, desertor de la División Azul.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012. 222 pp.

Biografia d’Hernán Gurguí i Mas, avi de l’autor. S’incideix en
l’accidentada vida familiar, els viatges a l’Àfrica i l’Extrem Orient, l’actuació durant la guerra i la desaparició després de
desertar de la División Azul. També es ressegueix la història
familiar de les diverses branques, entre elles la moianesa. Aviat se’n farà la presentació a Moià.
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Revistes
En l’apartat de revistes, i començant
per les editades a Moià o rodalia, hem
vist:
—Calders t’informa!, núm. 1 (abril
2012), primer número d’aquest nou butlletí municipal de Calders, que deu venir
a substituir l’anterior, titulat El Castell
de Calders, i potser també uns díptics
mensuals amb el programa d’actes previstos al poble;
—Guaiteu, núms. 88 (febrer 2012) i
89 [per error diu 88] (març 2012), revista
digital de la comunitat dels Avets;
—Full Parroquial (de Santa Maria
de Moià), del 18-3-2012, que anuncia
que aquest dia s’estrena la restauració
del presbiteri de l’església parroquial.
Passant a les revistes de fora, hem
vist:
—Descobrir Catalunya, núm. 167
(abril 2012), que dedica un ampli i interessant reportatge (pp. 50-99, més portada [p. 1], introducció [p. 3] i publicitat [pp.
126-129]) al tema «Vida rural al Moianès.
Una sortida primaveral per paisatges millenaris», amb moltes il·lustracions a tot
color, mapes, referències, etc.;
—El Triangle del 8-3-2012, setmanari que publica un article titulat «Una
sentència judicial encén la vila de Moià»,
signat per Xavier Rius;

—Escola Catalana, núm. 474 (febrer 2012), que publica (pp. 22-23) l’article «Què ha aportat la perspectiva de
Feuerstein?», de Josep Gallifa;
—Full Diocesà (Solsona i Vic) del
18-3-2012, amb una necrològica de
Mn. Jaume Buixó i Ballús, rector de
Castellcir, Santa Coloma Sasserra i
Granera;
—Llengua Nacional, núm. 78 (I trimestre 2012), que publica els estudis
«Sobre la construcció “(no) poder amb”»
(pp. 22-23), de Carles Riera, i «Cacofonies, repeticions i redundància» (pp. 2431), de Josep Ruaix i Vinyet, com també
una ressenya del llibre La toponímia de
la costa d’Artà, de Cosme Aguiló, signada per l’esmentat C. Riera;
—Serra d’Or, núm. de març 2012,
que publica (p. 79) una ressenya del llibre
Vida quotidiana i salvació del patrimoni
a la rereguarda. Dietari de Joan Estevanell. Moià, 1936-1940, a cura de Jaume
Clarà i Josep Font (Barcelona 2010),
ressenya signada per G[uadalupe]
O[rtiz] de L[andàzuri] B. També, de la
mateixa revista, hem vist el núm. d’abril
2012, que publica (pp. 51-52) l’article
«“Cavall Fort”, cinquanta anys d’amor i
de respecte», on s’esmenta la important
aportació del dibuixant Picanyol.

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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Diaris

27-2-2012
«”Moià diu prou!” celebra la continuïtat del
govern unitari però es manté “alerta”. La
plataforma demana la revisió d’expedients d’obres per esbrinar possibles causes de l’elevat deute».
29-2-2012
«L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, és
escollit nou president del Consell Assessor Municipal d’ERC». «Carla Ubasart
i Roger Vila es proclamen campions de
Catalunya en júnior». «El poeta de Calders Josep Fàbrega guanya el premi de
poesia Ciutat d’Alcoi».
3-3-2012
«Moià ja té encarrilat un pressupost sense inversió però amb previsió de superàvit. El govern municipal de consens vol
tenir els comptes aprovats en un màxim
de quinze dies».
4-3-2012
«L’Associació de Botiguers de Moià agafa
idees a París». «Tota una vida al servei
de la gent deixa senyal», breu entrevista a M. Teresa Santaeugènia, botiguera
de comestibles, jubilada, de Moià, dins la
secció «De casa».
5-3-2012
«Moià reclama al Govern deutes pendents
per a fer front a una sentència judicial. La
resolució multa l’alcalde i el regidor d’Hisenda per un impagament de l’antic equip
de Govern».
6-3-2012
«La Generalitat es compromet a pagar a
Moià 343.000 euros aquesta setmana».
7-3-2012
«L’absurd no ajuda a Moià», editorial dedicat al darrers fets.
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8-3-2012
«Moià rep els diners de la Generalitat, però
només en pot fer servir una part». «En el
futur, la informàtica la farà servir tothom»,
breu entrevista a Gerard Borràs, informàtic de Moià, dins la secció «De casa».
9-3-2012
«Josep Montràs opta pel silenci davant la
crisi que afecta Moià. L’ex-alcalde declara
a “Regió 7” la voluntat de “no interferir” en
els afers polítics i econòmics del poble, i
obre la porta a pronunciar-se d’aquí a “dos
o tres mesos”». «La circulació de la sang
s’activa amb el quiromassatge», breu entrevista a Neus Rafael Díaz, quiromassatgista de Moià, dins la secció «De casa».
10-3-2012
«”Si hem de tenir un poble com Moià aturat 20 o 25 anys per a tornar el deute és
un cop brutal”. Entrevista de dues pàgines
a Ramon Crespiera, regidor d’Hisenda de
Moià.
11-3-2012
«Avui ens cuidem molt més la boca que
abans», breu entrevista a Lluís Anfruns,
metge estomatòleg de Moià, dins la secció «De casa».
15-3-2012
«Quatre lladres detinguts a Monistrol de
Calders, acusats de robar coure». «Moià
presenta el recurs per les multes imposades al seu alcalde i al regidor d’Hisenda». «Motociclisme: Brucart, segon en les
3 Hores de Moià, que guanyen els germans Solà». «Cada artesà dóna el seu
segell als embotits que fa», breu entrevista
a Francesc Vilardell, cansalader-xarcuter
de Moià, dins la secció «De casa».
16-3-2012
«Moià gairebé demana tants diners per
a impagats com Manresa. Malgrat la diferència de mida, tots dos municipis solliciten al voltant de 9 milions».
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17-3-2012
«La Catalunya central podrà realitzar uns
200 projectes pel pla d’ajuts de la Generalitat. Moià és el municipi que té un nombre
més elevat de projectes subvencionats
pel PUOSC (14) i amb el percentatge més
alt». La «Revista» inclou un reportatge de
5 pàgines sobre el mecànic moianès Ramon Forcada, «el cervell darrere la moto
dels campions de moto GP».
18-3-2012
«Les factures dels ajuntaments», editorial
amb al·lusions al municipi de Moià. «Vénen
clients que ens demanen uns plats determinats», breu entrevista a Montse Vilardell
i Daniel Martínez, que regenten una botigamenjador a Moià, dins la secció «De casa».
20-3-2012
«L’empresa de càtering escolar de Moià
diu que l’impagament del Govern l’aboca
a la ruïna. «Durant una temporada vam
treballar per a l’ex-president Jordi Pujol»,
breu entrevista a Jaume Valldeoriola, ebenista jubilat de Moià, dins la secció «De
casa».
21-3-2012
«Els escolars el primer que fan és posarse el cinturó de seguretat», breu entrevista a Miquel A. Reche, conductor d’autobús
de Moià, dins la secció «De casa».
22-3-2012
«La pluja d’ahir va provocar diversos accidents amb ferits a Sant Joan de Vilatorrada, a Calders i a Abrera».
24-3-2012
«L’organitzador d’una festa il·legal a Monistrol de Calders s’enfronta a 15.000
euros de multa. Els Mossos van irrompre
a la “rave” quan hi havia cent persones,
sense que es produís cap incident».
25-3-2012
«Un mosso resulta ferit en una etapa de
la Volta Ciclista a Catalunya que arrenca
a Sant Fruitós. L’accident va tenir lloc a
Santa Maria d’Oló». «Ens hem especialitzat en els gintònics», breu entrevista a

Jaume Orriols i Manel Vicente, gestors
d’un celler-cerveseria especialitzada, a
Moià, dins la secció «De casa».
26-3-2012
«Una “escola” per a “donar vida” a la
gent gran. Santa Maria d’Oló és un dels
20 municipis de Catalunya que disposa
d’un centre de Serveis d’Atenció Integral
per a la gent gran, un model pensat per a
àmbits rurals que és a mig camí entre un
centre de dia i un esplai d’avis».
27-3-2012
«Amb els anys i la pràctica hom va aprenent a tractar la gent», breu entrevista
a Assumpta Roca, dependenta de cansaladeria de Moià, dins la secció «De
casa».
29-3-2012
«Si vols quelcom per a tu, primer t’ho has
de guanyar treballant», breu entrevista a
Víctor Sopco, xarcuter de Moià, dins la
secció «De casa».
30-3-2012
«L’hotel caní El Vilà, de Calders, estrena
la pista “d’agility”, diumenge». «Tenim la
fruita del temps i la que es conserva bé»,
breu entrevista a Antònia Domínguez,
d’una botiga de fruita i verdura, a Moià,
dins la secció «De casa». «Moià vol refermar la processó que va recuperar amb
èxit l’any passat».
31-3-2012
«Desacords dins l’equip de govern deixen Castellterçol sense pla d’ajust».
«Collsuspina i Moià acullen les quartes Jornades Solidàries durant el cap
de setmana». «Futbol: El calderí Putxi,
convocat per a la Copa de les Regions
UEFA». «Trenta-dues maneres d’estimar.
Edicions de l’Albí publicarà el dia de Sant
Jordi un recull de narracions, coordinat
per Llorenç Capdevila i Jordi Estrada,
que aplega relats inèdits d’una trentena
d’escriptors de les comarques del Bages,
el Berguedà, l’Anoia i el Solsonès», entre les quals n’hi ha una de Lluís Cerarols
(Calders, 1957).
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2-4-2012
«El Moià supera un Tona B que lluita per
no baixar», crònica futbolística signada
per Joan Riera.
5-4-2012
«Moià espera superar els 200 participants
en la processó que va recuperar l’any
passat». «Els judoques Carla Ubasart
(Judo Moià) i Sergi Claret (Esport-7) es
van classificar per a la fase final del Campionat d’Espanya júnior, a Alacant».
7-4-2012
«Moià. La recuperada processó del Divendres Sant no supera els 200 participants». «Alta participació en el concurs
de dibuix del Cercle Artístic del Moianès».
El 9 Nou
27-2-2012
«El Carnaval de Moià es desborda de participació».
9-3-2012
«El jutjat multa l’alcalde i un regidor de
Moià per un deute de l’antic equip de govern».
12-3-2012
«Motociclisme, Campionat de Catalunya
de Resistència: Els germans Solà guanyen les 3 Hores de Moià, on Marc Coma
és quart».
16-3-2012
«Clara Gaja (Judo Moià) queda segona
en la Copa Catalunya de judo». «Jornada
a Moià de la Lliga catalana de bàsquet a
cavall».
El Punt / Avui
5-3-2012
«El govern rescata Moià per evitar que
multin l’alcalde. Condemnen el consistori a pagar un deute i, si no ho fa, el nou
batlle serà sancionat», notícia de primera
pàgina, ampliada a l’interior.
46

6-3-2012
«Moià planteja dur al jutjat el govern anterior. L’alcalde recorrerà a la justícia si la
Sindicatura detecta una mala praxi».
La Vanguardia
5-3-2012
«La Generalitat “rescatarà” un deute de
l’Ajuntament de Moià».
7-3-2012
«Política i responsabilitat penal», editorial
en què es comenta el «singular episodi
financero-político-judicial» de Moià.
Ara
5-3-2012
«El Govern rescata Moià per l’avís de
l’alcalde de plegar pels deutes. Un jutge
obliga a pagar una multa de la seva butxaca». Alboraia, el Moià del País Valencià, s’ofega.
6-3-2012
«Moià: el desgavell econòmic d’un poble
amb un deute de 25 milions. L’alcalde actual amenaça de portar als tribunals les
irregularitats».

ALTRA
Altra
premsaPREMSA
6-3-2012 (El País)
«La deuda de Moià atrapa al alcalde. El
impago del Ayuntamiento a una constructora acaba con una multa al primer edil
tras ignorar un auto judicial».
14-3-2012 (El Mundo)
«Moià: o com fer real la utopia política»,
article de Núria Ribó.
18-3-2012 (El Periódico)
«La deuda dobla a los ingresos en 85
ayuntamientos»: Moià, amb un 188%, és
el vuitè de Catalunya.
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NOTICIARI
Premi de fotograﬁa per a Carles Illa
El col·laborador de LA TOSCA Carles Illa ha guanyat un dels dos accèssits del Quart Concurs de Fotografia
Gastronòmica, celebrat a Manresa en el
marc de la campanya «Menjar i Beure».
La imatge premiada, dins la modalitat
de fotografia de plats cuinats, porta per
títol Espatlla.

Dia d’Andalusia
La Casa de Andalucía de Moià organitzà dos actes per celebrar el Dia
d’Andalusia. El dia 2 de març, a les vuit
del vespre, tingué lloc a Can Carner la
conferència «Símbolos con historia», a
càrrec de Miguel Montaño Mesones, i
el dia següent, a la mateixa hora, una
festa amb actuacions diverses, a l’Espai
Cultural Les Faixes.

Trobada de Balls de Gitanes
En commemoració dels cinquanta
anys del Ball de Gitanes a Canovelles,
aquesta població vallesana organitzà
una trobada de balls homònims, en la
qual participaren vint-i-sis colles d’arreu
de Catalunya, entre elles la de les Gitanes de Moià.

Recapte de Càritas
El recapte d’aliments que va organitzar Càrites a Moià els dies 31 de març i
1 d’abril va recollir 305 kg d’aliments i 27
euros en efectiu. Les principals quantitats recollides foren d’arròs (50 kg), pasta (50 kg) i oli (44 l).

Ensenyament i formació
L’AMPA de l’Escola Pia presentà,
el dia 8 de març a les vuit del vespre,
la nutricionista Laia Roca, la qual donà

una conferència sobre «Planificació de
l’alimentació familiar».
L’Escola Pia organitzà una Jornada de Portes Obertes el dia 4 de març.
L’Escola Josep Orriols Roca la féu el dia
9 del mateix mes.
La botiga El Traç (Joies, 24) organitzà el dia 10 de març al matí el taller de
scrap «12 mesos, 12 moments».
La Cultura de la Dona muntà una
sessió de «Cuina de Quaresma» el dia
13 de març a les cinc de la tarda, que
anà a càrrec de Mariona Clusella.

Música
Gilles Estoppey Enric Peinado Quartet i la Big Band de l’Escola Municipal
de Música actuaren a l’Auditori de Sant
Josep, el dia 9 de març a dos quarts de
deu del vespre. Ho organitzava Amics
del Jazz.
El grup de folk rock Bhalsam actuà
en la Bikinada Popular organitzada per
l’Ateneu La Pólvora, el dia 10 de març
a les deu del vespre. La mateixa entitat
muntà, el dia 31, una Nit de Gala amb
Jazz, que consistí en un sopar i el concert del grup Charlie the Crocojazz.
El restaurant Les Voltes de Sant
Sebastià oferí un concert amb Bob i el
Lladre, el dia 10 de març a la nit. La
iniciativa es repetí el dia 31 amb el grup
Caliu.
Joventuts Musicals de Moià portà a
la nostra vila el guitarrista Carlos Almoril, que tocà obres de Bach, Regondi,
Walton, Ponce, Tàrrega i Ginastera; fou
a l’Auditori de Sant Josep, el dia 17 de
març a les nou del vespre. Tres setmanes més tard, el 7 d’abril a la mateixa
hora, fou el torn de la pianista Mireia
Frutos, amb obres de Beethoven, Chopin, Debussy, Albéniz i Scriabin.
L’Esplai organitzà un Concert de
Pasqua amb els seus cantaires, la tarda
del diumenge de Pasqua.
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Dins el cicle de cinema africà que
ofereix cada mes l’entitat Units per la
Fam, el dia 25 de març es va projectar la pel·lícula Binta, la gran idea. La
sessió incloïa un debat i xerrada virtual
de cinc minuts d’Esther Vivas, d’ATTAC
TV, titulada «El cuerno de África: las
causas del hambre en el mundo».

de febrer; l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, el dia 7 de març, i el membre de
la Junta de la FAC José Calvo i el president de la Casa de Andalucía de Moià,
Antonino Pinto, el dia 14 de març. Ramon Tarter fou entrevistat el dia 28 de
març per a parlar sobre la processó i els
actes de Setmana Santa, i el 4 d’abril el
convidat fou Joan Gaja i Vilardell, que
parlà sobre els oficis perduts.

Altres actes

Nous establiments

La comissió promotora de la campanya «Defensem l’escola en català» organitzà un acte de presentació a Moià;
fou a Can Carner el dia 3 de març a les
sis de la tarda.
El dia 17 de març, a partir de les deu
del matí, tingué lloc al Parc Municipal el
Mercat de l’Estraperlo, una fira d’intercanvi de productes de segona mà i artesania. L’activitat es complementà amb
la taula rodona «La salut dels rius: rieres o clavegueres?» i una paella vegetariana, que s’oferia a preus populars.
El GEMI va organitzar la 37a edició
de la travessia Moià-França, del 6 al 8
d’abril.
L’Ateneu La Pólvora celebrà del 6 al
8 d’abril el Festival Factoria ArtambArt,
una trobada músico-poètica i cinematogràfica en relació a l’Art Factory d’Andy
Warhol. Entre altres activitats inclogué
Teories de la inspiració, espectacle poètic amb música i imatge en directe, un
concert de Stella i els Àtoms, la conferència The Factory o la veritable història del Plan de ayudas a Castellón i una
sessió de cinefòrum, amb la projecció
de La jetée.

El dia 31 de març va obrir a l’avinguda de la Vila l’establiment DonnerKebab, amb servei de bar, restaurant i
menjar per emportar.
El 6 d’abril va obrir, al carrer del Comerç, el restaurant Nou Padrisa.

Cinema africà

Ràdio Moià
El programa «El xiu-xiu» va entrevistar el rellotger Joan Pedrals, el dia 29
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Decés del rector de Castellcir
El dia 25 de febrer va morir a l’Hospital General de Granollers, a l’edat de
vuitanta-un anys, Mn. Jaume Buixó i
Ballús. Havia nascut a Seva el 31 de juliol de 1930. Havent estudiat al Seminari
de Vic i ordenat prevere en 1954, havia
estat vicari dels Prats de Rei i de Sant
Hilari Sacalm. En 1958 va ser nomenat
ecònom de Sant Andreu de Bancells; en
1961, regent de Sant Andreu de Castellcir; en 1962, rector de Santa Coloma
Sasserra; en 1990, rector de Sant Martí
de Granera. En morir, era rector, des de
feia més de cinquanta anys, de Castellcir, on havia propulsat la construcció de
la nova església parroquial. També era
rector de Santa Coloma Sasserra i de
Granera. Des de temps, estava afectat
per la fragilitat de la seva salut, amb
problemes de mobilitat. La missa exequial, presidida pel bisbe de Vic i concelebrada per més d’una trentena de preveres, fou celebrada el dia 27 de febrer
a Castellcir.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Matrimonis

Hèctor Castaño i Sánchez, fill de Carlos
i de Consuelo, dia 22 de febrer.

Marc Reynés i Molist, natural i veí de
Moià, amb Sílvia Quesada i Pallarés,
natural de Barcelona i veïna de Moià,
dia 30 de març.

Ona Valero i Dolado, filla d’Àngel i de
Nativitat, dia 29 de febrer.
Biel Asencio i Colomer, fill de Francesc i
de Blanca, dia 7 de març.
Roc Guasch i Sala, fill de Josep Maria i
de Maria Àngels, dia 18 de març.
Berta Sala i Gil, filla de Jordi i de Noemi,
dia 20 de març, a Barcelona (però oriünda de Moià).
Jorawar Singh, fill de Lakhir i de Kulwinder, dia 22 de març.
Martina Lladó i Ferrer, filla de Xavier i de
Marta, dia 23 de març.
Roger Sala i Cuesta, fill de Joan i d’Aina, dia 26 de març.

Defuncions
José Antonio Rojas Cuenca, de quaranta-nou anys, dia 14 de març.
Pere Valldeoriola i Puigcercós, de setanta-nou anys, dia 16 de març.
Àngels Vera i Andreu, de vuitanta-sis
anys, vídua de Carles Arola i Dagà, dia
17 de març, a Granera (però vinculada
a Moià).
Lluís Maria Ferrer i Roca, de vuitantatres anys, sacerdot escolapi, dia 28 de
març, a Barcelona (però va residir a
Moià en diverses èpoques).
Josep Maria Rocamora i Morera, de noranta-dos anys, dia 3 d’abril.

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 28 de maig, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixantnos-ho a la nostra bústia, a Can Carner.

49

Abril-Maig 2012

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

MARÇ 2012
DÈCADA

TEMPERATURES
Màx.

Min.

ESTAT DEL CEL

VENT

Coberts Núvols

Dominant

PLUJA
Parcial

Mit.

Serens

De l’1 al 10

8,3

5

-

5

W

-

De l’11 al 20

10,9

8

2

-

SW

7,1

Del 21 al 31

12,3

8

1

2

SW

44,9

TOTAL

52

El dia 21 la nostra estació va registrar ratxes de vent de fins a 79’48 km/h.
Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts es poden consultar en la pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoià: www.elmoianes.net/
meteoMoia.htm. També es pot seguir al Twitter, @MeteoMoia.

Subscripció a la revista

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

La Tosca

La Tosca és la revista de la crònica moianesa. Amb 65 anys de vida, enceta una nova etapa.
Volem aprofitar aquesta llarga experiència per a continuar plasmant la vida de Moià i de la
comarca del Moianès. Pretenem que La Tosca sigui un referent per a generacions i punts de
vista diversos.

Ajudeu-nos, amb la vostra subscripció, a fer-ho possible.

Preu subscripció
anual - 8 números

Promoció
Erasmus

Moià: 22 €*
Fora de Moià: 25 €*
*inclou la tramesa postal

5 números
per 15 €*
*inclou la tramesa postal

Una persona del teu entorn
està estudiant a l’estranger?
Et proposem el millor regal
perquè, a més de recordar la
família i els amics, segueixin
l’actualitat moianesa.

“Demana la butlleta a Can Carner
o inscriu-te
i t a ttravés
é de
d lla nostra
t web”
b”
www.latosca.org
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