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aporta diferenciació i identitat, en un món 
globalitzat on les cadenes s’estenen de 
forma impersonal arreu. 

A Moià el comerç de proximitat és un 
tret distintiu de la vila. És un sector que, 
arriscant-se, s’ha sabut renovar, s’ha es-
pecialitzat i s’ha fet un nom. En àmbits 
com l’alimentari, podem localitzar produc-
tes de casa nostra en botigues de grans 
capitals i, com a vilatans, ens enorgulleix 
de recomanar i acompanyar els visitants a 
les nostres botigues, perquè som consci-
ents de la qualitat que ofereixen. El premi 
rebut de la Generalitat, doncs, és un reco-
neixement merescut de l’esforç i del risc 
d’innovar, que aplaudim des del consell 
de redacció d’aquesta revista. 

Però cal assenyalar encara una altra 
característica del comerç de proximitat 
que, en el temps actual, adquireix més va-
lor. Acabada una època en què les prin-
cipals actuacions socials han estat lidera-
des pels ajuntaments, vivim un panorama 
radicalment diferent, en què el consistori, 
durant molts anys, estarà immers a ar-
ranjar temes interns, imprescindibles per 
al futur de la col·lectivitat. Caldrà que la 
societat torni a assumir uns rols i funcions 
que, durant molts anys, han empès els 
ajuntaments. Per a fer-ho, cal, amb urgèn-
cia, sacsejar-nos un pessimisme col·lectiu 
que immobilitza i que no aporta res al fu-
tur. La «Nit del glamour», a més de ser 
una iniciativa de promoció excel·lent, ha 
estat també una resposta contundent per 
a dir que, malgrat tot, moltes coses estan 
encara per fer i encara són possibles. 

Aquest número de LA TOSCA con-
té diverses informacions que tenen com 
a protagonista el comerç de Moià. Amb 
pocs dies de diferència, l’Agrupació de 
Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC), 
que aglutina una part important del sector, 
va rebre del president de la Generalitat un 
guardó que reconeixia la trajectòria de fo-
ment del comerç de proximitat. Pocs dies 
després, la «Nit del glamour» va transfor-
mar i emplenar el paisatge del centre de 
Moià per una nit, traslladant-nos a un am-
bient de plena festa major.

El de botiguer és un o  ci especialitzat, 
de tradició secular a Catalunya. Aquest 
llarg itinerari històric n’ha transportat tam-
bé esteoreotips, presents en obres literàri-
es com L’auca del senyor Esteve de San-
tiago Rusiñol, uns clixés que no sempre 
han contribuït a afavorir-ne una imatge de 
dinamisme i compromís social. 

El cert és que els comerços són un 
puntal dels pobles, i no solament per la 
funció primària que presten: el seu aspec-
te, la qualitat, la diferenciació dels seus 
productes i el seu tracte en fan aparadors 
importants de les viles i dinamitzen els 
centres urbans. Per als visitants i nouvin-
guts, els botiguers constitueixen les por-
tes d’entrada al poble. En la seva dimen-
sió física, les botigues hi aporten vida, 
qualitat i llum. És un panorama ben trist, 
el de passejar per una població amb les 
botigues tancades. El seu aspecte, doncs, 
té una important dimensió col·lectiva que, 
amb el pas del temps, ha adquirit molt 
més valor encara. El comerç de proximitat 
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Inauguració ofi cial del CAP
Joan Capdevila

El proppassat dia 27 d’abril va tenir 
lloc la inauguració o  cial del nou Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Moià, amb 
la presència del conseller de Sanitat, Boi 
Ruiz, acompanyat de l’alcalde de Moià, 
Dionís Guiteras, de la regidora Glòria 
Mascaró, del delegat de la Generalitat 
a la Catalunya Interior, Jordi Moltó, regi-
dors i alcaldes dels pobles del Moianès 
i veïns. El conseller va fer, lloant-les, 
una visita completa a les instal·lacions 
del CAP, que són modernes i funcionals 
i que a partir d’ara poden donar uns ser-
veis acurats a les necessitats de la po-
blació moianesa. 

Val a dir que la nova edi  cació 
compta amb una sèrie de sales de vi-
sita, d’espera, de despatxos i d’instal·-
lacions i utillatges médics, que cobrei-
xen les necessitats que una població de 
prop de sis mil veïns necessita. Ha cal-
gut una llarga espera per a poder-lo te-
nir enllestit i passar per algunes di  cul-
tats tècniques en els darrers anys, però 
 nalment ha valgut la pena l’espera.  

En acabar la visita, a l’hora dels par-
laments, va prendre la paraula la regi-

dora Glòria Mascaró, que digué: «els 
entrebancs que hi ha hagut durant tots 
aquests anys d’espera es veuen com-
pensats per les millores que tenim a 
partir d’ara al servei del poble». Per la 
seva banda, l’alcalde Dionís Guiteras 
va a  rmar que «tenim un bon espai on 
els vilatans tenen un CAP i uns locals 
dignes» i va cloure les seves paraules 
afegint: «gaudim avui d’aquesta inaugu-
ració, ja que els pròxims tres anys i mig 
probablement no inaugurarem res, però 
que no s’aturi ni es pari res, ja que Moià 
sobreviurà». 

El conseller Boi Ruiz clogué l’acte 
dient: «Jo crec que sí que es podran 
inau gurar altres obres, ja que el país no 
s’atura pas. Moià mereixia tenir aquests 
nous equipaments. Els constructors han 
fet una bona feina, bona per als ciuta-
dans i els professionals que hi treballen. 
Encara que tinguem problemes i di  cul-
tats, sempre hi ha projectes sanitaris, 
siguin quines siguin les circumstàncies. 
Està bé el que bé acaba i per això po-
dem inaugurar avui aquest nou espai de 
manera formal.» 

VIDA MUNICIPAL

El conseller Boi Ruiz,  anquejat per l’alcalde i la regidora de Salut (fot. J. Capdevila)
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El CAP Moià
Glòria Mascaró i Crusat, coordinadora de l´ABS Moià-Castellterçol

La història del nou Centre d´Assis-
tència Primària (CAP) de Moià va co-
mençar l’any 2008. Tot el poble pogué 
viure la col·locació de la primera pedra, 
iniciant-se així la construcció d’un nou 
edi  ci de dimensions su  cients per a 
anar absorbint l’augment accelerat de la 
població de Moià (que en poc temps ha-
via passat de 3.500 a més de 5.000 ha-
bitants), assegurant l’atenció d’una po-
blació amb una previsió de creixement 
de  ns a 10.000 habitants els pròxims 
vint anys.

La seva construcció ha estat con-
trovertida; vam haver de presenciar 
amb desànim com les obres estaven 
aturades durant molts mesos. En total, 
han estat quatre anys de gestació amb 
problemes i entrebancs; malgrat tot, el 
centre avui és una realitat i vam poder 
obrir les portes a  nals del 2011, inau-
gurant-lo o  cialment el dia 27 d´abril 
d´enguany.

Aquest centre forma part de l´Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) Moià-Castellter-
çol, que disposa de dos centres grans 
(Moià i Castellterçol) i tres consultoris 
locals (Castellcir, Sant Quirze Safaja 
i l´Estany). Som una àrea bàsica rural 
i donem servei a sis pobles del Moia-
nès (els cinc citats i Granera). El fet que 
funcionem com una sola ABS fa que els 
professionals puguem treballar indistin-
tament en qualsevol dels centres, si és 
necessari. 

El nou edi  ci duplica la superfície 
útil de l’antic CAP (uns 900 m2 enfront 
d’uns 400), amb una distribució més 
racional dels espais que ens ha per-
mès d’aconseguir tres objectius impor-
tants. En primer lloc, superar les barre-
res arquitectòniques de l’antic centre; 
en segon lloc, tenir con  dencialitat, 
tant quan parlem al taulell d’admissi-

ons com quan som dins la consulta del 
sanitari, i en tercer lloc, disposar d´una 
sala, ampla i gran però alhora agrada-
ble i càlida, que ajuda a fer l’espera 
menys neguitosa. 

Per aquest motiu, quan vam inau-
gurar el centre, es va fer una petita 
exposició d’unes fotogra  es que ama-
blement ens havien cedit. Com que la 
proposta va ser ben acceptada per part 
dels pacients, considerem una bona 
idea continuar cedint aquest espai per 
a fer exposicions temporals de fotogra-
 es i obres de qualsevol persona que 
ho desitgi (i, naturalment, acrediti certa 
gràcia…).

El centre ofereix serveis de medici-
na general, pediatria, infermeria i odon-
tologia. Disposem també d’una llevado-
ra i una treballadora social. En el CAP 
de Moià hi treballen setze persones, 
vint-i-set en tota l´ABS, alguns d’ells a 
Castellterçol i la resta, personal que tre-
balla durant les guàrdies.

Cada dia passen pel centre entre 
300 i 350 persones, un 75% per a con-
sultes relacionades amb la salut i un 
25% per a consultes al taulell d’admissi-
ons o com a acompanyants. Només un 
10% de la població no ha passat mai pel 
centre i, per tant, no disposem d´història 
clínica.  

El fet de ser una àrea bàsica rural fa 
que tinguem la di  cultat de la dispersió 
geogrà  ca (masies aïllades, distàncies 
de 30 km entre els pobles més allu-
nyats...) i la de tenir el centre hospitalari 
més pròxim a trenta minuts (Manresa, 
Vic o Granollers). Això implica que el 
nostre centre és un Punt d’Atenció Con-
tinuada (P.A.C.) molt important en hora-
ris nocturns, caps de setmana i festius. I 
així com en altres centres han hagut de 
tancar aquest servei, en el nostre cas 



7

La Tosca - Moià

i per raó de les di  cultats anteriorment 
descrites, s´ha cregut prioritari mante-
nir-lo obert. El centre està obert 24 ho-
res al dia, 365 dies a l´any, amb presèn-
cia física dels professionals, que només 
s’absenten per fer visites domiciliàries 
urgents.

Amb el nou centre, s´han obert no-
ves possibilitats i hem aconseguit una 
dotació de material mèdic important. 

Les noves sales permeten de fer 
més educació sanitària adreçada a la 
gent, tant en forma de tallers concrets 
(alimentació saludable, primers auxi-
lis...) com en forma de programes com 
el del Pacient Expert, una iniciativa molt 
interessant que procurarem posar en 
marxa al llarg d´aquest any i que con-
sistirà a fer reunions periòdiques de pa-
cients que tinguin la mateixa malaltia. 
Seran petits grups que estaran dirigits 
per un dels mateixos pacients —el més 
experimentat en una determinada ma-
laltia—, supervisats i assessorats sem-
pre per l´equip sanitari. 

També coincidint amb l´inici de l´ac-
tivitat en el nou CAP, s´ha incorporat en 
el mateix edi  ci l´equip d´emergències 
mèdiques (S.E.M.), fet que ens ha be-
ne  ciat molt, ja que la proximitat pot 

ser determinant en situacions d’urgèn-
cia.

Referent a la dotació de material, cal 
comentar que hem aconseguit, entre al-
tres aparells, un des  bril·lador portàtil 
addicional, a part del que ja teníem al 
centre. Això ha suposat un avenç impor-
tant, ja que en emergències en àrees 
rurals, lluny dels centres hospitalaris, 
és un element que salva vides, i això ho 
hem constatat en la nostra vila. En els 
darrers dos anys, almenys quatre per-
sones que han requerit aquest aparell 
han aconseguit quedar-se entre nosal-
tres.

L’inici de les retallades en Sanitat, 
durant el mes d’abril del 2011, va su-
posar una reorganització de tots els 
professionals, ja que obligava a obrir el 
CAP Moià tres hores més cada dia per 
tal de donar cobertura des de les 8 del 
matí  ns a les 8 del vespre en horari 
laboral, amb la mateixa plantilla. Això 
va signi  car un canvi important en el 
CAP Castellterçol, que hagué de sacri-
 car la seva obertura a la tarda, per tal 
de poder cobrir l’ampliació de l’horari a 
Moià.

En relació a l’atenció continuada, 
també hi ha hagut canvis en el darrer 

El CAP Moià (fot. M. Bigorra)    
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anys: les guàrdies passen a ser de pre-
sència física i, així com a Moià l’atenció 
és de vint-i-quatre hores sempre, a Cas-
tellterçol ha quedat reduïda a només sis 
hores matinals, tant els dies feiners com 
els festius. Aquest fet ha comportat que 
els professionals que fan guàrdies a 
Moià hagin hagut d’ampliar la seva co-
bertura i els pacients de fora de Moià 
hagin de desplaçar-se  ns al nostre 
centre per ser atesos fora d’aquests ho-
raris concrets.

Després de vint anys de donar ser-
vei sanitari des de l´antic CAP, a la pla-
ça de l’Hospital, en un ambient entra-
nyable, ens ha costat una mica adap-

tar-nos al nou centre. Ara, però, tots els 
membres de l’equip sanitari respirem i 
con  em que l’actual conjuntura no con-
tinuï deteriorant-se, ja que, de moment, 
disposem dels recursos imprescindibles 
i de prou ganes i empenta per a continu-
ar oferint una atenció sanitària de bona 
qualitat.

Desitgem que, entre tots, treballa-
dors i ciutadans aconseguim un respec-
te màxim envers el centre, que és un 
patrimoni de tothom, per a poder gaudir 
d’aquestes instal·lacions durant molts 
anys, per a fer la millor prevenció i, si 
no hi ha més remei, el millor tractament 
posible.

Moià acull un nou punt del Servei 
d’Orientació Jurídica

Gràcies a un conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Moià, el nostre municipi acollirà un 
nou punt del Servei d’Orientació Jurídica 
(SOJ) de la Diputació, que atendrà per-
sones usuàries de serveis socials sobre 
problemes moltes vegades derivats del 
context de crisi econòmica. Es donarà 
assessorament en temes jurídics de 
caràcter general, especialment en im-
pagaments d’habitatge, desnonaments 
i dret de família. N’estaran excloses les 
consultes en temes de Dret Laboral i de 
Seguretat Social, i les relatives a temes 
d’estrangeria.  

El nou punt es va presentar el di-
lluns 21 de maig a Can Carner i donarà 
servei a sis municipis: Calders, l’Estany, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sas-
serra, Santa Maria d’Oló i Moià. El SOJ 
compta amb la col·laboració del Col·legi 
d’Advocats, i els seus usuaris seran 
atesos per lletrats i lletrades adscrits als 
respectius col·legis d’advocats.

No és un servei d’accés directe a 
la població, és a dir, els ciutadans dels 
municipis anteriorment esmentats acce-
diran al SOJ mitjançant la derivació dels 
equips de serveis socials del seu mu-
nicipi. Es fa una primera orientació no 
directiva i gratuïta sobre la problemàtica 
plantejada i, en el seu cas, si es donen 
les condicions legals necessàries, es 
procedeix a iniciar la tramitació de l’ex-
pedient per al reconeixement de la jus-
tícia gratuïta i l’assignació d’un advocat 
d’o  ci.

L’horari d’atenció serà de dues ho-
res quinzenals: el segon dimarts de ca-
da mes al matí i el quart dimarts de cada 
mes a la tarda.

Aquest és un dels deu nous punts 
del Servei amb els quals la Diputació 
de Barcelona augmenta enguany la co-
bertura en el territori; en l’actualitat exis-
teixen 33 punts que donen cobertura a 
255 municipis.
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L’endeutament, un carreró sense sortida
Josep Font, Jaume Clarà

Els esforços de l’Ajuntament de 
Moià per trobar solucions al dè  cit de 
 nançament, que compromet la presta-
ció de serveis bàsics als ciutadans, han 
patit un revés. El Govern de Madrid va 
promulgar un decret, el mes de febrer, 
per accelerar el pagament a proveïdors. 
L’operació consistia a avalar operacions 
de crèdit a deu anys, d’una estructura 
idèntica per a tots els municipis, que per-
metés pagar als proveïdors dels ajunta-
ments. Entre les condicions que s’exigi-
en als municipis hi havia la de garantir 
la sostenibilitat  nancera d’aquesta ope-
ració, mitjançant la presentació d’un pla 
d’ajust que havia d’aprovar, primer el Ple 
de l’Ajuntament i, després, el Ministeri.

Alguns ajuntaments, com el de Bar-
celona, no s’hi van acollir perquè sorto-
sament no tenen deutes acumulats amb 
els seus proveïdors. D’altres, com Cas-
tellterçol, no van aconseguir l’acord del 
Ple per a presentar el Pla i,  nalment, 
dels centenars d’ajuntaments que a Ca-
talunya van presentar-lo, ha estat rebut-
jat a una trentena. Cal fer esment que 
l’import sol·licitat per Moià és similar a 
l’obtingut per Manresa o Berga, cosa 
que dóna idea de la dimensió del pro-
blema a què ens enfrontem. 

En el moment de tancar l’edició es 
desconeixen les conseqüències exac-
tes d’aquest fet. Hi ha hagut declara-
cions que semblen indicar que els pro-
veïdors aniran cobrant directament de 
l’Estat, el qual ho restarà de les aporta-
cions que fa al consistori a través de la 
Participació en els Ingressos de l’Estat, 
una xifra que s’eleva a uns 770.000 eu-
ros anuals en el cas de Moià. Si l’ajun-
tament deixa de rebre directament un 
percentatge important d’aquest import 
—es dóna com a segur un 50% de re-
ducció— i no pot aplicar-lo al seu fun-

cionament ordinari, el pressupost d’in-
gressos (d’entre 6 i 6’5 milions) es veu-
rà fortament reduït i obligarà a fer uns 
ajustos encara més importants en les 
despeses. La promulgació del decret i 
l’elaboració del pla d’ajust han impedit 
l’aprovació del pressupost de l’ajunta-
ment per a enguany.

Reaccions

Pel que fa a les consideracions polí-
tiques, l’alcalde, Dionís Guiteras, en de-
claracions a Regió7 ha assegurat que 
el problema del pla moianès són els ter-
minis temporals  xats per l’Estat: «Moià 
no pot tornar el que deu amb un crèdit 
a 10 anys, però a 20 anys, sí.» Guiteras 
considera que hi hauria d’haver un pla 
B per als municipis que no s’han pogut 
acollir al pla inicial. 

Els arguments esgrimits pel Ministe-
ri a l’hora de tombar el pla moianès han 
estat, segons Ramon Crespiera, regidor 
d’Hisenda: la manca d’un  nançament 
adequat mitjançant taxes i preus públics 
per als serveis que presta l’ajuntament, 
l’elevada càrrega  nancera en relació 
amb les obligacions reconegudes ne-
tes, i l’elevat nivell d’endeutament.

Per altra part, el grup local del PSC 
—que en aquesta legislatura no compta 
amb cap representant en el consistori— 
ha emès una nota de premsa en la qual 
dóna suport a l’equip de govern.

En aquest procés, hi ha hagut decla-
racions del ministre Cristóbal Montoro 
assegurant que es podia arribar al cas 
que el Ministeri elaborés directament 
el pressupost d’alguns municipis, ex-
trem que desbordaria l’autonomia local. 
Des de la Generalitat s’assegura que es 
garantirà que pobles com Moià puguin 
continuar prestant els serveis bàsics. 
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L’ajuntament expedienta el secretari municipal
Elvira Vilardell

L’Ajuntament de Moià va iniciar, a 
 nals d’abril, un expedient disciplinari 
per pressumptes irregularitats contra el 
secretari municipal, Francesc Armen-
gol. L’expedient es va obrir per decret 
d’alcaldia i va comptar amb el suport de 
tots els tretze regidors. 

Declaracions de diferents membres 
del consistori recollides al diari Regió7 
apunten que l’expedient es va obrir «per 
diversos motius» i per «actuacions re-
cents i anteriors» que no els semblaven 
«prou correctes». Des del grup AraMoià 
s’assenyalaven «les irregularitats tèc-

niques» presents en alguns dels docu-
ments portats a aprovació en plens an-
teriors i que s’havien hagut de retirar de 
l’odre del dia.

L’expedient ja s’ha enviat a la Gene-
ralitat i el cas és seguit per un instructor 
que serà l’encarregat de dictar una re-
solució de  nitiva. De moment, Armen-
gol ha estat suspès temporalment —un 
mínim de tres mesos— de les seves 
responsabilitats en el consistori i subs-
tituït per un altre funcionari per tal que 
les activitats de l’ajuntament no es ve-
gin afectades i puguin continuar amb 
normalitat. Mentrestant, cal apuntar que 
arran de l’expedient el sou del secretari 
s’ha vist modi  cat, tot i que només en 
part, ja que l’empara la pressumpció 
d’innocència. 

Davant aquesta situació, Armengol, 
acompanyat de la seva esposa i la seva 
 lla, va protestar amb pancartes i en si-
lenci en el ple del 10 de maig. El secre-
tari demanava a l’ajuntament que s’acla-
rissin els motius pels quals se li ha obert 
un expedient, ja que «tot són ambigüitats 
i acusacions genèriques», segons expli-
cava al Regió7. D’altra banda, Armengol 
també ha manifestat el seu malestar pre-
sentant el seu cas al Col·legi de Secreta-
ris per tal que el puguin estudiar.

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

Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28

Visites diàries

CLÍNICA  DENTAL  ANFRUNS
 Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg

  Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults

Casa de la Vila (fot. C.I.C. – Moià)
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IV Trobada de Seat 600 de Moià
M. Àngels Morera, Xavier Cirera

Tot i que el dia era gris i a vegades 
amb cel amenaçador, trenta-nou Seat 
600 es van aplegar el diumenge 6 de 
maig en la IV Trobada de Moià. La pla-
ça feia goig, amb tots els cotxes i amb 
els gegants de l’Escola Josep Orriols i 
Roca i de l’Escola Pia, que, de manera 
casual, van decidir fer la seva trobada 
el mateix dia.

Cap a les onze vam fer una passada 
per alguns carrers del poble tot en  lant 
el camí cap a Vic. Allà vàrem aparcar 
els nostres petits grans cotxes a la bo-
nica plaça del Mercadal. Tot seguit ini-
ciàrem una visita guiada a l’Ajuntament 
de Vic, on vam poder admirar la Sala 
de la Columna o dels Vigatans Il·lustres 
i la sala de Plens, una sala barroca, on 
vam poder sentir-nos, per uns instants, 
com els qui governen la ciutat. També 
poguérem veure la sala de Consellers, 
on es poden contemplar part de les 
pintures de Sert que es van fer malbé 
durant la Guerra Civil. Per acabar vam 
passar per l’antiga biblioteca on hi ha 
la primera pintura de Sert adquirida per 
l’ajuntament.

Si a Moià hi teníem els gegants de 
les escoles, aquí a dins de l’ajuntament 
els vescomtes d’Osona-Cardona (els ge-
gants de Vic) ens donaren la benvinguda.

Sortint de la Casa de la Ciutat, vam 
pujar els cent trenta graons que ens van 
portar al capdamunt del campanar bar-
roc de l’Església de la Pietat, on pogué-
rem gaudir d’unes vistes espectaculars.

Acabada la visita a Vic, vam posar 
en marxa els nostres «Formules I» per 
anar a dinar a Granera, tot passant per 
Centelles, Sant Quirze Safaja i Castell-
terçol. Un bon àpat amb productes de la 
terra, tot ben regat amb vi i, per brindar, 
una copeta de cava.

Com a record de la trobada, cada 
participant va ser obsequiat amb una 
bossa del Consorci del Moianès, on 
vam posar informació de la nostra co-
marca juntament amb un paquet de ma-
carrons, oferts per les pastes La Moia-
nesa, i un formatge de tupí, gentilesa de 
Formatges Montbrú.

Estem molt agraïts a tothom i espe-
rem que l’any vinent puguem tornar a 
fer una trobada semblant.

ACTES I ESDEVENIMENTS

Els Seat 600 al carrer de Santa Magdalena (fot. M.À. Morera)
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XV Mercat de la Prehistòria
Museu de Moià

El diumenge 20 de maig va tenir lloc 
la quinzena edició del Mercat de la Pre-
història. Aquest fou l’acte central d’una 
quinzena dedicada als nostres orígens 
com a humans, que van començar el 
dilluns 14 de maig amb l’Onzè Mercat 
Escolar de la Prehistòria i que s’allarga-
rà  ns a principis de juny amb la inaugu-
ració d’una exposició temporal sobre el 
Parc Geològic i Miner de la Catalunya 
Central.

XI Mercat Escolar de la Prehistòria. 
1.535 escolars i 114 professors de 29 
escoles i instituts van participar en dot-
ze tallers didàctics que els van acostar 
al dia a dia de l’home primitiu: com men-
java, com caçava, com es divertia, les 
relacions socials, etc.

Viu la Prehistòria a la Biblioteca de 
Moià. Com cada any, durant la setmana 
prèvia al mercat, la biblioteca local dedi-
ca l’entrada de l’equipament a la mostra 
de llibres sobre aquesta temàtica. 

Les Coves del Toll a Divendres de 
TV3. El dilluns 14 de maig el programa 
televisiu va estar dedicat a les coves del 
Toll i la prehistòria moianesa, amb la 
participació d’Eudald Carbonell. El Mu-
seu de Moià, amb la col·laboració dels 
nens i nenes de sisè de primària de l’Es-
cola Josep Orriols Roca, va recrear a la 
plaça un poblat neolític i va organitzar 
un tast de les activitats del Mercat.

Caminem per la Prehistòria. Com 
ja és habitual, el mateix dia del mercat, 
Sebastià Padrisa va organitzar una sor-
tida, enguany cap al Prat, els Clapers, 
el serrat de la Llebre, les Closanes i les 
coves del Toll. 

XV Mercat de la Prehistòria. La me-
teorologia adversa va portar a reduir els 
actes i activitats, ja que s’hagué de sus-
pendre l’onzena trobada de museus i 
coves relacionats amb la prehistòria, en 

la qual enguany participaven una dotze-
na d’entitats d’arreu de Catalunya.

El mercat es va poder obrir amb els 
41 tallers i activitats de demostració pro-
duïdes pel mateix Museu de Moià i el 
seu equip de col·laboradors i voluntaris, 
i amb la participació de les entitats de 
casa nostra (Ràdio Moià, Cercle Artístic, 
geganters i grallers, Consorci del Moia-
nès; Lluís Vilardell, que va portar al parc 
una mostra del seu ramat de xais, i l’As-
sociació de Caçadors, que ens va facili-
tar el porc senglar que el Fortià i el Gori 
Casas van escorxar cap al migdia, amb 
eines de sílex com els prehistòrics).

La pluja va donar una treva  ns a 
tres quarts de dues del migdia, però 
va ser su  cient perquè 2.278 persones 
poguessin gaudir del mercat, en el qual 
van participar 78 persones, entre perso-
nal i voluntaris del museu i de les enti-
tats col·laboradores.

Altres activitats del Museu

Concerts al museu amb l’Escola Mu-
nicipal de Música de Moià. El dissabte 
26 de maig, entre les vuit i les dotze de 
la nit, el Museu de Moià conjuntament 
amb l’Escola Municipal de Música, van 
organitzar una vetllada de portes ober-
tes a la Casa Rafel Casanova, amb peti-
tes representacions musicals de quinze 
minuts cadascuna.

Exposició «El Parc Geològic i Mi-
ner de la Catalunya Central». Aquesta 
exposició, que estarà oberta a la plan-
ta baixa del museu des del 4 de juny a 
mitjan juliol, presenta el projecte conjunt 
de les coves del Toll amb les coves del 
Salnitre de Collbató, la muntanya de 
Montserrat, el Museu de Geologia Va-
lentí Masachs de Manresa i la falla de 
Mig Món de Súria.
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Aprenent a fer foc en la Setmana de la Prehistòria i dues imatges del mercat (fot. Museu de Moià)   
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«Divendres», de TV3, des de Moià
Ramon Tarter

La setmana del 14 al 18 de maig 
Moià va ser protagonista del programa 
de tarda de TV3 Divendres. En aquest 
programa cada setmana es duen a 
terme tot un seguit de connexions en 
directe amb un poble de la geogra  a 
catalana on es tracten diferents temes 
relacionats amb el municipi en qües-
tió.

Des de dilluns al matí, la plaça Ma-
jor es va veure envaïda per un impor-
tant desplegament de vehicles i aparells 
tècnics, tots ells necessaris per a fer les 
connexions en directe que cada dia es 
portaren a terme amb Moià.

Quatre dies en pantalla

La primera connexió del dilluns és la 
secció «Paraules en ruta» que, conduï-
da per Màrius Serra, tracta les diferents 
formes de parlar de cada poble i les pa-
raules característiques del lloc. A Moià, 
a més de l’habitual participació del pú-
blic local, comptà amb la presència del 
Pollo. En la segona connexió del mateix 
dia, apro  tant que aquella setmana es 
duia a terme el Mercat de la Prehistòria, 
es va presentar una àmplia mostra dels 
tallers i les activitats que s’hi realitzen, 
comptant amb la presència de l’arqueò-
leg Eudald Carbonell.

El dimarts es va fer una presenta-
ció de diferents productes alimentaris 
del Moianès, fent especial esment de 
l’àmplia producció ecològica que es fa 
a la nostra comarca, amb entrevista a 
Salvador Sala, de Vegetàlia. Seguida-
ment, comptant amb la presència de 
l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté i 
de Ramon Tarter, es va fer un repàs de 
la vida de Rafel Casanova, incoporant-
hi un tast de les esceni  cacions de la 
Festa Barroca.

El dimecres va ser entrevistat el di-
buixant moianès Picanyol, creador del  
personatge «Ot, el bruixot». En l’entre-
vista es va comptar també amb la pre-
sència de la dibuixant vigatana Pilarín 
Bayés. Seguidament hom va entrevistar 
els moianesos Carlos Padrissa i Pera 
Tantinyà, dos dels fundadors de La Fura 
dels Baus, que varen repassar els seus 
inicis i la seva trajectòria artística, aca-
bant amb una performance creada per 
a l’ocasió.

El dijous, en fals directe, Ramon 
Gené, conegut pel seu programa de te-
levisió Òpera en texans, va fer un breu 
repàs de la vida del tenor moianès Fran-
cesc Viñas donant peu a parlar, d’una 
manera molt amena i original, d’òpera. 
Finalment, el moianès Jaume Castany, 
del restaurant Les Voltes de Sant Se-
bastià, va fer un petit recorregut per di-
ferents indrets de Moià que val la pena 
de conèixer.

I el divendres, a Sant Joan Despí

Totes les connexions varen comp-
tar amb un nombrós públic, que no es 
volgué perdre de poder veure en directe 
com es fa un programa de televisió. Fi-
nalment el divendres d’aquella semtana 
un bon grup de moianesos varen des-
plaçar-se als estudis de TV3 per veure 
in situ com es fa el programa. 

Tots els membres de l’equip des-
plaçats a Moià varen destacar l’àmplia 
oferta d’activitats i la qualitat de les 
propostes presentades, que han donat 
una immillorable imatge de la nostra 
vila, oi més ara que Moià ha estat molt 
present als mitjans de comunicació per 
temes bastant menys agradables que 
els que s’han pogut veure en el progra-
ma.
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Màrius Serra, La Fura dels Baus i la Festa Barroca a «Divendres» (fot. C.I.C. - Moià)
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La nit més glamurosa
Mercè Bigorra

El capvespre del divendres 27 d’a-
bril començava una de les iniciatives 
més reeixides de l’Agrupament de Bo-
tiguers i Comerciants (ABIC) de Moià. 
Amb una organització impecable, a les 
vuit del vespre tancaven les botigues i 
el poble es començava a transformar. 
De sobte apareixien globus blancs, cot-
xes d’època i tot de gent (botiguers i 
col·laboradors) atrafegats amunt i avall. 
Al cap de poca estona els carrers del 
centre de la vila s’anaven convertint en 
bulevards glamurosos.

A les nou, les botigues aixecaven de 
nou les seves portes, ara, engalanades, 
plenes de llum, amb aparadors guarnits 
i a l’interior i exterior, botiguers i botigue-
res de gala oferint el millor dels seus pro-
ductes. No hi faltà la bona gastronomia 
de la mà de bars i restaurants que oferi-
ren petites degustacions exquisides.

La gent, els vilatans, van acabar de 
donar el toc a la festa nocturna. A poc a 
poc els carrers del centre, sobretot l’eix 
plaça del Colom - plaça Major, s’omplia 
de gent i es feia difícil d’arribar d’un ex-
trem a l’altre. El bon temps hi acompa-

nyava i la gent es saludava compartint 
opinions i experiències del que anava 
passant uns metres més enllà. 

Qui es podia imaginar l’avinguda de 
la Vila amb catifa vermella, essent es-
cenari de des  lada de models, amb mú-
sics jovenívols tocant com els àngels, 
amb cotxes antics luxosos i cotxes nous 
dels principals concessionaris?

Entrar al carrer de les Joies era tot un 
luxe d’emocions;  ors, taules per a seure 
i degustar alguna menja o beguda, am-
plis seients per a escoltar música en viu  
o bé per a gaudir de la bellesa d’una jove 
model exhibint vestits de festa.

Què més podem demanar la gent 
de Moià, si cada dos per tres alguna de 
les nostres entitats —malgrat els temps 
difícils— ens ofereix de manera altru-
ista iniciatives que converteixen Moià 
en qualsevol dels escenaris inimagina-
bles?

Felicitem l’ABIC per la seva capa-
citat d’organització, d’imaginació i cre-
ativitat, i per donar-nos una nit tan es-
pecial. Esperem que sigui la primera de 
moltes més. 

El carrer de Sant Antoni, ple de gom a gom (fot. ABIC - Moià)
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Pere Vilar, president de l’ABIC: «No podem 
viure instal·lats només en el pessimisme»
Entrevista: Jaume Clarà, Josep Font

L’Agrupament de Botiguers i Co-
merciants de Moià (ABIC) amb pocs 
dies de diferència ha estat premiat 
per la Generalitat de Catalunya i  ha 
organitzat la «Nit del glamour». El 12 
d’abril, al Saló de Sant Jordi, el presi-
dent de la Generalitat feia lliurament 
a l’ABIC del reconeixement a la millor 
iniciativa col·lectiva 2011, pel foment 
del comerç de proximitat. Aquell ves-
pre, en altres categories, al costat de 
Moià van distingir-se projectes de la 
categoria del Mercat de la Boqueria 
de Barcelona. En parlem amb Pere 
Vilar, que des de fa dos anys és el 
president de l’ABIC. El felicitem i li 
demanem a què respon aquest pre-
mi.

El reconeixement a l’ABIC de Moià 
no és per una activitat singular o es-
pecial. La trajectòria del 2011, que és 
la que ha estat premiada, respon a un 
model que seguim des de fa temps, 

que consisteix a organitzar una acti-
vitat de promoció cada trimestre, com 
ara la Quinzena de l’Estalvi o les Tapes 
i les Gangues. És un premi a la cons-
tància i la perseverança, que és el que 
aconsegueix resultats a mig termini, ja 
que fer una activitat només un dia té 
poc sentit.

Parlant de trajectòria, de quan ve 
l’ABIC i quina ha estat la seva evolu-
ció?

Els inicis cal situar-los pels volts de 
l’any 2000, aproximadament. En recor-
do les converses amb el Quim Pujadas 
del Bernat de Rubió, l’Anna Maria de 
Cal Maties i l’Alba Jornet, que en va ser 
la primera presidenta. Als primers anys 
vam començar amb molt bona fe, fent 
moltes activitats, participant en comissi-
ons de festes, intentant cobrir suplènci-
es d’altres. Amb el temps vam aprendre 
a especialitzar-nos, a centrar la nostra 
atenció a dinamitzar el comerç i, de re-
truc, donar també vida al poble. És clar 
que el que de  neix l’ABIC és el comerç 
de proximitat, però també en formen 
part bars i restaurants, cosa que li dóna 
molta diversitat i riquesa en les propos-
tes dels associats. Fa temps que estem 
estabilitzats en un nombre d’entre sei-
xanta-cinc a setanta socis.

I les cadenes i franquícies?
Les cadenes juguen a una altra 

cosa; tant els fa en quin municipi estan, 
més enllà de buscar rendibilitat. La di-
ferència és amb el comerç de sempre, 
el de proximitat, el més implicat. No-
saltres ens sentim compromesos amb 
el poble, les seves entitats i els seus 
problemes.

Pere Vilar (fot. J. Font)   
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És una qüestió ineludible, actual-
ment. Com us  nanceu?

L’ABIC és una associació sense 
afany de lucre. Es  nança amb les quo-
tes dels seus socis, actualment de 120 
euros l’any, i d’algun ajut econòmic que 
hem aconseguit, any rere any, de la Ge-
neralitat. No rebem subvencions ni de 
l’ajuntament ni de la diputació. 

Creus que ha canviat la política 
comercial de l’ajuntament al llarg 
d’aquest temps? Què en creus, de la 
proliferació de cadenes a Moià?

No, en aquest sentit vull deixar clar 
que el suport de les regidories de Co-
merç s’ha mantingut sempre, amb els 
uns i amb els altres. Sempre ens han 
donat suport, un suport que no és eco-
nòmic ni ara, òbviament, ni abans. Seria 
injust diferenciar uns i altres, en aquest 
sentit. 

I pel que fa a les cadenes i franquí-
cies, és clar que no ens hi podem pas 
oposar, mentre compleixin la normativa. 
Hem de ser del tot respectuosos amb la 
legislació vigent. És evident que a títol 
particular voldríem més proteccionisme 
del comerç de proximitat, però ens hem 
de cenyir a les normes de joc, que són 
les que són.

La «Nit del glamour» va constituir 
tota una novetat i una sorpresa. Qui-
na valoració en feu?

Era una aposta nova i, per tant, ar-
riscada. Li volíem donar un toc carac-
terístic, diferent. Des de l’ABIC vam 
quedar molt sorpresos de la resposta 
i n’estem molt contents, amb ganes de 
repetir-ho. Qualsevol primera activitat 
mostra coses a corregir, però les possi-
bles mancances són més internes que 
el que va poder copsar el públic.

Vam dissenyar un itinerari molt 
clar, en forma de creu, format pel car-
rer de Sant Josep, la plaça del Colom, 
el carrer de Sant Antoni, la plaça Major 
i el carrer de les Joies, d’una banda, i 
l’avinguda de la Vila, de l’altre. Un dels 
esforços va ser oferir la possibilitat de 
participar-hi als comerços situats a l’ex-
terior d’aquest eix i ho vam fer negoci-
ant l’obertura de locals tancats per una 
nit, cessió que volem agrair als seus  
propietaris. 

A més, també vam donar la possibi-
litat que s’hi afegissin els establiments 
situats en aquest eix i que no fossin 
socis de l’ABIC. Tot plegat, va perme-
tre l’obertura d’un total de seixanta-tres 
establiments. Molts locals van distribuir 
un nombre entorn de sis-cents o set-

P. Vilar i N. Fabian, amb el premi obtingut, acompanyats per l’alcalde, D. Guiteras, 
el regidor J. Capdevila i les dinamitzadores C. Peix i M. Pinto (fot. ABIC Moià)
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centes tapes. Per quanti  car-ho: la Pei-
xateria Nova del carrer del Comerç, per 
exemple, va distribuir, a preu de cost i 
regalant el cava de la seva butxaca, un 
total de cinc-centes tapes d’ostres.

Què volíem? Mostrar, doncs, que 
el comerç de proximitat, a més de fer 
diners, ens impliquem amb la societat i 
volem també que la gent surti, gaudeixi. 
És tot el contrari del que fa el comerç 
de cadenes, que és del tot indiferent al 
que passa al poble a partir de les vuit 
del vespre. 

Hi havia també un altre objectiu. No 
pot ser que Moià només sigui conegut 
per les males notícies. No podem viu-
re instal·lats només en el pessimisme i 
algú ha de començar a fer passos. Com 
que l’ajuntament no podrà tenir el lide-
ratge que tenia, és hora que la socie-
tat civil avanci. A nosaltres, però, ens 
pertoca dinamitzar des del vessant del 
comerç.

Com veus les perspectives de fu-
tur?

Seria enganyar-nos no dir que, en 
general, estem instal·lats en la incertesa 
i en un cert desànim. En situacions com 
la que vivim, el consum és el primer que 
se’n ressent, la gent es reté. I la veritat 
és que no veiem cap  nal a una situació 

que fa temps que aguantem. A la llarga, 
potser acabarem amb només dos tipus 
de comerç: la franquícia-cadena i amb 
botigues molt i molt artesanals i diferen-
ciades, molt especialitzades, botigues 
on trobaràs coses que només pots tro-
bar allà. A Moià s’ha fet aquesta especi-
alització, sobretot en temes alimentaris. 
Cadascú s’ha especialitzat en temes 
molt concrets. 

Quina valoració en fas, del procés 
d’adaptació i renovació del comerç 
de proximitat de Moià?

Disposem d’una dotació excel·lent. 
Si us passegeu per municipis de mides 
semblants, podeu comprovar que l’estat 
del comerç no ens toca vores, aques-
ta és la veritat. Potser ho fa el tema de 
turisme de cap de setmana i de l’estiu, 
però és clar que els comerços fan molt 
goig i disposem d’una oferta rica i molt 
variada. És un tret distintiu de Moià, la 
qualitat del seu comerç. Se’ns diu, de 
vegades, com a crítica, que el comerç 
de Moià és car. Aquesta és una per-
cepció esbiaixada. A Moià pots esco-
llir entre qualitats i disposes de moltes 
opcions, també de preu. Aquest és un 
punt fort molt important, saber que vas 
a comprar a un lloc on pots trobar de tot, 
on pots escollir.
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Quim Vila presenta a Moià el seu darrer disc
Alícia Arisa

Diumenge, el sol no és gaire es-
plèndid. Tardes primaverals en què la 
pluja tot ho amara. Potser és per això 
que el Quim Vila va decidir fer la fes-
ta de presentació del seu darrer disc 
al matí. La cita, el passat diumenge 6 
de maig, a les onze del matí al Centre 
Cultural Les Faixes. Ni d’hora ni tard, 
tenint en compte que no calia esmorzar 
perquè hi havia xocolatada, boníssima 
i de franc!

¿Heu anat mai a un concert de rock 
a la una del migdia, un diumenge? Sí? 
D’acord! 

Aquest, però, era especial, perquè 
es tractava de rock antropològic i per-
què va ser una festa de presentació a 
Moià de les cançons del darrer disc del 
Quim Vila, Cançons d’intent d’un país 
/ 1.

Entre la família, els amics, autoritats 
i públic en general que es van aplegar 
per a l’esdeveniment, s’ha de destacar 
la presència d’un estol de famosos, que 
ara se’n diu mediàtics, i que van fer els 
honors a l’am  trió presentant cadascu-
na de les seves cançons: Fermí Fer-

nandes, Roger de Gràcia, Jordi Ríos 
i Mònica Pérez, Isma Prados, Carles 
Pérez, Màrius Serra, Pere Tàpies i l’al-
calde Dionís Guiteras, entre altres, van 
anar des  lant per l’escenari per introdu-
ir cada nou tema.

Cançons com No vull sortir de la 
presó (la meva preferida), Apologia del 
frau (que també m’agrada molt), El meu 
país és ben parit (però  deixat estar…) 
—en aquesta el parèntesi forma part del 
títol, però també és bona— són algunes 
de les que van formar part del concert 
que Quim Vila, veu i guitarra; Miquel 
Rocasalbas, guitarra; Oriol Roca, baix; 
Eudald Boluda, bateria, i Savina Witt, 
cors, van interpretar en aquest concert 
de rock antropològic. 

Un migdia de concert amb molta 
gent coneguda, mediàtica o no, música 
i cançons. Per cert, com que l’acústica 
del local no és gaire  na, per a saber 
de què van les bigarrades lletres de les 
Cançons d’intent d’un país / 1 he hagut 
d’escoltar el disc. 

Us aconsello que feu el mateix i po-
dreu opinar, com jo!

Quim Vila amb Miquel Rocasalbas i Ramon Ubasart, a Les Faixes (fot. J. Orriols)
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Sant Jordi = lectura + cultura = País
Elvira Permanyer

Aquest any la Diada de Sant Jordi 
es movia entre les retallades i l’auste-
ritat que ho envolta tot, com si es trac-
tés d’un drac majestuós i dominant. 
Però una vegada més les paraules en-
llaçades en forma de llibre, tant si són 
en paper com en llibre electrònic, han 
guanyat al drac de la crisi (el món del 
llibre i la lectura sempre hi està, en cri-
si), acompanyades de la rosa vermella i 
l’espiga, símbols d’amor, d’amistat i de 
país.

Els moianesos, cadascun amb les 
seves preferències, les seves obsessi-
ons o, simplement, perquè toca, han ce-
lebrat la diada sortint a veure les para-
detes de llibres i de roses que durant el 
cap de setmana van aparèixer al carrer 
de Sant Antoni i a la baixada del Mestre, 
tot comprant algun llibre.

Aquest any s’han presentat a l’en-
torn de la diada diversos llibres. El di-
jous 19 d’abril, la pintora i dibuixant Ma-
ria Estevadeordal ho feia a la biblioteca 
amb el seu llibre La Jisma i els sons de 
Moià, els bene  cis del qual es destina-
ran a l’Escola de Música de Moià. 

El migdia del dissabte 21, el no-
vell escriptor Feliu A. Carreras signava 
exemplars de la seva primera novel-
la, Rojals, presentada a Moià uns dies 
abans, al claustre de l’Escola Pia. En la 
mateixa taula, el dibuixant Picanyol tam-
bé signava exemplars de l’edició dels 
àlbums recopilatoris del seu personatge 
més famós, Ot, el bruixot, i dels volums 
de la Bíblia dels nens, novetat editorial. 
I el director de cinema Xavier Juncosa 
signava la seva obra El missatger del 
fred: la desaparició d’Hernan Gurguí, 
desertor de la División Azul, que obtin-
gué el Premi Ciutat de Terrassa «Anna 
Murià» de l’any 2011. 

Durant la festa de la Nit del glamour, 
el 27 d’abril, també signà llibres a l’avin-
guda de la Vila el famós personatge 
Geronimo Stilton, que fa les delícies del 
més petits.

Coincidint amb la Diada de Sant Jor-
di, la Cultura de la Dona va organitzar, 
el dia 21 d’abril, un taller monogrà  c de 
patchwork dedicat a fer un punt de llibre.

Una vegada més, els llibres superen 
les crisis de sempre.

Feliu Carreras, Picanyol i Xavier Juncosa signant llibres (fot. E. Permanyer)
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El Sant Jordi del Cau
Francesc Bas i Cutrina, cap del Cau

El conjunt de paraules «Diada de 
Sant Jordi» provoca, en qualsevol 
ment d’aquestes contrades, l’aparició 
d’un cúmul d’imatges i paraules pecu-
liars: «Rosa», «Llibre», «Catalanitat», 
«Cavaller+Drac+Princesa»... Per als 
qui som caps del Cau el primer que ens 
ve al cap és «PERCAL!», i és que, poc 
o molt, cada any per Sant Jordi acabem 
organitzant alguna activitat conjunta-
ment tots com a agrupament, i sovint 
oberta també a tota la canalla del poble; 
i aquestes coses, desenganyem-nos, 
porten feina.

Dels cinquanta-quatre anys de vida 
de l’Agrupament Escolta Amadeu Oller, 
els que nosaltres, els caps actuals, hem 
pogut viure com a nens i responsables 
de l’agrupament d’escoltes i guies, hem 
passat per cercaviles amb drac gegant 
al ritme dels grallers, xocolatades popu-
lars a la plaça, dinars al parc, tallers i 
gimcanes oberts a tothom...

Aquest any som 122: 96 nens-nenes 
i nois-noies, i 25 caps; realment és una 
xifra rècord, o almenys una de les ma-
jors dels últims anys. Tenim les quatre 

unitats obertes (els Castors i Llúdrigues 
[C/LL], de 6 a 8 anys; els Llops i Dai-
nes [LL/D], de 8 a 11 anys; els Ràngers 
i Noies Guies [R/NG], d’11 a 14 anys, i 
els Pioners i Caravel·les [P/C], de 14 a 
17 anys).

A l’octubre vam engegar, com cada 
curs, amb la Sortida Zero i els Passos 
d’Unitat, aquest any al Molí Nou. També 
vam acollir a principis de novembre la 
Trobada de Caps i Assemblea de De-
marcació de Manresa (la xarxa d’Agru-
paments de les comarques del Bages, 
l’Anoia, el Solsonès i el Berguedà). Per 
Nadal vam repetir, per tercer any conse-
cutiu, una sortida conjunta de l’agrupa-
ment sencer durant tres dies a les Ca-
ses Altes de Posada, a Sant Llorenç de 
Morunys. Al febrer vam muntar de nou 
el carnestoltes infantil, amb ball, anima-
ció i xocolatada popular per a tota la ca-
nalla del poble.

Ara, de cara al tercer trimestre i   de 
curs, volem destacar la realització del 
«Dia de Cau amb amic», on cada nano 
pot portar un amic seu que no vingui al 
Cau perquè ho provi una tarda; un ta-

LES ENTITATS INFORMEN

Una petita part dels participants en el «lipdub» (fot. Agrupament Escolta)
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ller d’intercanvi, per tercer any consecu-
tiu també, entre els C/LL i la Llar dels 
Avets; i, el plat fort de tot cau i agrupa-
ment d’arreu de Catalunya, els campa-
ments d’estiu! (Aquí a Moià acostumem 
a marxar, cada unitat per separat, la 
primera setmana d’agost, abans de la 
festa major.)

Lipdub de Sant Jordi

Davant aquests precedents no po-
díem deixar que Sant Jordi passés en-
guany desapercebut. Rumiant quin pos-
sible eix podríem seguir, se’ns va acudir 
la idea de crear un «Lipdub de Sant Jor-
di», oferint de poder-hi participar tots els 
infants de la vila. El rerefons pedagògic 
cercat el vam versar sobre dos objectius 
molt concrets, i alhora senzills:

- La voluntat per part dels caps de 
repetir una activitat conjunta tot l’agru-
pament, on petits i grans col·laboren per 
a un objectiu  nal comú. En aquest cas, 
obrint-ho també com a activitat per a tot 
el poble.

- El treball de l’opció de «país» i 
«catalanitat», sobretot enmig del núvol 
d’atac al català on estem immersos.

Així fou com, el dissabte 21 d’abril 
a les onze del matí, vam reunir tots els 
nanos a l’esplanada del parc per poder 
gravar-lo. Cada unitat es va disfressar 
d’un tema diferent relacionat amb la lle-
genda, fent els vestits i manualitats el 
mateix dia al matí. Així teníem:

- Els C/LL anaven de roses (amb pè-
tals i fulles de cartolina vermella i verda).

- Els LL/D anaven de cavallers (amb 
escuts de cartró i creus de St. Jordi pin-
tades amb teles).

- Els R/NG anaven de drac (un únic 
drac gegant per a tota la unitat, amb una 
tela gran i forats per a cada nano).

- Els P/C, de princeses (teles blan-
ques i barret punxegut de cartolines de 
colors).

- La música triada fou la de «La Pol-
ca d’Ours», ja que és el ritme de «La 
Cançó del Cau». Aquesta cançó ja fa 
uns quants anys que és una mena de 
pseudo-himmne de l’Amadeu.

Narrant els fets  l per randa, hem 
de dir que la realització del «lipdub» no 
fou ben bé com tots entenem que hauria 
de ser un muntatge vídeo-musical amb 
aquest nom i d’aquesta estirp. La man-
ca de previsió sobre quants nanos tin-
dríem, sumat a corredisses i imprevis-
tos d’última hora, fa que hàgim de parlar 
potser més d’un «videoclip» que no pas 
de «lipdub». Tan aviat com el tinguem 
editat us en passarem el link!

El fet, però, és que va semblar que 
la canalla s’ho va passar d’allò més bé 
i, amenitzat tot plegat amb un bon matí 
de sol, juntament amb esmorzar de 
coca i xocolata que vam repartir a tots 
els assistents, va fer que tanquéssim la 
celebració amb un bon regust de boca i 
satisfets d’haver acomplert de nou amb 
un bon Sant Jordi del Cau.

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA La Tosca

Subscriviu-vos a



24

Juny 2012     

Biblioteca de Moià

Xerrades, exposicions... El diven-
dres 27 d’abril, el cientí  c manresà Jo-
sep M. Gasol, biòleg i investigador del 
CSIC, va fer-nos la xerrada Com es viu 
i treballa a bord d’un vaixell oceano-
grà  c. Gasol, que ha fet expedicions a 
a l’Antàrtida i per tot el món, ens va il-
lustrar sobre la gran biodiversitat que es 
troba als oceans. La xerrada va cloure 
l’exposició Allò que Darwin no va poder 
veure..., on s’explicava que, 175 anys 
després de l’expedició de Darwin, els 
cientí  cs d’avui recorren els oceans per 
descobrir quins són, com són i què fan 
els éssers més petits que s’han vist mai. 

Conte contat... Hem tancat ja el cicle 
de contes Històries dels nostres avis, un 
projecte de MoiÀfrica-Units per la Fam. 
El divendres 13 d’abril hi van partici-
par Leonor Padrisa i Joan Roca, i l’11 
de maig, Ramona Solà i Agustí Vives. 
Pròximament Units per la Fam editarà el 
llibre més el DVD que recull tot el cicle. 
No us el perdeu! 

D’altra banda, el divendres 20 
d’abril, les rondallaires Gemma Rosell 
i Antònia Molera van esceni  car-nos la 

llegenda de sant Jordi. 
Tallers, petits artistes... Hem tingut 

una sèrie de tallers per als més xics: ta-
ller de xapes solidàries, taller del mar i 
taller prehistòric, on van fer el rat-penat 
de les coves del Toll dins el marc de la 
Setmana de la Prehistòria. 

Presentacions de llibres... El dijous 
19 d’abril vam presentar el conte La Jis-
ma i els sons de Moià, de Maria Esteva-
deordal. Parlà sobre el llibre Josep Ru-
aix i hi hagué música a càrrec de l’Es-
cola de Música. Entre tots els assistents 
(122), vam sortejar una aquarel·la que 
la mateixa autora va pintar en directe. 
L’afortunat va ser Albert Aliberch.

Cantata – conte musicat... El diven-
dres 4 de maig, nova edició de Biblio-
música... Per tercer any l’Escola de 
Música ens va oferir una cantata, en 
aquesta ocasió Fuga de cançons. Els 
cantaires eren alumnes de l’escola, els 
músics n’eren els mestres i els narra-
dors, els alumnes del taller de teatre de 
l’Institut, Clara Gaja i Jordi Font. 

El nostre agraïment a tothom qui ha 
fet possibles aquestes activitats. 

J. Ruaix intervé en la presentació del llibre de M. Estevadeordal (fot. Bibl. Moià)



25

La Tosca - Moià

IES Moianès: Sant Jordi 2012
Ambar Garcia, Judit Font i Judit Esparó

El dilluns 23 d’abril a l’Institut Moia-
nès es va celebrar Sant Jordi, la jorna-
da de les arts i les lletres, de l’amistat, 
l’amor i la catalanitat, amb un programa 
ben variat i entretingut.  

De vuit a onze, els alumnes van 
assistir a classe normal. A partir de les 
onze, però, vam sortir durant tres quarts 
d’hora al pati, on hi va haver xocolatada 
i coca per a tothom, i una parada d’in-
tercanvi de llibres de segona mà. En tor-
nant del pati, els alumnes de batxillerat 
van assistir a unes xerrades realitzades 
per Cesk Freixas (cantautor) i Manel 
Fontdevila (dibuixant). 

Mentrestant, els alumnes d’ESO 
van elaborar unes roses-nenúfars amb 
cartolines verdes i blaves, activitat que 
va ser dirigida per monitors i monitores 
del cicle formatiu sociosanitari que es fa 
al centre. En acabar-los, vam anar a la 
pista poliesportiva, on hi havia una gran 
superfície blava que representava un 
llac, en el qual els alumnes van engan-
xar les roses-nenúfars, amb la intenció 
de preparar l’acció artística prevista per 
a la tarda.

De les tres a quarts de cinc, els 
alumnes van assistir a les actuacions 
de Manel Fontdevila i Cesk Freixas. En 
Manel es va encarregar d’il·lustrar en 
una pantalla projectada la història del 
mite de Perseu que llegia en Pau Segu-
ra, activitat que va servir per a admirar 
la destresa de la il·lustració que s’ana-
va realitzant. En acabat, Cesk Freixas 
va fer un concert molt sentit en què va 
cantar cançons com La petita rambla 
del Poble Sec, Catalunya, la meva terra 
i d’altres que van engrescar el públic.

Per acabar la festa, tots els alumnes 
i professors van sortir a fora, al voltant 
del llac de roses-nenúfars, on van es-
ceni  car l’acció artística, simbolitzant 
les onades i el vent que bufava sobre el 
llac, amb música de fons que interpreta-
ven un grup d’alumnes i professors del 
centre.

Va ser una digna i festiva cloenda 
d’una jornada de Sant Jordi molt par-
ticipativa. Cal agrair especialment als 
components del departament de Visual 
i Plàstica i Música tot l’esforç que van 
dedicar a la seva organització.

Concert de Cesk Freixas a l’Institut (fot. I. Segon)
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IES Moianès: Arcadi Oliveras

El dilluns 14 de juny va visitar l’IES 
Moianès l’economista Arcadi Oliveras, 
un dels principals lluitadors pels drets 
socials al nostre país. L’Arcadi, profes-
sor del Departament d’Economia Apli-
cada de la UAB i president de Justícia 
i Pau, va pronunciar una conferència 
davant d’alumnes de batxillerat i d’ESO, 
alguns pares i professors, sobre la crisi 
econòmica actual i les retallades socials. 

De la xerrada cal destacar la seva 
defensa dels sectors més febles de la 

població (pensionistes, immigrants, jo-
ves aturats, etc.) i l’ hostilitat envers els 
responsables de la crisi, els bancs, els 
especuladors, les classes altes, els diri-
gents polítics i la monarquia. Va denun-
ciar el frau  scal de les classes altes, la 
corrupció política, l’estafa comesa pels 
bancs i les polítiques neoliberals impe-
rants en l’economia europea i mundial. 
Segons ell, com a societat només tenim 
una opció de futur: el decreixement. 
Hem arribat massa lluny i ara hem de 
decréixer, el nostre nivell de consum 
no és sostenible i necessitaríem quatre 
planetes per a garantir que tota la po-
blació mundial pogués consumir com 
nosaltres. 

De la mateixa manera, Arcadi Olive-
ras va apuntar que només serà possible 
reduir l’atur repartint la feina, treballant 
menys hores cadascú. La conferència 
va ser una lliçó magistral de justícia so-
cial i economia sostenible. Amb molta 
pedagogia, va cloure la xerrada dema-
nant als alumnes que no consumeixin 
tant, que no malbaratin els recursos i 
que siguin responsables amb els seus 
actes. Sens dubte, una xerrada molt 
pro  tosa per al nostre centre i de la qual 
estem molt orgullosos.

Arcadi Oliveras (fot. IES Moianès)    

Escola Pia. Els nens i nenes, dels més 
petits  ns als més grans, esperem la di-
ada de Sant Jordi amb il·lusió. Sortim al 
carrer per veure les parades de llibres 
i roses. Triem un conte i la mestra ens 
l’explica al peu de l’escala de l’esglé-
sia o en algun raconet de la plaça Ma-
jor. Retornem a l’escola ben contents, 
pensant en el conte que ens regalaran i 
que, de ben segur, compartirem amb la 
resta de la classe.



27

La Tosca - Moià

Cercle Artístic

El Cercle Artístic del Moianès va 
organitzar el tradicional Concurs de 
Dibuix de Setmana Santa que, a partir 
d’enguany, té un càracter itinerant. A 
partir d’ara l’exposició de les obres que 
es presentin a concurs s’exposarà cada 
any en un poble diferent del Moianès. 
La itinerància s’ha iniciat, per ordre alfa-
bètic, a la població de Calders.

La participació en el concurs —ober-
ta a tots els infants i joves amb residèn-
cia o relació amb el Moianès— ha estat 
de vuitanta-set persones de gairebé tots 
els pobles de la comarca i amb una alta 
participació dels pobles amb menys po-
blació però amb molt entusiasme (Cal-
ders, l’Estany i Castellcir).

Els guanyadors, designats per un ju-
rat format per Josep Fàbrega, Francesc 
Picas i Teresa Codina, han estat:

Categoria A (5-6 anys): 1r Jan Vila-
seca; 2n Pol Arisa; 3r Aina Estrella.

Categoria B (7-8 anys): 1r Aina Far-
gas; 2n Anna Pérez; 3r Oriol Roig.

Categoria C (9-11 anys): 1r Nora 
Tragant; 2n Lina Tragant; 3r Anna Ca-
mós.

Categoria D (12-14 anys): 1r Èric 
Romeu; 2n Àngels Gibert; 3r Clara Re-
nom; accèsit: Pilar Gibert.

Exposició del Cercle a Calders (fot. T. Codina)   

Moià x Independència

Ja ha nascut Moià per la Indepen-
dència, la secció territorial de Moià de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
La junta és formada per Marc Capde-
vila (coordinador), Ricard Gros (secre-
tari), Maria Ruaix (tresorera) i Gemma 
Bisbal, Jordi Capdevila, Abel Fontanet, 
Anna Forcada,  M. Àngels Morera, Jordi 
Parramon i Jordi Soler Codina (vocals).

El passat 20 de maig vam organitzar 
dues parades informatives, en les quals 
vam obtenir quasi un centenar més de 
persones interessades a rebre informa-
ció de l’Assemblea, tant la local com 
la nacional. Considerem molt positiva 
l’experiència, que repetirem pel positiu 
intercanvi d’opinions que s’ establir.

El dia 27 de maig vam participar en 
la Caravana del Bages per la Indepen-
dència formant part de la Columna del 
Moianès. Va començar el dia amb una 
concentració a l’Estany, continuant amb 
una concorreguda xocolatada popular a 
la plaça Major de Moià i la següent cer-
cavila per Moià i la resta de pobles  ns a 
Manresa, acabant amb una botifarrada 
al parc de l’Agulla.  

Som molts els qui hem passat a la 
riba de la independència i ajudarem a 
fer que cada vegada siguem més.

Rebuda de la Caravana a Moià    
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L’Esplai

Heus ací les activitats de l’Associa-
ció de Gent Gran de Moià (l’Esplai), que 
extraiem dels butlletins núms. 184 (abril 
2012) i 185 (maig 2012).

En l’assemblea anual de socis ce-
lebrada el 29 de març, que va comptar 
amb l’assistència de prop de quaranta 
socis, hom va informar els associats 
que La Caixa ha augmentat en 2.000 
euros la seva aportació per a activitats 
i també s’han anunciat diverses obres 
de millora i modernització de les instal-
lacions. També s’informà que a partir 
d’ara l’Esplai canviarà de nom, passant-
se a anomenar ESPAICAIXA MOIÀ. 
També es va presentar l’oferta de tallers 
i activitats per al nou curs.

Diumenge 1 d’abril, a les sis de la 
tarda, espectacle Gran revista musical, 
a càrrec de la Llar d’Avis de Puig-reig.

Diumenge 8 d’abril, a les sis de la 
tarda, actuació dels Cantaires de l’Es-
plai sota la direcció de Carles Vilamajor. 
El concert serví d’homenatge a Ignasi 
Alberch, el qual ha estat director dels 
Cantaires durant els darrers disset anys.

Diumenge 15 d’abril, a les sis de 

la tarda, ball a càrrec de Josep Maria 
d’Avinyó. Dimecres 18 d’abril, tradicio-
nal excursió a Montserrat.

Diumenge 22 d’abril, a les sis de la 
tarda, presentació de l’obra teatral No 
et vesteixis per sopar, a càrrec del grup 
Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada.

Diumenge 29 d’abril, a les sis de la 
tarda, ball amb el duet Sensaciones.

Diumenge 6 de maig, a les sis de la 
tarda, representació del musical bíblic 
Babilònia, a càrrec dels membres del 
Casal d’Avis Les Mèlies, de Pineda de 
Mar.

Diumenge 13 de maig, a les sis de la 
tarda, ball amb Montse Pujalt.

Dijous 17 de maig, a les cinc de la 
tarda, sessió de cinefòrum patrocinada 
per La Caixa, amb la projecció de la pel-
lícula Un cuento chino.

Diumenge 20 de maig, a les sis de la 
tarda, representació de l’obra de teatre 
Si no fos el si no fos, a càrrec de L’Es-
plai de Navarcles.

Diumenge 27 de maig, a les sis de 
la tarda, sessió de ball amb Josep Maria 
d’Avinyó. 

Els Cantaires de l’Esplai, dirigits per C. Vilamajor (fot. Esplai)
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Per moltes raons hi pot haver mo-
ments en la vida en què una persona 
necessita de  nir-se o posicionar-se. I, si 
es vol ser conseqüent amb un mateix, 
aquesta actitud sempre implicarà com-
promís; és el que, en llenguatge col-
loquial, voldria dir «haver-te de mullar».

Atès que l’assumpte que em porta 
fa referència a l’Esplai, abans de tot 
voldria manifestar el meu respecte i 
consideració envers la persona del seu 
president, alhora que mostrar-li gratitud 
per la tasca social que hi desenvolupa. 
Dit això, disposem-nos a sortir al carrer 
sense paraigua, ara que plou. 

Es va acostant, però encara no sóc 
soci de l’Esplai. Dies enrere, però, vaig 
llegir el butlletí informatiu núm. 185, 
de maig del 2012. De seguida hi vaig 
veure, ressaltades amb negreta, amb 
majúscules i subratllades, dues parau-
les. En aquell moment no vaig entendre 
gaire res, però, d’entrada, el primer que 
vaig pensar és que devia ser alguna 
cosa molt important. 

Sense donar-hi més importància 
vaig començar a llegir. Passats els pre-
àmbuls, començo amb bones notícies: 
un increment de 2.000 € en l’aportació 
de la Fundació La Caixa, més activitats, 
diferents obres de millora... Caram!, vaig 
pensar (em resultava grati  cant veure, 
enmig de tanta penúria econòmica, que 
una entitat tan entranyable del nostre 
poble pogués tirar endavant amb l’ajut 
inestimable, això sí, de la Fundació La 

Caixa). Mentre llegia, pensava: «Molt 
ben fet, què caram, són uns diners ben 
esmerçats; els nostres avis i àvies prou 
que s’ho mereixen.»

Continuant la lectura, de sobte 
m’aturo de cop; havia arribat a les dues 
paraules esmentades al principi i no 
m’ho podia acabar de creure. És allò 
que en diríem «un goig sense alegria». 
Resulta que aquell adulterat i lleig mot, 
format per les dues paraules «ESPAI-
CAIXA MOIÀ» passaria a ser, o  cial-
ment, el nom nou que tindrà el nostre 
Esplai a partir d’ara. I, per reblar el clau, 
el que seguidament deia: aquell lacònic, 
resignat, trist i capcot «ens hi anirem 
acostumant de mica en mica».

Ho lamento, però em sap massa 
greu per a quedar-me callat. Creuria 
que els responsables de màrketing de 
La Caixa han  tingut una mala pensada. 
A una entitat de tanta solvència i prestigi 
crec que no li cal fer servir aquest tipus 
de subtileses tan tronades. Es veu d’una 
hora lluny que aquest canvi de nom no 
obeeix a la necessitat de voler fer més 
obra social, sinó a la de fer més calaix, o 
caixa (valgui el joc de paraules).  

Sí, ja se allò que «qui paga, mana». 
Però, amb tots els respectes, voldria dir 
a la Sra. María José Lluch —perquè, si li 
plau, ho transmeti als seus superiors— 
que, segons  la meva modesta opinió, 
no s’hi val a jugar, a cap preu, amb les 
senyes identitàries d’un poble. Per més 
arruïnat que estigui.  

CARTES A LA REDACCIÓ

REVISTA
D’ESTUDIS
DEL MOIANÉS

Sap greu i em cal dir-ho
Víctor H. Marcet
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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

Enguany, dins la festa de Sant Jor-
di, l’Escola Pública de l’Estany va or-
ganitzar uns Jocs Florals per als nens 
i nenes de l’escola. Hi va haver molta 
participació i el jurat atorgà tres premis 
per als millors contes, i tres premis per 
als punts de llibre pintats pels més petits 
amb la llegenda de Sant Jordi. També 
l’AMPA de l’escola va posar parades de 
roses, de llibres nous i de segona mà, 
tot a bene  ci de l’escola.

La pintora i dibuixant Marina Berda-
let guanya el primer premi Tendències. 
Aquest premi es traduirà en una barre-
ja de plàstica i música electrònica a la 
Fundació Caixa Manresa. Marina Ber-
dalet i el duet No Parfum, que no han 
tingut cap contacte ni coneixença pre-
vis, han estat convidats pel consell del 
premi a unir els seus treballs en una 
proposta única i arriscada que es pre-

sentarà a l’estiu. També Marina Berdalet 
ha creat els nous logo de la ZER (Zona 
Escolar Rural) El Moianès Llevant, molt 
bonics i encertats. Li donem les gràcies 
i l’enhorabona.

El dia 2 de maig, al local del cine, el 
Bibliobús Cavall Bernat es fa amic dels 
dracs, amb Pep López en un programa 
de foment de la lectura.

El dia 5 de maig, sortida de tot el dia 
a l’Empordà. Al matí es van visitar els 
Aiguamolls de l’Empordà, al migdia es 
van retrobar amb el poble de Riumors, 
poble agermanat amb l’Estany, fent el 
dinar de germanor amb la seva gent, i 
per acabar l’excursió, visita a la  ra del 
Joguet de Figueres.

El dia 6 de maig, la segona Pedala-
da de BTT a l’Estany amb un recorregut 
llarg de 35 quilòmetres i un de curt de 
15 quilòmetres.

El dissabte 19 de maig, «Spring 
Festival». A la tarda, per als petits, ta-
llers, música i berenar, i a partir de les 
deu del vespre ball per a tothom.

El diumenge 20 de maig va néixer 
Biel Capdevila i Prats,  ll d’en Ramon i 
l’Anna, als quals donem l’enhorabona. 

El dia 29 d’abril va morir en Joan Au-
bach i Oliveras, de 67 anys. E.P.D

MOIANÈS

CLINICA DENTALCLINICA DENTAL
Dr. Marc Pujol Comajoan

ODONTOLOGIA GENERAL-URGÈNCIES
ORTODÒNCIA-IMPLANTS

Plaça Major, 10, 1r. 1a.                        Tel. 93 830 06 98                                         08180 MOIÀ

Logo de Marina Berdalet
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Magí Cuberta, 
ex-director de l’Escola de Música
Albert Lozano

Magí Cuberta. Trenta-set anys. Nas-
cut a Moià. Arquitecte tècnic en camí 
de superior. Té un estudi d’arquitectu-
ra basat en la fusta i el medi ambient. 
Professor de cant. Va ser dels primers 
alumnes de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Moià, l’any 1984, i professor deu 
anys després. L’any 2009 va ocupar el 
càrrec de director. Va estar-hi dos anys, 
durant els quals va reestructurar l’en-
titat,  ns que va decidir marxar. Magí 
Cuberta ha estat l’únic moianesenc que 
ha participat en el prestigiós Festival In-
ternacional de Cant Francesc Viñas, en 
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
Cuberta hi va concórrer, en la 47a edi-
ció, en la categoria oratori —lied— Pre-
mi Schubert.

D’on prové la teva passió per la 
música?

És una qüestió d’instint i sensibilitat. 
No es pot descriure gran cosa més. Vas 
avançant per instint pel que t’agrada i la 
música sempre m’ha atret.

Què pot aportar a un nen estudiar 
música?

La música, com deia Kandinsky, és 
l’art que va directament al cervell. Per 
tant, ajuda molt a desenvolupar l’agilitat 
mental, la velocitat, la presa de decisi-
ons; molta coordinació mental depèn de 
l’instrument entre digitació i cervell. És 
una arma molt poderosa de desenvolu-
pament intel·lectual.

Com vas trobar l’Escola de Músi-
ca quan hi vas arribar l’any 2009?

Com que jo venia d’estudiar en un 
conservatori amb un alt nivell d’exigèn-
cia i amb un professorat amb un alt 
nivell docent, la vaig trobar una mica 
adormida i la meva voluntat era donar-li 
una mica d’empenta. 

La teva idea era professionalitzar 
molt l’escola?

Sí, i com que venia de dirigir un de-
partament d’una empresa, la vaig trac-
tar inicialment com una empresa, amb 
controls laborals, seguiment d’hora-
ris, realitzant un conveni laboral que 
abans no hi era. Vam ser els primers 
a abaixar una mica els sous —abans 
que la Generalitat—, vam augmentar 
horaris laborals, vam apujar taxes; 
en de  nitiva, uns canvis pensant que 
l’Escola de Música havia de substistir 
per si sola.

El temps ha demostrat que no ha 
pogut subsistir, autònoma, sense de-
pendre de cap institució pública.

No ha pogut subsistir perquè depèn 
de tres factors: de subvencions de la 
Generalitat, d’aportacions municipals i 
de les taxes dels pares dels alumnes. 
Potser l’escola està massa sobredimen-

PERFILS

Magí Cuberta (fot. A. Lozano)   
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sionada quant a serveis que ofereix i 
cal trobar un equilibri que és el que vam 
intentar, augmentant el nombre d’alum-
nes de 110 a 180. 

És sostenible tenir un professor 
per a un sol alumne?

Tenir un professor per alumne és 
indispensable si vols que l’alumne 
aprengui música de manera seriosa. Un 
professor de piano o guitarra que tin-
gui quatre alumnes és impossible que 
els faci avançar. La relació professor-
alumne és indispensable, però també 
és molt costosa. 

Vas professionalitzar en excés 
l’escola pel que és Moià?

Com a persona de Moià que he es-
tat alumne i professor, vaig intentar por-
tar-la al límit de les seves possibilitats. 
Vam iniciar col·laboracions amb altres 
entitats, vam obrir l’escola al poble fent-
hi entrar la música moderna, sobretot 
per als nanos de 12 a 16 anys, que ha-
vien de marxar a fora a aprendre’n.

Com valores la teva etapa a l’es-
cola?

Positivament. Hi ha un abans i un 
després. Ara la gent et reconeix l’es-
forç que vas fer tot i que a ningú no li va 
agradar que li abaixessin el sou i a nin-
gú no li va agradar que li apujessin les 
quotes, però era totalment necessari. 

Per què vas plegar?
Jo venia de deixar la direcció de 

l’empresa on treballava i volia pren-
dre’m una pausa i va coincidir quan em 
van oferir la direcció de l’escola. Creia 
que podia aportar-hi el meu gra de sor-
ra i vaig acceptar. Volia estar-hi quatre 
anys. Van ser dos anys, perquè després 
d’estar molts anys intentant estudiar ar-
quitectura superior em van agafar en el 
curs 2011 i vaig haver de triar el camí i, 

per tant,  nalitzar en dos anys la meva 
etapa. Per cert, he d’agrair tot el suport 
de l’ex-regidora Iolanda Burdó en tot el 
que em va ajudar.

Llavors vas marxar per voluntat 
pròpia?

Sí.

No et van fer el llit?
No, no... Abaixar sous i apujar quo-

tes és una tasca molt dura i que et facin 
treballar més tampoc no agrada, però 
passat el temps la gent veu que aquella 
feina era totalment necessària. 

Qui ha agafat el teu relleu en la di-
recció de l’escola?

Una de les coses que vaig proposar 
va ser eliminar el càrrec de director i re-
partir les hores de feina d’aquest entre 
la resta de professors; d’aquesta mane-
ra s’eliminaria un sou. Per tant, la tasca 
de direcció se la reparteixen entre tres 
professors.

L’Escola de Música ha estat una 
de les tres entitats municipals en què 
s’ha aplicat el nou model pressupos-
tari per resultats engegat pel govern 
de Moià.

No el conec. En general, el futur 
passa per la privatització d’aquest tipus 
d’entitats, amb acords de col·laboració. 
L’ajuntament cedeix els espais, els pro-
fessors seran autònoms i s’organitzaran 
en forma de cooperativa i ho gestionarà 
un empresa privada. 

Hi ha una causa-efecte entre el 
nou model pressupostari de resul-
tats i la teva sortida?

No, no. Jo vaig plegar abans de les 
eleccions municipals. 

Cert. Quines són les diferències 
del modus operandi quan hi vas es-
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Edi  ci que alberga l’Escola Municipal de Música (fot. A. Lozano)

tar tu respecte al nou model aplicat 
pel govern de Moià?

El d’ara no ho sé. Fa sis mesos que 
no hi vaig.

Totes les reestructuracions que 
vas aplicar, no han servit perquè el 
nou govern municipal no passés les 
tisores a Cultura i, per tant, a l’Escola 
de Música.

Sí, però era o això o es tancava l’Es-
cola. El futur recau en l’equilibri ingres-
sos-despeses o privatitzar. 

T’ha servit la teva experiència en 
el sector privat per a reorganitzar 
una institució pública?

Molt, molt. Jo sempre dic que en 
les institucions públiques hi sobren 
polítics i hi manquen tècnics. Gent que 
vingui de l’empresa privada, gent que 
posi ordre, que posi disciplina. L’ad-
ministració pública hauria de ser una 
empresa totalment autogestionable, 
amb dè  cit zero i amb una  exibilitat 
laboral que permeti que les instituci-
ons no es converteixin en cementiris 
d’elefants. 

Com veus el nivell musical a Ca-
talunya?

Com deia Pau Casals, hi ha dos 
tipus de música: la bona i la dolenta, 
o els bons intèrprets i els dolents. Pel 
que fa a la música clàssica, portem 
un endarreriment de generacions. Els 
músics d’aquí han de marxar a fora per 
poder desenvolupar bé la seva activi-
tat. Aquí no hi ha un trànsit entre ser 
estudiant i passar a ser professional; 
en canvi, en països com Alemanya, 
Àustria o Itàlia sí que hi ha uns circuits 
establerts perquè l’alumne pugui fer 
el salt d’estudiant a músic amateur i 
d’aquest a professional. 

 
L’any 2001 es va crear l’Escola Supe-

rior de Música de Catalunya, l’ESMUC. 
Sí, però és un petit engany, perquè 

hi ha poques places i hi pot accedir 
qualsevol persona d’Espanya i de l’es-
tranger, i tampoc els músics d’aquí no 
poden accedir-hi fàcilment. A part, de 
preu és molt elevada i el seu pla d’estu-
dis no et permet compaginar la música 
amb una altra feina, i crec que això és 
un gran error. 
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Josep Franch-Clapers. L’èxode. L’exili
Roser Portet

El proppassat 20 d’abril es va inau-
gurar al Museu d’Història de Catalunya 
(MHC) una exposició de petit format i 
de gran qualitat: Josep Franch-Clapers. 
L’èxode. L’exili.

Una part de l’obra que l’artista havia 
donat en vida, l’any 1989, a la Generali-
tat de Catalunya, i que des de l’any 2000 
custodia l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
es pot veure  ns al mes de juny al MHC. 

En l’exposició s’hi troba una repre-
sentació del total de la donació —en 
conjunt, unes dues-centes obres— que, 
amb diverses tècniques —dibuix, guaix, 
oli, mosaic, tinta xinesa, vitrall—, nar-
ren la peregrinació a l’exili en acabar 
la Guerra Civil, en 1939, l’estada en 
camps de refugiats de Saint-Cyprien i 
Gurs, i la companyia de treball de Saint-
Rémy, a França.

La mostra de l’obra artística de 
Franch-Clapers dóna un testimoniatge 
de gran valor històric —pel fet de ser un 
document gairebé únic—, directe i extra-
ordinari de l’emotivitat, la duresa i la quo-
tidianitat dels catalans anònims que van 
viure uns fets històrics excepcionals. 

L’Arxiu Nacional de Catalunya ce-
deix part d’aquesta col·lecció a dos 
altres espais: a l’Espai Franch de Cas-

tellterçol, on s’exhibeixen les obres de 
l’artista en petites tongades, des del 
2005, a partir d’un conveni signat i que 
ha de tenir una durada de deu anys; i al 
Museu Memorial de l’Exili (MUME), a la 
Jonquera, que va obrir les seves portes 
en el 2008, i on es pot veure una part de 
l’obra de manera permanent.

El Museu d’Història de Catalunya, 
una vegada més, aposta pel tema de 
l’art i el compromís. Tot just en el 2011 
i a principis del 2012 oferia dues expo-
sicions que així ho demostren: Josep 
Subirats, periple d’un artista i Joan Miró. 
Cartells d’un temps, d’un país. I, paral-
lelament a la mostra de Franch-Clapers, 
també podem visitar aquests dies al mu-
seu 1939/1945. L’exili republicà, mostra 
fotogrà  ca organitzada per l’Associació 
per la Recuperació de la Memòria Histò-
rica de l’Exili Republicà (A.R.M.H.E.R). 

Josep Franch-Clapers havia nascut 
el 23 de maig de 1915 a Castellterçol i 
va morir el 27 de novembre de 2005 a 
Baux-de-Provence. Va dedicar l’obra ar-
tística de tota una vida a donar testimoni 
dels fets històrics esmentats, a partir dels 
apunts presos en el moment de viure’ls, 
per la seva consciència sobre la neces-
sitat que havia de deixar-ne testimoni. 

DE FORA ESTANT

«Esperant la llibertat». 1939. Dibuix amb procediment mixt. 32’5 x 11 cm. ANC / 
Josep Franch-Clapers   



35

La Tosca - Moià

Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa

Caminada pel terme de Castellcir

Continuant el cicle de caminades 
curtes per diferents indrets del Moianès, 
el dia 8 d’abril es va fer la seixanta-cin-
quena caminada. Sortírem a dos quarts 
de nou del matí de la plaça de Catalu-
nya o dels ànecs de Moià, amb cotxes, 
per anar  ns a Castellcir, on a les nou 
ens retrobàrem tots els caminaires a la 
plaça de l’Era.

Començant la caminada, vam anar 
pel carrer Major cap a la plaça de l’Abat 
Escarré, per girar a la dreta cap a l’avin-
guda de Sant Quirze,  ns al seu  nal, i 
seguir pel camí de Sant Quirze. 

Llavors, entremig de pins i brucs, 
com també tanques de  lferro, sempre 
en direcció sud, tot planejant primer i 
baixant a poc a poc després, arribats 
en un planet vam girar a l’esquerra en 
direcció llevant, per un camí de desem-
boscar planer. Abans d’arribar al Grony 
del Vilardell vam girar a la dreta per una 
drecera que ens féu baixar fort  ns a 
sobre del Vilardell. Vam deixar la casa 
a la nostra dreta a uns cent metres i se-
guírem la pista que va de la casa a Sant 
Quirze, tot baixant sempre cap al sud. 

En arribar a un pas-tanca de vaques, 
vam pujar per un corriol a la nostra dre-
ta  ns a un camí mig perdut on hi ha 
un pas tancat amb  lferro espinós, cosa 
que per a qui escriu és una bestiesa. 

Que no comptin amb mi perquè vin-
gui en aquest lloc en cas d’incendi, ja 
que és una trampa mortal, i no diguem 
per al bestiar que hi pugui haver. No en-
tenc com es pot autoritzar un disbarat 
així; hi hauria d’haver prou pas per a no 
quedar enganxat. Si es vol marcar un 
terme no cal posar-hi  lferro d’aquesta 
mena, ja que actualment hi ha altres sis-
temes per a fer tancats sense perjudicar 
els arbres, els animals ni les persones.

Vam continuar pel corriol  ns a la 
vora d’un camp i, per aquesta vora, uns 
deu metres  ns a un camí de desem-
boscar, en direcció ponent. A poc tros 
ja vam veure la teulada que cobreix i 
protegeix l’estructura del forn de calç o 
d’obra del Vilardell, força ben conservat 
i protegit. 

Es tracta d’una bona obra, ben al 
contrari que la posada del  lferro espi-
nós que hem esmentat; per això volem 
felicitar els autors d’aquesta encertada 
obra de protecció.

INDRETS

C/ Comerç, 9. MOIÀ  Tel. 93 830 05 92
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Prosseguint la nostra caminada, al 
davant del forn vam esmorzar i tot se-
guit anàrem a veure una canalització 
d’aigua que hi ha al costat; suposem 
que antigament la feien servir per a dur 
aigua al forn. 

Vista la canalització vam recular pel 
camí que havíem fressat  ns al camp i, 
passat aquest, baixàrem a la pista per 
on havíem davallat abans, la vam se-
guir un tros del que havíem fet baixant, 
ara  pujant, i passada la tanca de va-
ques, a un centenar de metres, quan la 
pista gira a l’esquerra, vam deixar-la en 
direcció nord-est. 

Llavors seguírem un camí de de-
semboscar que al cap de poc ens faria 
travessar el riu Tenes. A poca distància 
vam trobar les restes d’una poua, de la 
qual només queda la meitat. Vam pros-
seguir la marxa, anant declaradament 
en direcció nord per un camí força am-
ple i molt bonic. La primavera ja es feia 
notar i les últimes pluges realçaven la 
ufanor de la natura.

Aquest camí ens va fer arribar a un 
molí gairebé enrunat del tot, que pogué-
rem veure una mica, ja que és tot obert 
i abandonat. Està situat a la con  uència 

de la riera que ve del cantó del Bosc i 
el Tenes. No en sabem exactament el 
nom, però pel lloc i la situació suposem 
que es tracta del Molí del Mig del Bosc, 
ja que més avall, segons les nostres in-
formacions, hi ha el Molí Nou del Bosc, i 
riu amunt, el Molí Vell del Bosc, molí que 
vam trobar seguint el camí que, sempre 
tenint el Tenes a l’esquerra, vam seguir.

Davant mateix del Molí Vell vam tra-
vessar el Tenes i tot pujant vam deixar la 
Vileta a l’esquerra. Aleshores, passant 
pel costat de Can Gregori, vam arribar 
a Cal Jaumet, al costat del nou embas-
sament de Castellcir, davant per davant 
de l’antiga parròquia de Sant Andreu. 

A Cal Jaumet vam fer-hi una petita 
parada per menjar una mica de mona 
de Pasqua i beure un traguet de vi bo, 
celebrant l’aniversari de l’organitzador. 
Es posa bé per a emprendre la pujada 
cap al poble, pujada que vam fer un tros 
pel camí de Sant Andreu i un tros per la 
drecera. Finalment arribàrem a la plaça 
de l’Abat Escarré, on donàrem per aca-
bada l’excursió. 

En resum, una matinal força reeixi-
da en un diumenge de Pasqua Florida 
que va fer honor al seu nom.

Església i rectoria antigues de Sant Andreu de Castellcir (fot. S. Padrisa)
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Capses i records
M. Teresa Calvet

Quina sort: plou! Tants dies de cel 
blau i de sol em feien creure que mai 
més no plouria. Feia tanta falta la plu-
ja! Miro per la  nestra i sento el plaer 
d’aquests arbres que veig cada matí 
com si fos un d’ells. Sento com tremolen 
d’alegria sota les gotes  nes d’aquesta 
pluja de tardor. Fins la planta en  ladissa 
que ja s’ha tornat vermella com el coure 
treu els seus colors més brillants. Però... 
un dia sencer de pluja és trist: núvols, 
grisor, boira. A nosaltres aquests dies 
no ens convenen. Als països del nord 
hi estan acostumats. Aquí no estem fets 
per a les grisors; estem fets per a admi-
rar el cel blau i la plana assolellada.

Quan arriben aquests dies m’agra-
da escoltar un disc de Joan Manel Ser-
rat que es diu Una balada de otoño. És 
molt bonica, la cançó així titulada, i avui 
escau d’escoltar-la. Ara bé, si estic tot el 
dia així, mirant ploure i escoltant en Ser-
rat, poca cosa faré i encara em posa-
ré més trista. Doncs, revisaré armaris. 
Però no armaris normals, no; els altells 
de dos armaris on ja no recordo què tro-
baré. A més, ho apro  taré per a llençar 

coses. Convindria fer-ho fa temps...
A poc a poc baixo capses grosses i 

capses petites i, quan les tinc totes es-
campades, m’assec en un escambell i 
començo a revisar. Però abans canvio 
la música: un concert de Vivaldi em farà 
espavilar, i marxarà la melangia per la 
xemeneia que acabo d’encendre.

La primera capsa que obro és plena 
d’enagos de puntes. N’hi ha de l’àvia, 
de casaments, de primeres comunions, 
de molt antics i de més moderns. Total, 
una preciositat. Amb molt de compte els 
torno a plegar i separo la capsa cap a la 
dreta. Aquí hi posaré tot el que vull guar-
dar. Qui no guardaria aquests magní  cs 
records? En tancar la capsa hi tanco 
també les il·lusions de tantes noies en 
la  or de la vida. Ben tancades. No mar-
xeu, per si algun dia algú té necessitat 
de tornar a recordar...

La segona capsa és més petita i és 
plena de mantellines, ben organitzades, 
de la més grans a les més xiques. Ara 
ja no se’n porten i costa recordar que 
abans no podies entrar a l’església sen-
se posar-te mantellina. Des de sempre, 

LLETRES

Capses i records (fot. C.I.C. - Moià)
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els costums han volgut amagar la belle-
sa dels cabells femenins. Fixeu-vos en 
aquests països on porten encara el cap 
cobert tothora. En canvi, els homes es 
descobrien el cap en entrar a l’església, 
en senyal de respecte, almenys a casa 
nostra.

En trobar la gran mantellina que la 
meva mare duia per Setmana Santa 
quan anàvem a visitar «monuments», 
m’han vingut tants records a la memò-
ria! La duia amb una pinta alta, en forma 
de diadema, i un vestit negre. Era tan 
majestuosa, elegant i bonica! A Barce-
lona totes les esglésies feien olor de 
farigola i Nostre Senyor estava exposat 
amb molta llum i envoltat de palmes. Vi-
sitàvem uns set «monuments», i el meu 
pare, en entrar, es treia el capell amb 
tota reverència. Capsa tancada, també, 
i cap a la dreta.

Una altra capsa. Aquesta és més 
petita. Hi trobo el meu vestit de bateig, 
amb la capellina i la caputxeta, tot de 
seda de color mar  l i vorejat de pun-
tes. Aquest vestit va servir també per a 
batejar els meus  lls. Dins la capsa hi 
ha apuntades les dates del naixement 

i del bateig. Altra vegada torno a viure 
uns records que mai no s’esborraran; la 
immensa alegria de rebre aquelles vi-
des noves, les circumstàncies dels nai-
xements, la tendresa d’aquells éssers 
menuts que han crescut ufanosos i que 
han omplert tota la meva vida d’inqui-
etuds, de felicitat, de tristesa, d’amar-
gors, de dolçors...

Em vénen a la memòria persones 
que mai no oblidaré però en les quals 
fa molt temps que no penso. Per exem-
ple, el meu padrí de bateig. Quan em 
varen batejar, l’Eugeni tenia dotze anys. 
Era  ll del germà de llet de la meva àvia 
i, com que els meus pares creien que 
els padrins d’una criatura havien de ser 
joves, aquell nen em va apadrinar jun-
tament amb la meva àvia materna, per-
què els altres avis ja no hi eren. Gràcies 
a Déu, el meu padrí mai no va haver de 
tenir cura de mi, perquè els meus pa-
res van viure molts anys i jo feia temps 
que m’espavilava sola, però vaig tenir la 
mona de Pasqua  ns a ben gran i tam-
bé els regals de Reis i, sobretot, l’afecte 
d’aquella família tota la vida. 

Un dels records més vius de la meva 
infantesa són les visites de la Laura, la 
mare del meu padrí, i dels dos Eugenis 
(marit i  ll). La Laura era una persona 
exuberant, perfumada, enjoiada, amb 
una pitrera generosa. M’abraçava fort, i 
el meu caparró s’enfonsava i es perdia 
entre aquella tebior, les agulles de pit i 
les paraules dolces. El vestit de batejar 
el va fer ella, i per Reis em vestia les ni-
nes.

Bé, si continuem així, faré poca fei-
na. Dues capses grosses. Quina man-
dra! Aquí segur que hi haurà coses per 
llençar: vestits que no tornaré a portar 
però que m’agradaven molt; vestits de 
quan la meva  lla ballava sardanes; el 
vestit de quan va fer de Mare de Déu en 
els Pastorets; labors inacabades; una 
faixa i una barretina de rabadà (també 

Capses i records (fot. C.I.C. - Moià)



39

La Tosca - Moià

el meu  ll feia Pastorets). Tot això no es 
pot llençar, és clar que no. Ah!, aquest 
vestit sí que el guardaré, també. El vaig 
estrenar el dia que vaig complir divuit 
anys. És de glacé blau porcel·lana, amb 
les mànigues brodades. El vaig portar 
també per a fer de dama d’honor de la 
reina de la Festa de l’Arbre Fruiter a 
Moià, que era la meva amiga Maria Do-
lors, l’any... quin any era?

Deixo les dues capses grosses en 
un racó «per a una segona revisió» i 
ataco una altra capsa, ni grossa ni peti-
ta. Surt el vestit de primera comunió de 
la meva  lla, el vel i la diadema. Quants 
records, quantes il·lusions! Veig com 
si fos ara l’esglesiola de Sant Feliuet 
aquell 25 de març assolellat. I veig tam-
bé el cosí Boix acostant-se a la petita 
per fer-li un petó, cremant-li el vel, sen-
se voler, amb el cigarret. Quina feinada 
vam tenir! Sort que encara havíem de 
sortir de casa i la nena s’ho va prendre 
bé! Una petita costura entre els plecs 
del tul va dissimular l’estropell. 

De seguida tinc a les mans la túnica 
blanca que va portar el meu  ll el dia 
de la seva festa. Era el primer any que 
anaven vestits així i semblaven àngels. 
Una creu de fusta li penjava al mig del 
pit. El recordo tan seriós i atent que em 
va semblar que ja era gran, que havia 

crescut de cop. La cerimònia es va fer 
a l’Escola Pia i també va ser un dia ple 
de sol. Encara em sembla sentir l’olor 
d’encens. I, a sota de tot, el vel de la 
meva primera comunió, la bosseta on 
portava els recordatoris i la robeta in-
terior brodada amb les meves inicials. 
Obra i regal de la Laura, també, és clar. 
Primer la mare i després jo mateixa 
hem guardat aquests records amb tot 
l’amor i ara tinc la sort de gaudir-ne. 
Una altra cosa recordo també d’aquells 
dies: l’enrabiada del meu pare perquè 
a la impremta, a l’hora de fer els recor-
datoris, no varen acceptar-li un vers 
de Mossèn Cinto. L’hi varen fer traduir 
al castellà. I va fer-ho, quin remei! Era 
l’any 1939.

Plego. Queden encara més capses 
per obrir. No he trobat absolutament res 
per llençar. Fa estona que Vivaldi ha 
emmudit i, si no espavilo el foc, s’apa-
garà. Asseguda encara sobre l’escam-
bell, penso en el pas dels anys. Enyor, 
melangia... De cop s’ha fet present el 
temps passat. Pot ser que s’hagin es-
colat tants anys? Com si hagués arribat 
a dalt la costa després d’una llarga ca-
minada, miro el camí que he recorregut, 
ben acompanyada de tanta gent de bon 
record. La  nestra m’atrau altra vegada. 
Plou amb ganes, però dolçament.

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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PUBLICACIONS
Llibres i discos

Jordi Vilagut. Mensajes redondos.  
Madrid: LID, 2011. 202 pp.
Publicat per Jordi Vilagut, periodista esportiu vinculat amb Moià 
per residir-hi amb la família els caps de setmana i estius, el lli-
bre fa una anàlisi del patrocini esportiu, mostrant la complexitat 
d’interessos a què respon, tant en casos d’esportistes individu-
als, d’elit, com en competicions com la Lliga de Futbol o equips 
de Fórmula 1. L’assaig no defuig la vinculació de l’esport amb 
la política i mostra també com, en pespectiva històrica, l’esport 
ha estat sempre un dels espectacles socials més importants.

Quim Vila. Cançons d’intents d’un país / 1
[enregistrament sonor]
[Barcelona]: Salseta Discos, 2012 
Darrer disc del cantautor moianès Quim Vila, presentat el diu-
menge 6 de maig a Les Faixes (vegeu la crònica de la presen-
tació a la p. 20).

Revistes
En l’apartat de revistes, i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist:

—La Crinca, núm. 71 (març 2012), 
revista de l’Escola Pia de Moià;

—Guaiteu, núm. 90 (abril 2012), re-
vista digital de la comunitat dels Avets, 
amb quatre pàgines d’informació;

—Palestra, núm. 133 (I trimestre 
2012), amb 16 pàgines de temàtica es-
portiva.

Passant a les revistes de fora, hem 
vist:

—Catalunya Cristiana del 22-4-
2012, que publica un article sobre el 
llibre Els Salms dels Nens, amb dibui-

xos de Picanyol, editat per Multimedia 
(Barcelona);

—Cavall Fort, núm. 1196 (segona 
quinzena maig 2012), amb l’article divul-
gatiu «Mediolanum», signat per M. Àn-
gels Petit, i les habituals col·laboracions 
del dibuixant Picanyol;

—Full Diocesà (Solsona i Vic) del 
27-4-2012, amb l’article «Paraula, silen-
ci, acció», de Carles Riera;

—[I]CoFB, núm. 150 (gener-març 
2012), publicació del Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona, que inclou un ar-
ticle sobre Manel Almodóvar, farmacèu-
tic de l’Estany i criador de gossos de la 
raça «mastins dels Pirineus».
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Diaris

Regió 7

11-4-2012
«Les coves del Toll de Moià frenen la crisi i re-
cuperen visitants gràcies a les escoles. La di-
rectora del complex apunta que no es podrà 
superar el topall de les 20.000 visites sense 
una aposta local i comarcal per la difusió».

13-4-2012
«El manresà Natxo Tarrés i el moianès Pere 
Tantiñà, en una candidatura de la SGAE. 
Els dos artistes de la Catalunya central con-
correran a les eleccions del 26 d’abril en un 
equip que encapçala José Miguel Fernán-
dez Sastrón». 

17-4-2012
«Moià, encallat amb piles de paperam. 8’5 
milions de deute a proveïdors, els pressu-
post del 2012 encara sense aprovar i la sor-
tida negociada d’una multa a l’alcalde i a un 
regidor pendent de resoldre posen polítics i 
tècnics al límit del col·lapse».

19-4-2012
«Judo: Carla Ubasart es classi  ca en cinquè 
lloc a l’estatal júnior». «Em reben molt bé, ja que 
atenc i escolto tothom» (M. Josep Lluch, gesto-
ra social de Moià, dins la secció «De casa»).

20-4-2012
«Els productes que utilitzem són del Mo-
ianès» (Anna i Elies Vila, restauradors de 
Moià, dins la secció «De casa»).

22-4-2012
«Els guardons que atorga Òmnium Solso-
nès [premis Drac] arriben a la quarta edició 
amb obres del Principat, el País Valencià i 
les Illes Balears. Un dels guanyadors va ser 
Josep Fàbrega, de Calders».

25-4-2012
«L’Ajuntament expedienta el secretari muni-
cipal de Moià. Ha exercit durant el temps en 

què el poble s’ha endeutat  ns a la ruïna. 
Mutisme total sobre els fets irregulars que li 
atribueixen». «El preu de les totxanes i del 
ciment va pujar de mala manera» (Lluís Ro-
ger, contractista d’obres jubilat de l’Estany, 
dins la secció «De casa»).

26-4-2012
«La primavera no és igual aquí que a la ciu-
tat» (Jordi Monràs, enginyer tècnic resident 
a l’Estany, dins la secció «De casa»).

28-4-2012
«Boi Ruiz diu al Bages que Catalunya “ja 
ha fet prou” i no es pot sacri  car més. El 
conseller de Salut va inaugurar ahir els am-
bulatoris de Súria i Moià, que ja funciona-
ven».

30-4-2012
«El moianès Gerard Morales deixa la seva 
petjada a les dunes del Sàhara. El fondista 
acaba 26è a la Marató des Sables, una tra-
vessa de 251 quilòmetres en sis dies».

1-5-2012
«Fins i tot fem pizza de peus de porc desos-
sats» (Serafín Rubio, Manolita i Emma, que 
porten la pizzeria La Bruixa, de Moià, dins la 
secció «De casa»). 

4-5-2012
«El pla econòmic del govern de Moià fracas-
sa a Madrid i deixa la vila en estat crític».

6-5-2012
«He patit la incomprensió de pares i de 
l’administració» (José Luis Rodríguez, cate-
dràtic jubilat de l’Estany, dins la secció «De 
casa»).

8-5-2012
«Un repte i 664 respostes il·lusionades», re-
portatge sobre els treballs de recerca dels 
alumnes de batxillerat del Bages, entre els 
quals hi ha el de Sònia Arcusa Ferrer, de 
l’IES Moianès».
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9-5-2012
«”Moià no pot tornar el que deu amb un crè-
dit a 10 anys, però a 20 anys, sí”. L’alcalde 
creu que el problema del pla de viabilitat que 
l’estat va tombar és que no es pot complir».

10-5-2012
«Llocs d’honor per als judoques de Cas-
tellterçol i Moià en el primer Torneig Ippon 
d’Andorra».

11-5-2012
«El secretari expedientat de Moià protesta 
al ple per la seva situació». «S’ha d’anar allà 
on calgui per poder estar al dia» (M. Teresa 
i Fina Pascual, perruqueres de Moià, dins la 
secció «De casa»).

15-5-2012
«L’estat prendrà el control de les  nances mu-
nicipals de Moià. El ministre anuncia que es 
farà càrrec del pressupost dels ajuntaments 
que no van rebre llum verd al seu pla d’ajust». 

17-5-2012
«Els tècnics creuen possible que l’estat dicti 
el pressupost que ha de fer Moià. Les acci-
ons que ha fet  ns ara Madrid indiquen que, 
si cal, no respectarà l’autonomia munici-
pal. L’alcalde moianès assegura que passa 
“olímpicament” del senyor Montoro». «Moià 
alerta de l’elevada toxicitat d’una font [la de 
Vilarjoan] per la presència d’un bacteri». «El 
boca-orella fa molta feina i ajuda molt» (Ma-
rina Figuerola i Eugeni Robles, restauradors 
de la Fàbrega, dins la secció «De casa»).

18-5-2012
«Tal com anem, segur que es tornarà a co-
sir» (Angelina, Remei i Carme, jubilades ar-
tesanes de les labors, a Moià, dins la secció 
«De casa»).

21-5-2012
«Moià fa gratis el Mercat de la Prehistòria 
pel mal temps. S’havia previst cobrar en-
trada. 2.500 persones van acudir a la  ra». 
«Per a fer foc, la fricció de fusta va millor 
que les pedres», breu entrevista a Guillem 
Massallé, que ensenya a encendre foc amb 
arquets i ballarines.

22-5-2012
«Taller d’art i natural, al Forn de la Calç de 
Calders»

23-5-2012
«”No deixarem que Moià ni cap altre ajun-
tament de Catalunya faci fallida”. El director 
general d’Administració Local, Joan Caña-
da, ofereix la Generalitat per a articular un 
front comú». «Amb tot el que he fet, sempre 
m’ho he passat bé» (Joan Fonts i Vilà, jubi-
lat de Moià, dins la secció «De casa»).

24-5-2012
«El regidor d’Hisenda de Moià a  rma: “No te-
nim problemes en el dia a dia”. Ramon Crespi-
era diu que els comptes serien viables amb un 
 nançament llarg del deute». «L’Estany inicia 
les obres de construcció de l’edi  ci nou per a 
l’escola rural». «Tretze centres de la Catalunya 
Central obtenen enguany un premi Baldiri Rei-
xac», entre els quals hi ha la ZER del Moianès 
Llevant. «La terra et dóna alegries. És l’única 
cosa que et compensa» (Josep Guiteras, hor-
tolà de Moià, dins la secció «De casa»).

El 9 Nou

16-4-2012
«Retiren de l’ordre del dia la meitat dels 
punts del ple de Moià perquè no estaven 
consensuats».

14-5-2012 (ed. Vallès)
«El Vallès està amenaçat, però jo no el trobo 
trinxat», entrevista a Josep Font, investiga-
dor, de Moià, amb motiu de la presentació 
del treball El boom de l’ocupació del territori 
al Vallès Oriental des de la percepció dels 
protagonistes, treball elaborat conjuntament 
amb Olga Llobet.

El Punt / Avui

24-5-2012
«Xenofòbia a Catalunya. Xavier Rius publi-
ca un assaig sobre el racisme», titular de 
primera pàgina dins el supl. «Cultura», se-
guit d’un reportatge a les pàgines centrals.
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Creu de Sant Jordi 
per a Eduard Castellet

En un solemne acte tingut al Palau 
de la Generalitat de Catalunya el dia 20 
d’abril, el govern català va distingir vint-
i-cinc personalitats i quinze entitats lliu-
rant-los la Creu de Sant Jordi. Entre les 
personalitats  gurava Eduard Castellet 
i Díaz de Cossío, «empresari, direc-
tiu cultural i escriptor», i la justi  cació 
o  cial del guardó fa així: «Per la seva 
aportació de conjunt a la cultura, en la 
qual destaca la presidència de la Fun-
dació Joan Miró del 1988 al 2009. Tam-
bé s’ha vinculat a Edició de Materials, 
la Fundació Llorens Artigas, Joventuts 
Musicals, la Fundació Phonos, el Cercle 
Artístic de Sant Lluc o el Centre Unes-
co de Catalunya. És autor dels llibres 
autobiogrà  cs Norbury, L’edat breu i 
Passeig enrere.» Eduard Castellet és 
una persona vinculada, des de fa molts 
anys, a Moià, on l’any 1988 va ser dis-
tingit amb la presidència de la Festa de 
l’Arbre Fruiter.

Canvis parroquials

Amb data 16 de març del 2012 el 
bisbe de Vic va signar el nomenament 
de Mn. Jaume Soler i Tuneu (natural 
de Castellcir) com a rector de les par-
ròquies de Santa Maria de Moià, Sant 
Pere de Ferrerons, Sant Feliu de Ro-
dors, Sant Pere de Marfà, Sant Andreu 
de Castellcir i Santa Coloma Sasserra 
(i continua com a rector de Santa Ma-
ria d’Oló i Sant Joan d’Oló). Simultàni-
ament signava el nomenament de Mn. 
Ángel Ramón Collar Noguera (provinent 
del Paraguai) com a vicari de les par-
ròquies esmentades. Els nous rector 
i vicari de Moià prengueren possessió 
del càrrec, de mans del senyor bisbe, el 
diumenge dia 20 de maig. Han substi-
tuït Mn. Ramon Muntadas i Vilaseca, 

que administrava les parròquies de 
Moià, i el P. Mateu Trenchs i Verdaguer, 
que n’era vicari.

Consorci del Moianès

El projecte edu.moianès  nalitza 
durant aquest curs escolar 2011-2012 
amb un total de 833 participants i dotze 
centres educatius implicats. El projecte 
és  nançat per l’Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona i els deu pobles 
del Moianès. Les activitats més desta-
cades del projecte han estat la ludoteca 
mòbil i els espais de debat educatiu «Cal 
negociar amb els infants». En el projec-
te hi han participat des dels dos instituts 
de la comarca (IES Moianès, de Moià, i 
l’Institut Escola Ramona Calvet, de Cas-
tellterçol)  ns a les escoles bressol.

Calèndula Faig

Amb aquest nom, Desperta Espur-
nes presentà una sèrie d’activitats, el 
dia 22 d’abril. Al matí es pujà a la costa 
de la Creu per netejar el bosc i plantar 
arbres; també es presencià una demos-
tració de l’ADF Els Cingles. Al migdia 
es continuà amb una paella popular a 
les Faixes, i a la tarda es conclogué la 
jornada amb l’espectacle Els viatges de 
Tunqueque i Calèndula.

Las Cruces de Mayo

Organitzada per la Casa de Andalu-
cía de Moià, el dia 13 maig tingué lloc la 
celebració de «Las Cruces de Mayo». 
Consistí en una missa «rociera», a l’es-
glésia de l’Escola Pia; l’actuació a Les 
Faixes dels grups moianesos Azahar, 
Luces del Sur i Amanecer, i un dinar 
consistent en «potaje andaluz». Prèvia-
ment, el dia 5 de maig, la mateixa entitat 
havia organitzat una excursió a la Feria 
de Abril, de Barcelona.

NOTICIARI
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Sant Isidre

La festa de Sant Isidre, el 15 de 
maig, se celebrà amb una botifarrada 
al pati de la Cooperativa Agropecuària 
del Moianès, l’entitat organitzadora. A 
continuació, a la plaça Major hi hagué 
la tradicional benedicció de tractors i, tot 
seguit, a l’església parroquial, una mis-
sa en honor del sant.

Concerts

El Bar Musical Tosca va celebrar 
el seu vint-i-tresè aniversari, el dia 20 
d’abril, amb «A pinzellades», un concert 
de Laura Segarra.

A l’Ateneu La Pólvora tingué lloc el 
dia 18 de maig la Festa Mixtape 2012, 
amb DJ Blont.

Joventuts Musicals de Moià presen-
tà, el 19 de maig a l’Auditori de Sant 
Josep, un concert de Beatriz Blanco 
(violoncel) i Miguel Ángel Ortega (pi-
ano), amb obres de Turina, Cassadó, 
Mompou, Beethoven i Shchedrin. La 
mateixa entitat inicià, el dia 20 de maig, 
el primer cicle de concerts El Moianès 
sona, en què es fusiona la música amb 
el patrimoni i la gastronomia. El primer 
concert del cicle tingué lloc a l’església 
de Sant Martí de Granera el dia 20 de 
maig, amb l’actuació de l’Ensemble Una 
cosa rara (corni di bassetto); el concerts 
prosseguiran a Sant Pere de Ferrerons, 
el 24 de juny, i a Santa Coloma Sasser-
ra, el 21 de juliol.

El restaurant Les Voltes de Sant 
Sebastià oferí, la nit del 19 de maig, un 
sopar-concert amb Jaume Gispert i Pa-
tricia Herrero.

Altres activitats

El dia 29 d’abril Units per la Fam 
realitzà una xocolatada i una sessió de 
cinema familiar a l’Auditori de Sant Jo-

sep, amb la projecció de El senyor dels 
mosquits i Los mo  es.

El 13 de maig tingué lloc al Pave-
lló Esportiu el V Campionat de Hip Hop 
Vila de Moià, organitzat per Moià-Sport 
i l’ajuntament.

Tomàs Molina, l’home del temps de 
TV3, va fer el dia 23 de maig una xer-
rada sobre meterologia per als alumnes 
de l’Escola Pia de Moià, en un acte que 
també era obert a tothom.

Country Moià es va sumar a la Ma-
taró contra la Pobresa de TV3 amb una 
ballada a la plaça del CAP, el dia 26 
de maig a la tarda. En l’acte hi van col-
laborar també els Geganters de Moià, els 
gegants de l’Escola Pública, l’Escola Pia 
i Ràdio Moià. Es van recaptar 802 euros.

El mateix dia 26, a la nit, Moianès 
Solidari va presentar la pel·lícula Els 
oblidats dels oblidats, sobre els malalts 
mentals africans.

L’Associació Rusc-Avets va cele-
brar, el dia 27 de maig, el trentè ani-
versari de la Llar dels Avets amb una 
arrossada popular al Parc Municipal i 
actuacions de la Colla Falconera d’Oso-
na, la família Martí-Gomila i jocs amb 
paracaigudes.

Ràdio Moià

El programa «El xiu-xiu» va entrevis-
tar, l’11 d’abril, Jaume Valldeoriola, gerent 
de l’empresa municipal Aigües de Moià; 
el 18 d’abril, els responsables de l’ABIC; 
el 2 de maig, l’antiquari Agustí Vives; el 
16 de maig, Marta Fàbrega, directora del 
Museu de Moià; el 23 de maig, Francesc 
Torres, regidor de Medi Ambient

Graduació

Clara Rosas i Ubasart s’ha graduat 
en infermeria-obstètrico-ginecològica 
(llevadora) a l’Hospital Universitari de 
Donostia (País Basc).
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Naixements

Jan Cots i Linares,  ll de Pere i de Ra-
quel, dia 30 de març.

Ferran Aubach i Borrell,  ll de Josep 
Maria i de Montserrat, dia 10 d’abril.

Marc Riera i Anfruns,  ll d’Agustí i de 
Marta, dia 15 d’abril, a Vic.

Biel Prat i Forcada,  ll de Jordi i de 
Montserrat, dia 25 d’abril.

Àlex Saladrigas i Avalo,  ll d’ Ivan i d’Ol-
ga, dia 3 de maig. 

Miquel Freixanet i Closa,  ll de Miquel i 
de Sònia, dia 10 de maig.

Jie Hao Zhou,  ll de Xiaohua i de Liu-
zhen, dia 11 de maig.

Pol López i Gabriel,  ll de Pep i d’Anna, 
dia 20 de maig.

Matrimonis

Biel Arisa Fonts amb Laura Alcón Peral-
ta, ambdós de Moià, dia 28 d’abril.

Defuncions

Josefa Montero i Gómez, de cinquanta-
cinc anys, dia 7 d’abril.

Maria Pascual i Crusat, de noranta-dos 
anys, vídua de Jaume Pladevall, dia 8 
d’abril.

Antonio Arroyo Ayala, de vuitanta-sis 
anys, vidu de Julia Serrano, dia 24 
d’abril.

Francisco Gallaguet i Clusella, de vui-
tanta-nou anys, dia 27 d’abril.

Manuela Casanova i Crespi, de vuitan-
ta-set anys, dia 3 de maig.

Tomàs Menéndez i González, de sei-
xanta-dos anys, dia 3 de maig.

Teresa Clarà i Badals, de vuitanta-cinc 
anys, dia 10 de maig. 

Lourdes Capdevila i Prat, de vuitanta-
nou anys, dia 21 de maig.

Ramona Riu i Cuberta, de seixanta-cinc 
anys, dia 1 de juny.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
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Decés del Pere de Serramitja
Joan Roca Sallas  

NECROLÒGIQUES

Per a mi en Pere Valldeoriola i Puig-
cercós —que morí el 16 de març, a l’edat 
de setanta-nou anys— era un amic de 
tota la vida i voldria recordar-lo com un 
home senzill i bo, amb les virtuts d’esti-
mar, perdonar i servir els altres, virtuts 
que manifestava sempre i que convertia 
en el seu estil de vida. 

Aquesta manera d’actuar el feia ser 
agraït i alhora transmetia un aire jovial, 
sempre amb una espurna d’humor, mal-
grat la manca de salut que, tant ell com 
la seva esposa, patien des de feia anys.

El Pere ha estat durant anys el cap 
visible de la nombrosa i estimada famí-
lia de Serramitja, casa pairal allunyada 
del nucli urbà de Moià força quilòme-
tres, però que prové d’arrels profunda-
ment moianeses i que penso que tota 
ella ha sembrat el bon fer arreu on ha 
anat.

Dono el condol més sentit a tota la 
família i penso que el Pere ens mira des 
del cel amb un ample somriure. Des-
cansa en pau, Pere.

Pere Valldeoriola    

Recordant dos escolapis
Joan Florensa i Parés, escolapi

Amb pocs dies han mort dos esco-
lapis que havien format part durant uns 
anys de la comunitat de Moià i havien 
treballat a l’escola.

El pare Lluís M. Ferrer i Roca (Cal-
des de Montbui, 23 de juny de 1928 – 
Barcelona, 28 de març de 2012) passà 
dues temporades a Moià. La primera, 
després de cinc anys a Cuba, des de 
1956 a 1962, i després, de 1976 a 1979. 
El temps de residència a Cuba l’afectà 
molt, no s’hi aclimatà. La destinació a 
Moià va ser un descans, un refer forces 
i il·lusions. Es dedicà en totes dues eta-
pes a classes de primària o d’educació 
general bàsica. Li agradava i era meti-
culós en les celebracions litúrgiques, 
que preparava acuradament. Col·laborà 
alguns anys amb la parròquia, atenent-
hi les confessions unes hores setma-
nals. Amb els alumnes hi va fer amistats 
igual que amb altres  dels. Conreà des-
prés aquestes amistats, a les quals era 
 del. Les dues últimes dècades de ma-
nera especial es relacionà amb els seus 
antics alumnes de Cuba, amb els quals 
va estrènyer les antigues relacions i que 
visità tant a l’Illa com a Nova York. 

El pare Lluís M. Ferrer havia iniciat la 
seva formació escolàpia a Moià en 1942 
i, després d’un any de postulant amb la 
sotana i la faixa blava, començà el no-
viciat el 8 d’agost de 1943 i professà el 
13 d’agost de l’any següent. Dos anys a 
Iratxe i quatre a Albelda de Iregua per als 
estudis de  loso  a i de teologia. Va ser 
ordenat sacerdot el 4 de març de 1951, 
durant el curs que passà a Puigcerdà. 
Residí i treballà a més en els col·legis 
de Sarrià, Granollers, Sabadell, Olot i 
Sant Antoni de Barcelona. Va ser rector 
de Puigcerdà el bienni de 1970-1972. A 
Igualada a més de les classes a EGB va 
ser capellà de l’Asil del Sant Crist i a par-
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tir de 1993 va ser nomenat pel bisbat ad-
ministrador de les parròquies de Caste-
llolí i de Sant Pau de la Guàrdia  ns que 
en el 2000 es tancà la comunitat i passà 
a Barcelona. Era un sacerdot al servei 
dels  dels, especialment en l’atenció a 
la recepció dels sagraments.

L’altre escolapi que darrerament ens 
ha deixat és el pare Francesc (Paco) 
Martí i Rey (Cadis, 27 de maig de 1923 
– Barcelona, 4 d’abril de 2012). Va fer el 
noviciat a Moià, on vestí la sotana calas-
sància el 3 d’agost de 1947 i hi professà 
el 29 d’agost de 1948. No tornà a residir 
a Moià  ns als anys 1977-1979, impar-
tint durant dos cursos classes d’educa-

ció general bàsica. Era molt traçut i cre-
atiu: sabia transformar qualsevol mate-
rial de deixalla en un objecte útil i agra-
dable. Era especialista en la construcció 
de vaixells —de jove havia treballat a les 
drassanes de Cadis— i en construïa tant 
dintre d’una ampolla com en feia altres 
de gran format. De la seva curta estada 
a Moià ens queda un cap de dimoni que 
va fer per a ser cremat el dia del Patro-
cini de Sant Josep Calassanç, però algú 
el salvà del foc i el donà posteriorment a 
l’Arxiu Provincial, on es conserva. Amb 
més de cent anys d’història d’aquesta 
tradició, deu ser l’única peça que s’ha 
salvat: és una singularitat.

Els PP. Lluís M. Ferrer i Paco Martí i el cap de dimoni fet per aquest darrer (fot. APEPC)

Comiat a la Ramona d’AraMoià
Dionís Guiteras

Amigues, amics:
Com molts de vosaltres ja sabreu, la 

passada nit (de l’1 al 2 de juny) ens va 
deixar la Ramona Riu, després de patir 
una llarga malaltia i de lluitar-hi amb 
valentia i coratge. Ens ha deixat una 
amiga que sempre ha treballat per Moià 
i la seva gent de manera generosa. La 
fermesa de les seves conviccions, les 
seves ganes de lluitar i la seva il·lusió 
per viure i estimar els seus ens han de 

servir d’estímul per a continuar lliurant el 
nostre temps als altres, allà on siguem 
—feina, entitats, poble, família...

Ramona, la teva energia no s’ha 
apagat, ens l’has encomanada, i això no 
es pot agrair amb totes les paraules del 
món; et durem sempre amb nosaltres; 
de fet, sempre hi has estat. Pots sentir-
te orgullosa de la teva petjada en aquest 
món de mones, has estat amb en Joan 
i junts heu fet molt bona feina. Què més 
es pot demanar? Res no comença i res 
no acaba, tan sols canvia... A reveure, 
amiga!



48

Juny 2012     

Adéu a Manuela Casanova
Josep Ruaix

Artés i a Moià mateix). Precisament una 
estrofa d’un poema d’en Valentí, titulat 
«Vida després de la mort» (cf. Efusi-
ons sentimentals, Moià 1997, p. 138), 
fou citada pel sacerdot en l’homilia del 
funeral. Diu així: «No crec ni he cregut 
mai que sigui morta; / vigilo que apare-
gui per la porta / o, com solia, veure-la 
llegir. / “Mai més” és una frase monstru-
osa; / àdhuc la fe desperta i cautelosa 
/ con  a que la vida no té  .» Efectiva-
ment, aquesta estrofa escau plenament 
al traspàs de Manuela Casanova. 

Rebin els seus familiars —especial-
ment el marit Valentí i el  ll Carles, e  -
caços col·laboradors de LA TOSCA— el 
nostre sentit condol.

Un bon record
Enric Oliveras i Gallaguet

El dia 3 de maig, de manera relati-
vament sobtada, moria la Sra. Manuela 
Casanova i Crespi, a l’edat de vuitanta-
set anys. La missa exequial va tenir lloc 
a l’església parroquial de Moià l’ende-
mà, dia 4 de maig, seguida de l’enterra-
ment al cementiri de la nostra vila.

Manuela Casanova havia nascut a 
Artés el 4 de febrer de 1925. Casada a 
l’església de l’Escola Pia de Moià, el 5 
de juny de 1947, amb Valentí Illa i Vila-
clara, va fer costat sempre al seu marit, 
d’una manera exemplar. Van ser pares 
de dos  lls, Carles i M. Pilar, i avis de  
cinc néts, que al  nal de la cerimònia de 
comiat llegiren uns textos adients.

Dona activa, decidida i molt educa-
da, la senyora Manuela va presidir, en-
tre 1982 i 1985, la Cultura de la Dona i 
participà en altres activitats de la vila. 
Especialment cal destacar que, havent 
perdut el seu marit el sentit de la vista, 
ella el suplí, recitant composicions de 
Valentí Illa en vetllades poètiques (com 
ara a Barcelona, a Centelles, a Tona, a 

Manuela Casanova, l’any 1999 
(fot. C.I.C. - Moià)

El dia 1 d’abril ens va deixar el nostre 
amic Josep Maria Rocamora i Morera, 
vidu de Montserrat Alavedra. Nascut a 
Barcelona i resident els estius i caps de 
setmana a Moià durant molts anys, era 
molt conegut per tot el poble per la seva 
vinculació a la vida social moianesa.

Medalla d’or de la Creu Roja a J.M. 
Rocamora, 9 juliol 1967 (fot. J. Renom)   
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L’any 1963 va entrar a la junta de 
govern de la Creu Roja de Moià, de la 
qual formà part com a vice-president 
adjunt i tresorer, de la mà de la Sra. El-
vira Fernández de Sauqué, presidenta 
d’honor. El càrrec l’exercí amb encert 
durant tretze anys.

Persona de gran dinamisme i molt 
acostumada al tracte amb la gent per 
les seves activitats de producció i co-
merç en el camp professional, va ser un 
element molt idoni dins l’Assemblea de 
la Creu Roja. L’any 1967, l’Assemblea 
Suprema de la Creu Roja a Madrid li 
concedí la medalla d’or de l’entitat, dis-
tinció molt important i merescuda. Qui 
d’aquella època no recorda les estades 
de la Flota Naval Americana fent esca-
la al port de Barcelona, amb les seves 
bandes de música, i que el Sr. Rocamo-
ra va aconseguir que omplissin de mú-
sica i vistositat els carrers i les places de 
la vila de Moià, a   de recaptar ingres-
sos a favor de l’entitat?

El nostre amic Sr. Rocamora també 
va formar part de l’Agrupació Ciclista 
Moià Geniol, entitat de molta activitat els 
anys seixanta i setanta. Són de recordar 
les  nals d’etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya i de la Vuelta a España, i mol-
tes altres curses ciclistes. De ben segur 
que el ciclisme va donar a conèixer el 
nom de la nostra vila per tot el país.

L’any 1969 el Sr. Rocamora ens va 
proposar, a la comissió que organitzava 
la Fira-Mercat de Moià, participar en la 
Fira de Mostres de Barcelona, donant-
nos l’oportunitat de difondre la nos-
tra oferta per al turisme incipient i per 
al progrés econòmic de la vila. Fou un 
repte ocupar un espai de 750 metres 

quadrats, en el qual van participar una 
trentena d’expositors moianesos; val a 
dir que se superà amb bona nota.

El Sr. Rocamora també va contri-
buir al primer Museu Arqueològic i Pa-
leontològic de Moià, a la casa del Parc 
Municipal (Cal Cristo), l’any 1970, amb 
la donació d’unes magní  ques vitrines i 
d’altres elements que van ser clau per a 
l’exposició permanent del museu.

Rebi com a reconeixement pòstum 
un sincer i afectuós agraïment per la 
seva dedicació a la nostra vila.

Agraïments
Marga i  lls

Al llarg d’una vida, hom recull una 
pila de bons moments, un munt d’ale-
gries i de bones coses… quatre  lls, 
tres néts, una gran família, germans, 
nebots, cosins…, molts amics, in  nitats 
de coneguts i, gràcies a la  professió del 
meu marit, Tomás Menéndez González, 
un gran nombre de clients que tots ells 
passen a signi  car molt més del que la 
paraula indica. Un poble, Moià, un munt 
de bones persones que ens ho han de-
mostrat a mi i als meus  lls, acompa-
nyant-nos en aquests durs moments. 
Des d’aquí els agraïm les mostres 
d’efecte que ens han fet arribar.

També donem les gràcies a tantes  
persones professionals que, fent la seva 
feina de la millor manera, ens han ense-
nyat com passar aquests moments.

Donem especialment de tot cor les 
gràcies al pare Marià per l’afecte i suport 
que una vegada més ens ha demostrat.

A tots, mil gràcies i  ns a sempre.

NOTA DE LA REDACCIÓ  
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, infor-

macions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans 
del dia 8 de juliol, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-
nos-ho a la nostra bústia, a Can Carner.
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Fe d’errates: Per error en el quadre de dades meteorològiques del mes de març 
publicat en el número anterior es van ometre les temperatures màximes i mitjanes. 
Per tal de corregir-ho tornem a publicar íntegre el quadre del mes de març.

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.

MARÇ 2012

ABRIL 2012

LATITUD  41º 48’ 53’’ N       LONGITUD  2º 5’ 44’’        ALTITUD  741 m

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial TOTAL
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DÈCADA

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial TOTAL
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DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

MAIG 2012

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial TOTAL

25,7
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26,1
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7,7
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DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA
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XV Mercat 
de la Prehistòria

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Inauguració ofi cial del CAP
Entrevista a Pere Vilar, president de l’ABIC

Perfi ls. Magí Cuberta, ex-director de l’Escola de Música

Des de 1901 transformem les millors carns amb 
gustos i textures per fer gaudir el vostre paladar

I ara també vedella i xai de qualitat, 
seleccionats d’explotacions del Moianès




