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EDITORIAL
La Festa Major
Ja fa temps que es fa impossible de
comentar temes socials sense el protagonisme de la paraula crisi: crisi econòmica,
crisi social, crisi política. Els problemes
s’aguditzen i solament els més grans tenen record d’una situació tan adversa.
Sembla trencat l’engranatge que permetia
una gran aspiració col·lectiva: que cada
generació pugui viure una mica millor que
la precedent. Fins i tot la idea d’Europa,
que tant ha empès a la modernització del
país, es veu, en alguns moments, a punt
de desfer-se i convertir-se en un malson.
¿Podem, en aquest context, parlar de
festa si el mateix concepte n’implica d’altres, com el del treball, del qual tan mancats estem? Doncs sí, més que mai, l’hem
de celebrar i valorar. I, per a fer-ho, podem
demanar-nos: si ens fessin destriar el gra
de la palla, de la Festa Major, amb què
ens quedaríem? Són les actuacions rutilants de celebritats el que aporta valor a
la festa? És la possibilitat de veure a Moià
el que podem contemplar a poc més de
mitja hora de cotxe en espais més còmodes? Segurament que no és pas aquesta
l’essència de la celebració popular anyal.
Si fa uns quants anys la nostra Festa Major comptava amb algun «plat fort» per a
atreure gent de fora de la comarca, d’un
temps ençà s’ha hagut de replantejar com

a mostra i culminació de l’activitat que
grups i associacions preparen meticulosament. En cert sentit, la col·lectivitat hi
ha sortit guanyant protagonisme. Així, la
millor manera de reconèixer la seva feina per a la comunitat és participant en
aquests actes.
A més, els ritmes de vida han canviat molt les pautes i costums, i una part
important dels moianesos es veuen obligats a desplaçar-se constantment amunt i
avall, a viure dispersos pel país. Per tant,
la Festa Major és la millor ocasió de l’any
per a retrobar-nos, per a coincidir amb
gent a qui normalment veiem poc o de
manera superficial. I precisament ara, que
fa anys que ens movem per un camí costerut, és quan més necessitem dels altres,
necessitem reconfortar-nos mútuament,
explicar-nos desficis i esperances. Aquesta Festa Major, doncs, mentre compartim
la suor de la caminada popular, o la fresca del parc municipal en el transcurs del
Musical o de la Festa de l’Arbre Fruiter,
o passegem i saltem pel carrer amb els
gegants o amb la «cabra d’or», o coincidim en una terrassa, etc., sentirem que la
vida col·lectiva continua. Val la pena que
aprofitem aquesta oportunitat per a bandejar temors i compartir projectes de futur.
Bona Festa Major!
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VIDA MUNICIPAL
L’ajuntament dóna compte de la feina feta
Josep Font, Jaume Clarà
Donant resposta al compromís adquirit, l’Ajuntament de Moià va presentar, en
una assemblea a Les Faixes, quina havia
estat la feina feta durant el primer any.
L’alcalde, Dionís Guiteras, va explicar
al llarg d’una hora les actuacions dutes
a terme pel consistori. El bloc principal,
per la durada i el detall, va ser el de com
s’havia aconseguit arribar a un equilibri
pressupostari. Els darrers anys les despeses municipals havien estat molt més
elevades que els ingressos, la qual cosa
havia fet créixer el deute de forma desmesurada. Amb els esforços de contenció
en la despesa, la previsió per al 2012 és,
en paraules de l’alcalde, que «per primera
vegada en vint-i-cinc anys podem tenir un
resultat positiu i acomplir així la primera
promesa electoral. No perdre diners en la
despesa ordinària».
Evolució del pressupost
de l’Ajuntament de Moià
ingressos

despeses

dèficit

2009

6.600.000

7.300.000

700.000

2010

6.800.000

7.000.000

200.000

2011*

6.900.000

7.100.000

200.000

2012**

6.300.000

6.000.000

-300.000

*2011: resultats amb liquidació provisional del pressupost
**2012: estimació

Per tal d’aconseguir equilibrar el pressupost s’han fet esforços en diferents
àmbits, però el principal ha estat el decrement en la despesa de personal, és a
dir, en el pagament a les persones contractades directament per l’ajuntament.
En aquest apartat l’estalvi és, del 2011 al
2012, de 500.000 euros. La fórmula, qualificada de «dolorosa i injusta», ha consistit a acomiadar el personal aplicant el

criteri del mínim cost possible dels acomiadaments. També s’ha aconseguit perquè
les remuneracions que cobren regidors i
alcalde han baixat un 67%.
L’equilibri pressupostari s’ha aconseguit analitzant moltes de les despeses per
mirar fins on es podien reduir. D’aquesta
manera, per exemple, la publicitat s’ha reduït de 17.600 euros a 4.000; la despesa
telefònica, de 17.600 a 4.000 —eliminant,
“on trucaves i ningú no t’agafava el telèfon”, cinquanta línies on trucaves i ningú
no t’agafava el telèfon—; la gossera, de
30.000 a 18.000; l’Escola de Música, de
257.000 a 183.000; la piscina, de 25.100
a 19.500; etc.
Però en la part econòmica i per a fer
front al dia a dia, el govern muncipal també ha hagut de renegociar deutes amb la
Seguretat Social i amb Hisenda. L’alcalde
va donar compte de la bona predisposició
mostrada per aquests organismes, influïda, segons ell, per «l’impacte mediàtic de
Moià i perquè vam tenir la valentia d’explicar les coses com són», alhora que mostrà
la importància de la contractació, a temps
parcial i finançada per la Diputació, d’un
interventor, una figura obligatòria i que no
existia com a tal a l’Ajuntament de Moià.
També es va explicar com Moià havia
estat pioner a fer canviar els criteris de
concessió per part de la Diputació d’ajuts
com el PUOSC, una línia de finançament
a cinc anys fins ara molt rígida una vegada estava sol·licitada. Les negociacions
de l’ajuntament han permès canviar els
projectes inicials —Museu de l’Ós, Parc
de les Coves del Toll—, per actuacions
d’utilitat més immediata, com l’arranjament del mur del parc al carrer de Santa
Magdalena o bé instal·lar una caldera de
biomassa a l’escola. El principal canvi, no
obstant això, és que els diners, fins ara
5

Agost 2012

L’alcalde s’adreça al públic assistent a l’acte de Les Faixes (fot. C.I.C. - Moià)

destinats només a inversions, es podran
destinar també a despesa corrent.

El deute i passar comptes
amb el passat
Ara bé, una cosa és equilibrar els
comptes per tapar la fuita constant de diners i una altra, ben diferent, és fer front
al deute acumulat. L’acalde va explicar els
esforços fets amb les entitats financeres
per renegociar i compactar el deute. En
aquest sentit, estava força avançat un
pla per a sindicar el deute acumulat per a
tornar-lo en un període de vint anys a un
interès del 4,5%, quan un decret del Govern central —del qual donàvem compte
en el número de juny de LA TOSCA— va
aturar aquestes negociacions. Com es va
explicar, Moià va presentar a Madrid un
Pla per a poder acollir-se a un crèdit de
7,9 milions d’euros, que són la part del
deute que correspon a factures impagades a proveïdors. Com és sabut, aquest
Pla d’ajust no va ser acceptat pel Ministeri d’Hisenda i, ara, sense temps per a
modificar les condicions objectives per les
quals havia estat rebutjat, l’ajuntament ha
renunciat a presentar-ne una nova versió,
6

situació en què es troben només quatre
municipis catalans. L’alcalde va comentar que desconeixien amb exactitud com
afectarà aquest fet en el futur immediat.
Finalment, l’alcalde no va eludir referirse a demanar responsabilitats per possibles actuacions de l’ajuntament en el passat. Va expressar que hi havia expedients
oberts, que la Fiscalia hi estava treballant
i va anunciar que pròximament hi hauria
resultats. El deure de l’actual equip municipal, va dir, «és posar a disposició dels organismes aquelles coses que no es vegin
clares. D’aquí a pocs dies ho posarem en
coneixement. S’han de passar comptes.
No estem aquí per tapar ningú. Si algú ha
fet alguna cosa malament, ja es veurà.»

Un any després,
algunes consideracions
La construcció d’un relat. Els grups polítics que, fa un any, van obtenir representació a l’ajuntament van interpretar que la
formació d’un govern d’unitat era una exigència social que emanava de les urnes.
Amb desencontres, el govern unitari s’ha
mantingut i s’ha pogut crear un únic relat
del diagnòstic del municipi i de com fer-hi
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El regidor J.M. Navarro respon una pregunta del públic (fot. C.I.C. - Moià)

front. Aquesta situació és assumida, amb
més o menys resignació, per part de la població. La unitat, doncs, s’ha mantingut en
temes ben espinosos, com ara el de passar
comptes amb el passat, al qual ni tan sols
el grup de Convergència no s’ha oposat.
Moià, mai tan conegut com fins ara. Hi
va fer referència l’alcalde com un fet que
havia ajudat positivament a renegociar el
deute: mai Moià no havia tingut un impacte mediàtic comparable. Aquesta exposició del municipi als mitjans de comunicació no és percebuda per tothom de la
mateixa forma. És vista com a expressió
de fermesa i valentia, per un cantó, però
per altra banda també hi ha qui considera
que l’associació entre Moià i insolvència
econòmica és perjudicial. En tot cas, ja no
sorprèn veure l’alcalde, Dionís Guiteras,
en entrevistes en directe a la televisió o
en diaris nacionals. La seva empenta l’ha
portat a integrar-se a l’Executiva Nacional
d’ERC, com a president del Consell Assessor Municipal.
El deute i el Govern central. Mai tampoc no s’havia vist una intervenció tan
contundent del Govern central de Madrid
respecte al deute d’ajuntaments i autonomies. El Govern de Madrid ha pagat, de

cop, els 7,9 milions d’euros que Moià devia als seus proveïdors. És clar que l’Ajuntament de Moià haurà de tornar aquests
diners, d’una manera o altra; com és clar
també que aquest fet té connotacions polítiques de primer ordre, en un moment
en què Catalunya reclama un canvi profund en les seves relacions amb Espanya. Aquest fet no pot fer oblidar, però,
que moltes empreses i autònoms hauran
pogut cobrar uns diners que l’Ajuntament
de Moià els devia de fa temps, i l’absència
dels quals podia, en alguns casos, comprometre la seva continuïtat professional.
El futur dels serveis municipals. El
principal missatge de l’acte de Les Faixes
va ser que, amb els ajustos fets, per obrir
la porta cada dia, ja no hi perdem diners.
Es va subratllar, amb això, el manteniment
dels principals serveis que l’ajuntament
presta a la població. Tanmateix, el decrement d’aportacions del govern central i de
la Generalitat a les arques municipals farà
modificar, probablement, les previsions
d’ingressos de l’ajuntament, amb el consegüent tensionament de l’estructura de
costos en la prestació d’aquests serveis.
El futur d’aquests serveis, malauradament, doncs, no està pas garantit.
7
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El govern de Moià aprova investigar possibles
irregularitats de l’anterior consistori
Elvira Vilardell
El consistori de Moià ha obert un procés d’investigació per a indagar en les
possibles irregularitats que podrien haver
estat comeses per l’anterior equip de govern, liderat per Josep Montràs. L’acord
es va prendre per unanimitat en el ple municipal celebrat el 5 de juliol.
Per a dur a terme la investigació,
l’executiu moianès s’ha compromès a
contractar un bufet d’advocats i a posar
a la seva disposició la documentació necessària i susceptible de contenir actuacions poc transparents per tal que es pugui analitzar detalladament. D’acord amb
l’actual govern municipal, la decisió s’ha
pres després de constatar en la gestió
diària de l’ajuntament problemes derivats
de presumptes irregularitats en l’actuació
de l’anterior consistori.
A part de contractar un bufet d’advocats, el govern de Moià posarà en coneixement dels organismes competents la
delicada conjuntura econòmica en què
es troba el poble, així com les suposades irregularitats que l’han conduït fins a
l’actual situació de dèficit i de les quals es
poden derivar responsabilitats. La data
límit d’inici de les actuacions anunciades

durant el ple és el 31 de juliol, segons l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras.
L’executiu moianès també va afirmar
que s’intentaria donar un impuls des del
consistori al procés d’investigació del Tribunal de Comptes iniciat ja fa dos anys
a causa d’una denúncia interposada l’any
2009 pel grup local MAP-ERC.
Segons declaracions de Guiteras recollides al diari Regió 7, amb aquestes accions «no fem res que no diguéssim des
del minut u. Nosaltres no som jutges, però
si hi ha temes que no veiem clars ens pertoca fer aquest pas per a la tranquil·litat
del poble». D’altra banda, el líder d’Entesa, Joan Maria Navarro, va felicitar els
tres grups municipals per les decisions
acordades, que va considerar «un deure
legal i moral».
Cal destacar que en el ple es va nomenar el nou interventor de l’Ajuntament
de Moià, Lluís Soler, que reprendrà la
feina feta per Montserrat Viladrich. Soler
procedeix de l’Ajuntament de Manlleu, liderat per Pere Prat (ERC), que ha cedit
aquest funcionari fins al 2013 al consistori
moianès. Els costos de l’interventor van a
càrrec de la Diputació de Barcelona.

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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Esperança, resignació i responsabilitats
Enric Terencio Arisa. Cap de llista del PSC de Moià

Casa de la Vila (fot. C.I.C. - Moià)

El dia 11 de juny va fer un any de
la constitució de l’actual equip de govern municipal, compost pels tres grups
que van aconseguir representació al
nostre ajuntament en les eleccions
municipals del 22 de maig del 2011.
Amb motiu d’aquest aniversari voldria fer
una valoració, en nom del PSC de Moià,
de la feina feta al llarg d’aquest any.
Esperança, aquesta és la paraula
que utilitzaria per a definir el sentiment
de molts moianesos de cara al futur més
immediat del nostre ajuntament i de la
nostra vila. Les eleccions van servir per
a donar un fort càstig a CiU per la seva
mala gestió en els darrers anys, la qual va
portar les nostres arques a una situació
crítica en l’aspecte econòmico-financer.
També el nostre grup va patir una dura
davallada en recolzament de la ciutadania
i aquest fet ens va portar a perdre la representació en el consistori, un càstig que
hem analitzat i que acceptem, fent la nostra autocrítica per afrontar el nostre futur i
el nostre projecte.

La tasca de governar no pintava fàcil, el govern va decidir realitzar un treball
minuciós per saber en quina situació es
trobaven les arques municipals. El resultat final, els números, eren pitjors que les
previsions realitzades per tots els grups
que concorrien a les eleccions. El nou govern ha patit moltes dificultats per a fer els
pagaments ordinaris. Donat el lamentable
estat de la tresoreria, s’han hagut de demanar avançaments a les administracions
per a fer front a les obligacions de l’ajuntament i aquest fet ha provocat que Moià
hagi perdut recursos directes per a afrontar el futur amb garanties.
Al llarg d’aquest any, Moià ha tingut
força ressò en diversos mitjans de comunicació. Malauradament, no sempre eren
notícies agradables per als qui estimem la
nostra terra, però la realitat és molt crua i
hem d’acceptar que tenim un greu problema. Pel que fa a la política de comunicació del nostre ajuntament, pensem que és
nefasta. No té gaire sentit que en alguns
casos regidors del govern s’assabentin de
successos per la premsa, ni que es publiquin certes notícies sospitosament interessades; això és símptoma de desordre
en la tasca de comunicació, on la famosa
frase de «transversalitat entre regidories»
deixa molt a desitjar.
El govern ha tingut també la seva pròpia crisi, amb la destitució per part de l’alcaldia de la Sra. Elvira Permanyer, amb
la posterior renúncia a la seva acta de
regidora i la seva sortida del govern. En
aquest succés pensem que hi ha molts
punts foscos que esperem que algun dia
se’ns puguin aclarir.
Econòmicament, sí que és veritat
que s’ha treballat de valent per intentar reduir les partides pressupostàries
i s’han reduït les despeses en diversos
9
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apartats. Tot i això, el rastre del deute
és clarament insostenible, més enllà de
si presentem pressupostos futurs amb
superàvit. Això no treu que d’una forma
o altra haurem de refinançar el deute
per a un llarg període i no exclou que es
toquin serveis en detriment de tots els
ciutadans.
Per desgràcia, no tenim la solució absoluta de quin és el camí més adequat,
però s’ha de continuar treballant per trobar el camí menys traumàtic per a tots els
ciutadans, i és aquí que el nostre grup ha

donat i dóna recolzament al govern per a
anar tots a una a fi de sortir d’aquest pou
o almenys per a saber cap on hem d’anar.
Però aquest recolzament no exclou que
donem la nostra opinió sobre la valoració de l’acció de govern al llarg d’aquest
any i, com és normal, hem de ser crítics
i constructius: és el nostre repte com a
grup.
He començat amb un sentiment, esperança; cada cop anem més a la resignació i esperem arribar a responsabilitats.

Plens de l’Ajuntament de Moià
Ple del 10 de maig del 2012
— S’aprova convocar la licitació pel
servei de neteja de l’edifici del CEIP Josep Orriols i Roca.
— S’aprova la modificació de la plantilla de personal, que consisteix en la
supressió de quatre places: dues places
d’agent de la policia local (personal funcionari, grup C2), una plaça de personal
de neteja (personal laboral, grup E) i una
plaça d’arquitecte tècnic (personal funcionari, grup A2).
— S’aprova la correcció d’errades en
la transcripció dels preus de l’ordenança
fiscal núm. 13, publicada en el BOP del
30 de desembre del 2011.
— S’aprova el preu públic pel servei
municipal de Centre Obert per a nens/nenes i famílies que es duu a terme a l’edifici
de Can Carner.
— L’alcalde dóna compte del ple de
la Junta Local de Seguretat del 30 de
març, en què se signaren dos convenis
amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: un per a la cessió
10

d’ús del programari de gestió i suport als
processos de les policies locals i un altre
per a l’adhesió a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat
de Catalunya.
— L’alcalde dóna compte dels decrets
d’incoació d’expedient disciplinari al secretari de la corporació, Francesc Armengol, per actuacions o omissions que poden ser constitutives d’infraccions administratives (20 d’abril), de nomenament de
secretària general amb caràcter accidental a la funcionària de la corporació Anna
Maria Martí (23 d’abril), de cessament de
la funcionària interina Maria Cortina per
haver finalitzat el Pla de modernització i
millora de l’àrea de serveis tècnics per al
qual havia estat nomenada (7 de maig),
de cessament de M. Àngels Ferrer, personal laboral adscrita al CAP, per passar
la gestió d’aquest directament al Servei
Català de la Salut (7 de maig), i sobre la
durada de la jornada laboral del personal
del sector públic, que serà de 37 hores i
mitja setmanals a partir del dia 14 de març
(9 de maig).
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Presentació de la CUP Moianès
Albert Lozano

La CUP Moianès, omple el buit de
partit catalanista i d’esquerres que manca actualment a Moià? Sembla evident
que sí. Aquesta és la resposta de Dídac
Rimoldi, cap visible de la CUP Moià, a la
qüestió que se li plantejava. La CUP es
va presentar oficialment a l’Ateneu La Pólvora el 7 de juliol. Rimoldi va gaudir del
suport d’Adam Majó, regidor per Manresa, i Jaume Casals, alcalde de Navàs, en
l’acte que es presentava com «el tret de
sortida [...] sense gaires ambicions però
sense descartar presentar llista en alguns
dels tres pobles del Moianès on té presència la CUP», segons va dir el Dídac.
L’acte va començar amb un repàs de
la història d’aquesta formació assambleària, un repàs d’ història que remarcava que
el creixement exponencial dels resultats de
les darreres eleccions no són casualitat. Les
CUP, partit independentista d’esquerres i
assembleari, tenen el municipalisme com
a eix vertebrador: «Actualment al Moianès
pot haver-hi moviments o partits semblants,
però amb matisos. Nosaltres tenim un marc
ideològic concret, un estil propi, fem política

des del municipalisme, tenim visió de país,
projecte de país», explicà Rimoldi.
En les més de dues hores que va
durar l’acte, en el qual els trenta-cinc assistents van poder participar en un debat
posterior, les sigles ERC van ser anomenades un parell o tres de vegades: «ERC
va estar calladeta en la crema de fotos del
rei» o «ERC de Monistrol de Calders, partit sistèmic que participa de les quotes de
govern» i «el desencant de la gent amb
ERC després dels governs tripartits», comentaven Jaume Casals i Ramon Vancells, de la CUP de Monistrol de Calders .
L’actual alcade de Navàs, Jaume Casals, va explicar àmpliament la seva experiència com a nou alcalde: «No donem res
per fet i intentem questionar-ho tot.» La
CUP és un partit que treballa sense líders,
caps visibles ni directors generals. Recordem que en les darreres eleccions la CUP
va multiplicar per cinc el nombre de regidors i, a més, va augmentar les alcaldies
fins a quatre, entre elles la de Navàs. A
l’acte hi van assitir un parell de membres
d’Entesa per Moià.

R. Vancells, A. Majó, J. Casals i D. Rimoldi en la presentació (fot. A. Lozano)
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El Centre Obert de Moià

Equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Moià
Per a aquells que no ho sabeu, i tal
com el defineix el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, el Centre Obert és un servei diürn preventiu que, fora de l’horari escolar,
dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents atesos mitjançant el
treball individualitzat, grupal i familiar.
El nostre Centre Obert es troba ubicat
en un espai de Can Carner, ben cèntric,
cosa que facilita la participació de tots els
nens i nenes proposats. Abans estava ubicat a les dependències de la Creu Roja, a
la carretera de Manresa, que era el lloc on
es trobaven també els Serveis Socials Bàsics Municipals. Des que el desembre del
2010 els Serveis Socials es van traslladar
a l’ajuntament, també es realitzà el trasllat
del Centre Obert, que en aquell moment
es deia SIAF (Servei per a la Infància,
Adolescència i la Família). El canvi de
nom és degut a la modificació de servei
que realitzem. En l’actualitat és un servei
més complet, que no solament fa repàs
escolar en petits grups, sinó que també
potencia aquells aspectes personals dels
nens per fer-los més crítics i responsables
a través del joc i els tallers. Els experts
alerten que, sota els comportaments que
reflecteixen ansietat, estrés, depressió,
angoixa o estats baixos d’ànim, en el fons
el que hi ha és un malestar emocional. Per
això és tan important desenvolupar competències que permetin fer front als reptes de la vida quotidiana: saber identificar
les emocions i aprendre a gestionar-les,
desenvolupar la tolerància i la frustració,
prevenir i resoldre conflictes i promoure
una actitud positiva davant les dificultats.
12

D’aquesta manera tindrem nens i nenes
més feliços que sabran assumir el repte
de qualsevol dificultat.
La tasca que realitzem al Centre Obert
és complementària de la que realitzen les
famílies; per això elles són clau en l’èxit
del projecte i per aquest motiu hem de
continuar treballant al seu costat.
El servei s’inicià durant el curs 20072008 amb la col·laboració, ja inicial, de
tots els centres educatius de la vila, centres que curs rere curs participen activament en el seu funcionament. Cada any
el nombre d’infants ha anat en augment,
arribant a tenir nens i nenes en llista d’espera per no poder atendre’ls.
Aquest curs el Centre Obert ha tingut
inscrits 48 nens i nenes de Moià des de
sis a catorze anys, que, repartits en vuit
grups, han realitzat diferents activitats: un
taller de gènere per a treballar la identificació i el respecte entre sexes, treballs
amb fang, ceres i pintura per a fomentar
l’autoestima i evidenciar les qualitats positives de cadascun, i un taller d’ombres
xineses per a fer un treball creatiu i cooperatiu a fi d’ajudar-nos i escoltar-nos. A
més a més, tots els participants realitzaven tasques de suport a l’escolarització,
que anava molt coordinada amb el tutor
escolar i d’aquesta manera es potenciava més el treball que el menor necessitava. Tots els participants del projecte eren
nens i nenes de Moià i la seva distribució
escolar era la següent:
50% de l’Escola J. Orriols i Roca
26% de l’IES Moianès
21% de l’Escola Pia de Moià
3% de l’escola de l’Estany
Totes aquestes sessions anaven
acompanyades d’un treball grupal amb

La Tosca - Moià

Participants en el Centre Obert durant el curs 2011-2012 (fot. Cristina Ayala)

els pares. Els tres temes treballats (un per
mes) han estat: el dèficit d’atenció o la hiperactivitat, l’autoestima i com potenciarla, i dinàmiques de grup per a facilitar la
comunicació assertiva en els fills. Val a dir
que la participació en aquestes sessions
ha estat força variable. En la primera sessió hi va haver quasi un 70% de participació, cosa que tots plegats vam viure molt
positivament, ja que demostrava l’interès
i les ganes que les famílies mostren per
fer-ho bé. Les darreres sessions, encara
que van ser molt participatives i amenes,
no van tenir l’assistència desitjada.
El dia 29 de juny es realitzà la festa de
cloenda de les activitats del Centre Obert
de Moià d’aquest curs. Com que és un
recurs municipal, està finançat majoritàriament per l’ajuntament. El seu pressupot
queda repartit de la següent manera:
6% les famílies
6% la Diputació
25% la Generalitat
63% l’Ajuntament
Durant aquest darrer trimestre, per tal
de poder continuar al projecte, l’ajuntament va realitzar un conveni amb l’entitat

Desperta Espurnes, que ha estat l’encarregada de dur a terme totes aquestes activitats.
En la festa de cloenda hem pogut veure una mostra d’ombres xineses que han
realitzat els mateixos nens. Després vam
participar tots plegats en un berenar que
van elaborar els pares i mares dels nens i
nenes, on teníem una mostra de plats ben
diversos: cuscús, coca, rosquilles, pastissos, tacos... i seguidament la participació
d’un mag que va deixar bocabadats grans
i petits.
Volem agrair la implicació i dedicació tant de la Neus —educadora social
al capdavant del projecte durant el primer trimestre— com a l’entitat Desperta
Espurnes —a través del Xavi i la Judith
(educador social i tallerista, respectivament)— pel seu saber fer i la seva sensibilitat envers els infants. També, des
d’aquí, volem fer extensiu el nostre agraïment a totes aquelles professionals que
han passat pel servei des dels seus inicis
i que han fet possible que sigui el que és
actualment, en especial a l’Anna, la Iolanda i la Laura.
Gràcies a tots per la vostra participació i el vostre entusiasme. Bon estiu!
13
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GARATGE
GROS - MOIÀ, S.L.
MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA
SERVEI GRUES

Ctra. de Manresa, 9-11 MOIÀ
grosmoia@red.renault.es

ASSEGURANCES
RACC CLUB
Ctra. Manresa, 9-11
08180 Moià

Tel. (particular) 93 830 00 68
Tel. i fax (taller) 93 830 05 03
ASSEGURANCES GROS
•Som col·laboradors oficials
del RACC.
•Podrà fer-se soci del RACC
i contractar lʼassegurança
del seu vehicle.
Tel./Fax 93 830 05 03

Plaça Major, 11 - Tel. 93 830 01 99 - 08180 MOIÀ

pasqual fl
flors
ors
pasqual
Ctra. de Vic, 19, Moià
695 755 923
pasqualflors@gmail.com
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LES ENTITATS INFORMEN
El Fanal, 25 anys d’utopies fetes realitat
El Fanal va celebrar el passat mes de
març el seu vint-i-cinquè aniversari. És un
bon moment per a donar una mirada enrere sobre tot el que s’ha fet fins ara.
El Col·lectiu Cultural i Ecologista del
Moianès, el Fanal, va quedar constituït el
dia 11 de setembre de 1987 amb l’esperit
de ser una associació cívica i sense ànim
de lucre. El seu objectiu principal era la
defensa de l’entorn natural més immediat
des de dos vessants clarament diferenciats: un vessant reivindicatiu, de defensa
del patrimoni natural del Moianès, sempre
acompanyat d’un raonament tècnic i científic, i un vessant de sensibilització, divulgació i conscienciació ambientals.

25 anys de reivindicació
La reivindicació duta a terme durant
aquests anys ha anat lligada sempre a
posar la veu i denunciar problemes que
afecten les espècies, els ecosistemes i les
relacions entre el medi i l’home a l’entorn
del Moianès.
Posar sobre la taula aquests problemes ha fet que el Fanal sigui considerat una entitat de referència i a tenir en
compte. No sempre s’han assolit els resultats desitjables, però la perseverança
i la construcció d’un argumentari des de
la coherència i la rigorositat han fet que
s’hagin assolit alguns èxits remarcables.
L’aprovació, per part de la Generalitat
l’any 2010, de l’ampliació del PEIN (Pla
d’Espais d’Interès Natural) del Moianès és
un gran èxit de tothom i per a tothom. L’espai protegit s’ha multiplicat per cinc, amb
un creixement de 8.500 h. El Moianès ja
tenia des de 1992 una àrea preservada
de 2.050 h de sis municipis (Avinyó, Moià,
Santa Maria d’Oló, l’Estany, Castellterçol
i Castellcir). En l’ampliació s’hi van afegir

espais de dos municipis més, Collsuspina
i Muntanyola.
El PEIN protegeix el nostre paisatge
forestal; una flora i vegetació submediterrània força rara a la resta del territori
català i els seus animals. Protegeix mamífers com la fagina, la guineu, la geneta i el
gorja-blanc; ocells rapinyaires com el duc,
el mussol banyut i l’àliga cua-barrada; els
nostres ecosistemes fluvials amb el cranc
de riu i la llúdriga, i peixos com la bagra
comuna i el barb cua-roig. Pel que fa als
amfibis, hi trobem la salamandra, el tòtil,
la granota verda i la reineta. Amb aquesta
ampliació també s’hi incorporen diversos
espais d’interès geològic, com el sistema
càrstic de les coves del Toll i de les Toixoneres i l’aflorament salí pròxim a Santa
Maria d’Oló.
Altres accions dutes a terme que podem destacar:
— Campanyes d’oposició al Circuit
Verd de Moià, el Canadell de Calders i
campanya de regulació del motorisme de
muntanya.
— Seguiment del projecte de construcció de l’Eix Transversal.
— Campanyes contra abocadors de
deixalles i residus a l’Estany i runa a Puigsagordi.
— Campanyes per a aturar les pedreres a Puigsobirà (Moià), a Collsuspina, a
les Quingles (Calders).
— Campanyes d’oposició a la construcció de camps de golf i urbanitzacions
a Santa Maria d’Oló, Sant Feliu de Codines, Puigsagordi, la Franquesa i la Falzia.

25 anys de sensibilització,
divulgació i protecció de l’entorn
L’associació ha volgut compartir sempre amb tothom el seu argumentari i les
15
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Sortida als Aiguamolls (fot. El Fanal), fauna i flora del Moianès (fot. El Fanal),
celebració dels 25 anys (fot. X. Rius)

La Tosca - Moià

seves idees, obrint-se als pobles, collaborant amb les diferents associacions,
ajuntant grans, joves i petits, i divulgant
i ensenyant tot allò que ens fa ser ciutadans d’un espai petit com el Moianès.
El Fanal s’ha implicat a muntar, entre
altres iniciatives:
— Concurs de Fotografia de Natura
del Moianès (4 edicions).
— Caminades per a conèixer la flora,
fauna i vegetació del Moianès (8 edicions)
i sortides amb les escoles.
— Campanya a favor de els bosses
reutilitzables, conjuntament amb l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Moià
(ABIC Moià).
— Exposicions de bolets (8 edicions),
de fauna, del bosc, d’amfibis i rèptils...
— Participació en la Festa de l’Arbre Fruiter, Carnestoltes, calçotades populars,
Caga-tió, plantades d’arbres...
— Xerrades dels «Moianesencs voltant pel món» (16 edicions), conferències,
i publicació de llibres.

I ara... què?
El Fanal avui compta amb vuitanta
membres i amb un saníssim estat dels
seus comptes, sostingut exclusivament
amb les aportacions dels seus socis. El fet
de no dependre de les subvencions per
al seu funcionament li ha permès d’actuar des de la independència de planteja-

ments. També tenim voluntaris que no són
socis i que col·laboren amb l’associació.
Enguany una part dels membres de la
junta va decidir no continuar al capdavant.
Això ha fet que com a col·lectiu es replantegés el seu futur i si hi havia d’haver o
no continuïtat. Després d’un període de
reflexió, sembla que hi ha gent disposada a cedir el seu temps, a fer continuar
aquesta associació i a donar-li una nova
empenta. Així, doncs, el Fanal comptarà
amb Àngels Baldellou (presidenta), Montserrat Clapers (vice-presidenta), Carme
Bermúdez (secretària), Montserrat Tortadés (tresorera) i Eugeni Alboquers, Eduard Garcia, Jordi Santacana, Francesc
Sosa i Jaume Orriols, vocals.
La defensa del patrimoni, estimar la
natura i lluitar des de la comunitat per un
espai natural més saludable que alhora
sigui compatible amb el desenvolupament
econòmic, és una cursa de relleu, iniciada per uns però que ha de continuar amb
d’altres, de ben segur amb idees i propostes diferents. El relleu generacional es fa
imprescindible.
En aquests temps tan convulsos, defensar la cultura i protegir el medi ambient són uns valors prou engrescadors que
potser als qui esteu llegint ara LA TOSCA, també renovada, us animaran a venir
a col·laborar i a participar en aquest collectiu cultural i ecologista que ha estat durant vint-i-cinc anys el Fanal.

17

Agost 2012

Els inicis de la Comunitat Els Avets de Moià
Ramon Ribas. Director
D’on sorgeix la idea?
En Ramon Soler, un barceloní que
passava els caps de setmana i les vacances d’estiu a Moià, conegué les comunitats de l’Arca en una estada que feu a
Taizé, on coincidí amb un grup de la comunitat de Trosly.
L’Arca va néixer en 1964 quan Jean
Vanier i el P. Thomas Philippe, responent
a una crida de Déu, convidaren Rafael
Simi i Philippe Seux, ambdós amb discapacitat intel·lectual, a compartir llur vida
en l’esperit de l’Evangeli i de les Benaurances anunciades per Jesús.
Commogut per l’experiència de l’Arca,
Ramon Soler convidà a passar les vacances d’estiu un grup d’aquesta comunitat
de França.
Aquest grup va venir a Moià els estius
del 78 al 80 i aquí conegueren Mme. Renée Dupuy, una dona francesa que vivia
a Moià. Aquesta senyora era escriptora i
poetessa, una dona d’una gran espiritualitat. Estava malalta i, en morir, deixà en
herència la seva casa a l’Arca.

Fou la família Payàs de Moià qui treballà per complir la voluntat de la difunta.
Ells es posaren en contacte amb la comunitat de Trosly, que, coneixent l’existència de El Rusc, comunitat que es creà
en 1975 a Tordera, els posà en contacte
amb ells i cedí aquesta herència a l’Arca
de Catalunya.

La primera llar: Els Avets
Fou el 8 de desembre de 1981 quan
s’obrí una nova llar a Moià, i l’anomenaren Els Avets, ja que a l’entrada, al jardí,
tot donant la benvinguda, hi havia dos
magnífics exemplars d’aquest arbre. Des
d’aquest moment es parlà que la comunitat tenia dos llocs de vida, un a Tordera i
un a Moià, malgrat tenir un sol responsable, el Dr. Pujol, fundador de El Rusc, ja
que continuaven essent una sola comunitat.
Els Avets, de moment, acolliren només dones, ja que El Rusc acollia només
homes: M. Luisa Castanyeda i Margarita
Fàbregas.

A Els Avets, tots col·laborem en la cuina (fot. Els Avets)
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D’assistents hi anaren Lluïsa Morago,
que en fou la responsable, i Jordi Carbonell i Teresa Gil, mare de la Margarita.
La Teresa, vídua des de feia uns quants
anys, coneixia el matrimoni Pujol a través
de la Comunitat de Fe i Llum. Pel juliol
de 1981 va anar a viure a El Rusc amb la

seva filla, i pocs mesos després marxà a
Moià, a obrir Els Avets.
La Margarita, malgrat les grans limitacions que tenia, era el cor de la llar. La
seva gran fragilitat feia que tots els membres de la llar estiguessin sempre pendents d’ella.

Festa dels 30 anys de Els Avets
Un dia esplèndid va acollir la festa de
celebració dels trenta anys de Els Avets,
el proppassat 27 de maig. Més de cent
cinquanta persones van gaudir d’un seguit d’activitats obertes a tota la població.
En el marc del Parc Municipal de Moià es
van produir reencontres de persones que
durant aquests trenta anys han passat
per la Comunitat contribuint dia a dia a fer
que aquesta associació cresqués i arribés
amb força i il·lusió renovada a aquest aniversari.
Durant el dia van actuar els Bastoners
de Moià i els Falcons de Malla, es van fer
jocs amb paracaigudes, hom va obsequiar

amb aperitiu, arròs, postres i pastís d’aniversari tots els assistents i es va cloure la
festa amb un grup històric en les festes
d’aquesta associació, el compost per la
família Martí Gomila.
Petits i grans, avis i néts, gent de totes
les edats van viure una jornada d’agraïment per la tasca que moltes persones
han deixat en aquesta comunitat, de reconeixement al poble que durant trenta anys
ens ha acollit i especialment de festa per a
les persones acollides, les persones amb
discapacitat, que són els verirables protagonistes de tots aquests anys d’història
de Els Avets..

Un instant de la festa dels 30 anys, al parc (fot. Els Avets)
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Units per la Fam
Finalitza la campanya per recaptar
diners per a la Banya d’Àfrica
Després de sis mesos, el dia 2 de juny
vàrem celebrar l’acte de cloenda de la
campanya, iniciada a la Fira del Tió amb
una espectacular sopa de pedres. Durant
aquest temps hem pogut conèixer, reflexionar i debatre sobre les causes de la precarietat, la marginació i la fam.
A través de conferències, projeccions
de pel·lícules i documentals, contes, xocolatada... ens hem acostat a les realitats
que viuen moltes persones, que provoquen situacions de marginació i que condicionen la dignitat i supervivència de les
persones a casa nostra, però amb extrema cruesa en països africans i de l’anomenat Tercer Món.
També hem comptat amb la collaboració de sis avis del poble, que ens
han explicat les seves històries de vida,
plenes de moments difícils, anecdòtics,
amb alegries i solidaritat, i que el Tunqueque ha escenificat a la biblioteca en clau
de conte. Amb aquestes històries s’ha edi-

tat un petit llibre, amb unes fantàstiques
il·lustracions de la Judith Folch: Contes de
la mà dels nostres avis. Encara el podeu
trobar a les llibreries Grau i La Pinya, de
Moià.
El mateix dia 2 de juny, a la plaça Major es va triar, en un acte participatiu, el
projecte al qual s’han destinat els diners
recaptats. Amb un total de 102 vots i cinc
projectes a triar, el resultat va ser:
Acció contra la Fam
Metges sense Fronteres
Farmamundi
Save the Children
Ajuda en Acció

38
26
22
12
4

Així, doncs, el total de 1.823,26 euros recaptats s’han enviat a l’organització
no governamental Acció contra la Fam,
concretament per al seu projecte al camp
de refugiats somalis de Dollo Ado a Etiòpia. Esperem fer una segona transferència amb els diners de la venda del llibre.
Des d’aquí, el nostre agraïment a entitats,
ajuntament, empreses i particular.

Logo dibuixat per Picanyol i sopar de final de campanya (fot. E. Permanyer)
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Escola Pia

Moià Sport

T. Molina davant els alumnes (fot. Escola Pia)

Festival de dansa (fot. Moià Sport)

XXXI Certamen Literari. Es va celebrar el divendres 18 de maig, essent els
convidats l’escriptora i rondallaire Roser Ros i el dibuixant Artur Laperla. L’eix
transversal d’aquest curs —«Visquem les
nostres tradicions»— va fer que aquesta edició fos un xic diferent de la d’altres
anys: en lloc de redactar un text o bé un
poema, cada nen o nena va pensar i dibuixar una auca sobre les diferents tradicions
moianeses i catalanes. A més del públic
habitual (alumnes, membres del jurat, famílies de l’Escola i altres coneguts), ens
van acompanyar els geganters, grallers
de Moià i el Pollo Matapuces. El certamen
es va acabar amb una lluïda cercavila pel
pati de l’escola.
Tomàs Molina visita l’Escola Pia de
Moià. El dimecres 23 de maig al matí vàrem tenir entre nosaltres Tomàs Molina,
popular home del temps de TV3. Els alumnes d’Educació Infantil i moltes persones
interessades van poder escoltar les seves
explicacions sobre «Els secrets de la meteorologia» i li van fer moltes preguntes
relacionades amb la natura. El claustre
era ple de gom a gom. En acabar, es va
obrir un espai per a preguntes, a les quals
en Tomàs Molina va contestar de forma
amena i entenedora.

Festival de final de curs de dansa. El
passat diumenge 17 de juny es va celebrar al pavelló municipal d’esports de
Moià el ja tradicional Festival de final de
curs de les activitat de dansa del gimnàs
Moià Sport. Un total de vint-i-cinc balls, de
hip hop i de dansa contemporània, amb
una durada d’una hora i deu minuts, van
mostrar el treball fet durant aquest curs.
Un pavelló ple a vessar d’un públic entusiasmat amb els balls dels seus fills/es, nebots/des, nets/es, amics/gues, va donar
un to de color al festival, que va començar
i acabar a l’hora.
Volem agrair a tothom que ha fet possible un any més que aquest festival es
pugui realitzar, i en especial a les professores de dansa, Verónica Merino, Patricia Merino i Elena Serra, i també la collaboració de l’Ajuntament de Moià.
Des de fa vint anys --catorze com
a 9 Gimnàs i des de fa sis com a Moià
Sport-- donem suport a la dansa, incidint
una mica en la dansa contemporània i, sobretot, en el hip hop, que és un ball més
esportiu i amb música més actual. Això ha
fet que també s’incorporessin a la dansa
els nois. En concret, dels 120 alumnes
que participaren en el festival, 100 eren
noies i 20 nois.
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El Rei Lear i l’Aula Oberta de l’Institut Moianès
Gemma Manuel
El dia 21 de juny els alumnes de l’Aula
Oberta de l’Institut Moianès, dins el marc
del Projecte Medea XXI, van representar,
a l’Ateneu La Pólvora, una adaptació de
l’obra de Shakespeare El rei Lear.
El Projecte Medea XXI és un projecte
educatiu inclòs en el pla anual del nostre
centre (IES Moianès) i que compta amb el
suport logístic i econòmic del Consorci del
Moianès, la xarxa Edu.Moianès, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Moià.
L’Aula Oberta és una de les formes pensades pel Departament d’Ensenyament per a
atendre la diversitat dels alumnes d’ESO.
Diferents professionals del centre hi
estan implicats: enquadrant el marc històric del text, aprofundint en la literatura,
la reflexió personal, el treball específic de
relaxació i concentració, la memorització
del text i la construcció d’elements per a la
representació des de la tecnologia i la plàstica. Acompanyar els alumnes en el seu
procés personal a través d’un projecte teatral és tan sols una excusa per a caminar
plegats. Les arrels d’aquest tipus de teatre
les podem trobar en el psicodrama de J.

Moreno i el Teatre Social d’Augusto Boal.
Sílvia Martín —persona externa al
centre, especialitzada en teatre terapèutic per a joves— ha dirigit l’adaptació de
l’obra per al grup. De la seva mà, els
alumnes han anat construint l’obra i la posada en escena només ha estat el tràmit
final que dóna pas a la satisfacció de la
feina ben feta, la qual cosa fa que vegem
recompensats l’esforç i el treball conjunt
de tot el claustre de professors.
El treball en equip, la cooperació per
a aconseguir els objectius, la constància i
l’assistència són, en definitiva, una forma
d’aprendre que cal un compromís personal amb la pròpia vida per a assolir les fites i que això implica també ser-ho amb la
societat en què vivim.
Formaven l’elenc Omar Conejero (Rei
Lear), Raquel Tarrida (Cordèlia), Vanesa
Rodríguez (Regan), Leila Guemili (Goneril), Belén Rodríguez (Bufó), Eduard Romero (Duc de Cornwall), Miquel Hernández (Comte de Gloucester), Dídac Galleguet (Edmund), Jordi Ramos (Edgar) i
Genís Casallarch (Comte de Kent).

Un instant de la representació de El Rei Lear (fot. M. Aliberch)

22

La Tosca - Moià

Biblioteca de Moià
L’escriptor Vicenç Villatoro a la biblioteca. El dilluns 28 de maig vam fer tertúlia
amb l’escriptor Vicenç Villatoro sobre la
seva novel·la Moon River. El director de
l’Institut Ramon Llull va explicar-nos com
crea les seves novel·les i què el motiva a
escriure. A l’inici de l’acte la coral d’adults
de l’Escola de Música ens va cantar el seu
Moon River, emociant!
Més tertúlies literàries. El divendres 15
de juny vam tenir una altra tertúlia, en què
també vam poder comptar amb l’escriptor
Feliu Africà sobre la seva novel·la ambientada a Moià Rojals i l’endemà vam fer
la ruta literària pels paratges on transcorre aquesta obra (vegeu p. 28). El dilluns
18 de juny vam tancar el cicle de tertúlies
d’aquest curs parlant del llibre de contes
La bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies. Tornarem a iniciar les tertúlies pel setembre:
us hi podeu apuntar a la biblioteca.
Ens ha arribat el Premi d’animació a
la lectura Maria Moliner. El Ministeri de
Cultura convoca cada any uns premis per
als millors projectes de dinamització lectora. Diversos anys ens l’han donat: en el

2005, pel projecte d’animació pre-lectora
de 2 a 5 anys; en el 2007, per la promoció i difusió de la poesia entre els joves;
en el 2010, el projecte premiat es titulava Una biblioteca de pel·lícula per a tots
els públics, i aquest any 2011, pel conjunt
de propostes de promoció a la lectura. El
premi consisteix en uns 3.000 € en llibres
infantils i juvenils, que altres anys ha anat
acompanyat d’alguna sessió de contacontes, material... A inicis de juny hem rebut
les tres caixes de llibres infantils i juvenils, més tres e-readers, cent samarretes,
punts de llibre...
Tallers, petits artistes. Amb les cent
samarretes que ens han arribat del Premi Maria Moliner vam muntar un taller de
pintar samarretes al parc. Se’n van pintar
unes cinquanta, amb eslògans promocionals de la biblioteca i tota mena de dissenys. Dins la setmana d’intercanvi de
llibres, també vam programar-hi un taller
de punts de llibre per a fer un punt de llibre
molt original...
Exposicions. Aquests dies heu pogut
veure dues exposicions: 100 anys d’en

Taller de pintar samarretes (fot. Biblioteca de Moià)
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Vicenç Villatoro (fot. Bibl. Moià)

Massagran, on grans i petits s’han retrobat amb els clàssics del Massagran,
i Quin temps tenim?: l’organització de la
vida quotidiana, sobre els usos del temps
i l’organització familiar.
Setmana d’intercanvi de llibres per
llegir. Durant la primera setmana de juny
vam tenir la quarta setmana d’intercanvi
de llibres. El divendres 8 de juny es van
intercanviar un total de 124 llibres, cosa
que significa 124 participants, perquè un
dels canvis introduïts aquest any era el de
participar en l’intercanvi amb un sol llibre.
Agraïm a les escoles la seva cooperació
a recollir els llibres i repartir els vals per a
l’intercanvi.

Museu de Moià
Estudi del linx. El Museu de Moià i
l’Estació Biològica del CSIC de Doñana,
a través de Jordi Nadal (UB), han establert un conveni de col·laboració per a la
realització d’estudis comparatius entre el
linx ibèric actual, i les restes del linx del
Pleistocè de les coves del Toll.
Visitants per Setmana Santa. El Museu i les coves, amb 1.162 visitants, han
superat els visitants del 2010 (1.064) i del
2011 (745). Ha estat un efecte positiu del
programa de TV3 Sota terra i del monogràfic sobre el Moianès de la revista Descobrir Catalunya.
Dolmen del Cospinar. Les dues primeres setmanes de juliol, deu alumnes de
l’Institut Moianès, coordinats pels arqueòlegs del Museu, han realitzat una campanya d’excavació del dolmen del Cospinar,
que esperem que tingui continuïtat els
pròxims anys, fins a la restauració i consolidació del dolmen a fi de fer-lo visitable.
Aquest projecte de col·laboració entre el
Museu i l’Institut vol acostar l’arqueologia,
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el patrimoni i la història als joves del Moianès interessats en la temàtica.

El projecte Undersafe
Projecte Undersafe a les coves del
Toll. Projecte europeu coordinat pel centre d’innovació Innowacja Polska de Polònia, en el qual també col·labora l’empresa
d’R+D EDMA Innova de Girona i hi participen pimes i investigadors de Polònia,
Estònia, Regne Unit i Espanya. El Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals EPSEM (UPC) de Manresa
hi participa com a expert en mineria i en
temes de mines i coves turístiques. El
projecte consisteix a desenvolupar un sistema de sensors sense fils de fàcil installació que detectin diversos paràmetres
—temperatura, soroll, gasos, ventilació,
moviments...— per a augmentar el nivell
de seguretat dels turistes i treballadors de
les mines i coves turístiques. L’EPSEM va
proposar les Coves del Toll com a cova
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Alumnes de l’Institut i avaluadors del Geoparc (fot. Museu de Moià)

natural per a realitzar les proves de detecció de caigudes de pedres a partir de
dispositius d’ona sonora, ones sísmiques
i moviment. Aquest projecte forma part del
conjunt de mesures que el Museu de Moià
desenvolupa per a garantir la bona conservació de la cova paral·lelament al seu
ús turístic.

El Parc Geològic i Miner
Exposició temporal «El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central». Del
22 de juny al 25 de juliol s’ha divulgat un
interessant projecte del qual el Museu de
Moià i les Coves del Toll són una peça
clau, juntament amb les Coves del Salnitre de Collbató, la Muntanya de Montserrat, el Museu de Geologia Valentí Masachs de Manresa i la falla de Mig Món
de Súria. Paral·lelament, el 20 de juliol
a 2/4 de 10 del vespre, a Can Carner,
hi va haver la presentació pública del
projecte amb la intervenció de l’alcalde,
Dionís Guiteras, Joan Vinyes, conseller
de Turisme del Consell Comarcal del Bages, i Ferran Climent, director científic
del Parc.

Visita dels avaluadors de la Xarxa
Mundial de Geoparcs de la Unesco a les
Coves del Toll, el 19 de juny. Els va rebre
l’alcalde, Dionís Guiteras, i la directora del
Museu, Marta Fàbrega. La visita, que va
durar unes tres hores, va servir per a ensenyar les instal·lacions i contestar totes
les preguntes que els avaluadors feien
sobre l’equipament i el seu funcionament.
L’estada dels avaluadors va durar del diumenge 17 de juny al dimecres 20 i durant
aquests dies una intensa agenda els ha
portat per tots els centres d’interpretació
del Parc Geològic i Miner de la Catalunya
Central, per diferents paratges d’interès
geològic i per empreses turístiques collaboradores amb el projecte. Pel setembre sabrem el resultat de l’avaluació de
Moià i de la resta de centres del Parc, que
ha de permetre la seva incorporació a la
Xarxa Mundial de Geoparcs.
60è aniversari de la descoberta de les
Coves del Toll. Per tal de commemorar
la fita, el 15 de juliol a 2/4 de 8 del vespre s’ha fet un acte a la Surgència de les
Coves del Toll, amb la participació de les
autoritats locals i un concert amb l’Aula
Coral de l’Escola de Música.
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Festival Francesc Viñas
Joventuts Musicals de Moià

Michael Andreas Haeringer a l’Auditori
(fot. Carles Boix-Manresa)

Joventuts Musicals de Moià ha recuperat el Festival Internacional de Música
Francesc Viñas. Si en l’impàs de l’any
passat la música arribà a l’estiu moianès
de la mà del I Cicle Memorial Maria Vilardell, aquest any tots dos cicles conviuen, l’un amb el piano com a protagonista,
tal com va néixer l’any passat, i el veterà Festival amb un ampli predomini de la
veu, en honor del tenor que li dóna nom
i que aquest any permetrà d’escoltar de
nou un vell conegut, Dalmau González,
una de les veus catalanes que ha cantat,
com Viñas, als escenaris d’arreu del món,
del Metropolitan de Nova York a la Scala
de Milà, del Liceu de Barcelona al Covent
Garden de Londres. Hi actuen també una
parella de solistes lírics italians, el Quartet de la World Orchestra, Daniel Ligorio,
26

Gennady Dzubenko, Katia Michel i l’Orquestra de Cordes Sons d’Art.
El Festival s’inaugurà el dia 7 de juliol
amb Michael Andreas Haeringer, que captivà el públic de Moià. Amb els seus deu
anys, el jove pianista havia aixecat expectatives i l’Auditori de Sant Josep presentà
un ple absolut, obligant a afegir cadires a
l’aforament habitual.
I el concert no defraudà. Haeringer
impressionà amb un repertori d’absolut
virtuosisme, que ell semblava tocar amb
insòlita normalitat i facilitat, però, a més,
posant-hi el fraseig i la musicalitat necessàries. És clar que la seva experiència vital
no pot donar-li la mateixa maduresa que a
un concertista de seixanta anys, però la
frescor i l’espontaneïtat ho supleixen amb
escreix. S’intueixen al darrere uns professors que estan fent molt bona feina, i esperem que continuï per aquest camí.
Al costat de l’intèrpret vam poder descobrir també la seva faceta de compositor, amb unes variacions de collita pròpia
sobre el conegut tema de Les oques van
al camp, molt ben escrites i contrastades.
Michael sorprengué l’auditori posant
veu en el Nocturn de Chopin i en els bisos, creant un efecte màgicament celestial que feia posar la pell de gallina.
Una magnífica inauguració del Festival, que ha col·locat el llistó ben alt, tal
com mereixen Francesc Viñas i Maria Vilardell, en honor dels quals s’organitza el
cicle.
Amb l’ajuda inestimable dels botiguers de Moià, que hi han donat suport,
i amb la del públic que desitgem que respongui favorablement i ompli tots els concerts, Joventuts Musicals espera capejar
la crisi i poder, en un futur, retornar a l’esplendor de programació que el Festival
havia assolit no fa gaires anys.
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Consorci del Moianès L’Esplai

Jornada a Can Carner (fot. Consorci)

Festa Major (fot. M. Alsina)

Any rere any els resultats avalen el
Servei d’Empreses i Emprenedors del
Consorci del Moianès. L’any 2011 es van
assessorar 127 projectes empresarials
nous, dels quals 23 han creat empresa i
generat 42 nous llocs de treball; també es
van assessorar 70 empreses ja creades.
Fa uns mesos es va iniciar un treball de prospecció a les empreses amb
l’objectiu de donar un servei de qualitat i
adequar-lo a les necessitats reals del teixit productiu del territori. S’han realitzat
més de cent entrevistes individualitzades a empreses dels deu municipis, amb
una valoració molt positiva. Per aquesta
raó es donarà continuïtat al projecte, que
derivarà en un pla d’acció amb actuacions de formació, consolidació i cooperació adreçat a les empreses. L’objectiu és
donar suport i eines per a tenir un teixit
empresarial més sòlid, competitiu i amb
capacitat de reacció.
Fruit de la prospecció, es va organitzar el dijous 12 de juliol una jornada a Can
Carner sobre exportació i finançament,
amb la presència del cap del programa
d’ACC1Ó Iniciació a l’Exportació, i del director comercial de l’Institut Català de Finances. A l’acte hi van assistir vint-i-tres
empreses del Moianès.

El dia 24 de juny es va celebrar la Festa Major de l’Esplai. Començà a les deu
del matí a l’església parroquial amb una
missa en sufragi dels associats difunts,
oficiada per Mn. Jaume Soler i el P. Mateu
Trenchs i amb participació dels Cantaires
de l’Esplai.
Seguidament a la sala polivalent tingueren lloc els parlaments del president
de l’Esplai, Josep Armadans, el vice-president, Joan Coll, el president de la Festa,
Enric Oliveras, i l’alcalde de Moià, Dionís
Guiteras. Els esposos Teresa Sentias i
Jaume Font representaren els socis de
l’entitat, i Maria José Lluch, la Fundació
La Caixa. Clogué el dia un dinar de germanor al restaurant El Toll i, a la tarda, ball
amb el duet Sensaciones.
Entre les altres activitats organitzades
per l’Esplai seleccionem:
Teatre: Pitonissa, no m’enredis (3
juny, pel Casal Catalunya de Castellar
del Vallès) i Un final feliç per a tothom (17
juny, Petits Grans Artites, grup de teatre
juvenil de Moià).
Excursió a Barcelona: CaixaFòrum i
exposició Goya: llums i ombres (9 juny).
Exposició de quadres fets pels socis
que han seguit l’activitat de pintura duta a
terme al llarg de l’any (10-30 juliol).
27

Agost 2012

ACTES I ESDEVENIMENTS
Catifes per Corpus

Caminada a Rojals

Elvira Permanyer
Feia més de quaranta anys que no
s’havien fet catifes artístiques i efímeres a
les places de Moià. Aquest any, el diumenge 10 de juny, per iniciativa de la Cultura de
la Dona i amb la complicitat de molts moianesos, s’ha recuperat aquesta tradició,
viva en altres pobles i ciutats de Catalunya.
La confecció de catifes amb flors, pètals de colors, fulles verdes de formes i
textures diferents, branquillons i materials
diversos (serradures i encenalls tintats,
sorres de colors, pedres, terres...) es feia
el Dijous de Corpus per on passava la
processó. Els veïns amb antelació dissenyaven els dibuixos, preparaven les flors,
tintaven els encenalls i serradures i, el dia
assenyalat, tots a la plaça o al carrer de
genollons a terra a donar forma i color a
l’obra efímera d’una catifa.
Després de tants anys de no fer-ne,
els catifaires han hagut d’espavilar-se,
buscar informació en aquells que de petits havien participat a fer-ne, buscar els
tints naturals i no contaminants, cercar
col·laboracions per a obtenir herba, serradures, cubells i estris per a tintar... i, la
cosa més important, trobar moianesos
que volguessin participar-hi.
El resultat va ser un èxit. Es van poder fer quatre catifes: una de flors a les
escales de l’església parroquial, una segona d’encenalls i serradures tintades a
la plaça de Sant Sebastià, una tercera a
la plaça del Pare Sagrera, confeccionada
per membres de l’Esplai, feta de materials
per a la construcció, i una quarta a la plaça del CAP, confeccionada per l’AMPA de
l’Escola Pia.
La cercavila feta pels geganters i els
grallers per a visitar les quatre catifes va
moure molta gent. Es van recollir 185 euros, que seran destinats a una oenagé
moianesa.
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Ja és la segona ruta literària que la
Biblioteca de Moià i l’Associació Cultural
Modilianum organitzen per terres del Moianès, la primera fou per la vall de Marfà
seguint l’obra de Lluís Cerarols L’ànima de
la vall. Es va fer la tarda del dissabte 16 de
juny i aplegà una trentena de caminaires;
la ruta volia resseguir els camins per on
passen les trifulgues de la novel·la Rojals,
de Feliu A. Carreras, en la qual el paisatge
és un dels protagonistes destacats.
Aquesta vegada es va afegir a la ruta
un element nou, ja que cinc membres
del grup de teatre La Cadira feien lectures dramatitzades de fragments de l’obra
prèviament escollits per l’autor i situats en
indrets concrets que centraven l’acció i el
text.
La ruta literària va tenir una tertúlia
prèvia el dia abans a la biblioteca, en la
qual l’autor va situar l’acció de la novel·la
i explicà per què i com s’havien anat elaborant els textos, com havia anat superant
les dificultats de la redacció dels fets, del
llenguatge, de la descripció de les feines i
estris del camp, de com tot donant forma
els personatges i com aquests anaven prenen vida, i molt especialment com descrivia
els paisatges i els camins de Moià.
La ruta es va iniciar a la biblioteca per a
arribar a Coromines i, al costat de la bassa,
fer-hi la primera lectura. Després se seguí
cap al costat de ponent, enfilant el camí
que ens havia de dur a la font del Termenal,
refer de nou el camí i arribar a Casamitjana,
tot veient Sant Feliu de Rodors a dalt del
turó i el Perer enrunat més enllà, baixar fins
a la font, retrobar de nou el camí que porta
a Pedrissa, on l’última lectura va donar per
acabada la ruta literària. Una caminada esplèndida en tots els sentits de la paraula,
pel temps, pels caminaires, pel paisatge i
pels fragments escollits i dramatitzats.
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La catifa de la plaça del CAP (fot. E. Permanyer)

Als peus de Rodors (fot. M. Serra)
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Flama del Canigó

Coral de Moià

Flama del Canigó (fot. X. Rius)

Coral de Moià (fot. E. Permanyer)

El Consorci del Moianès va coordinar
els actes d’encesa i distribució de la Flama del Canigó amb l’edició d’un programa
conjunt per a tots els municipis.
Castellcir i Sant Quirze van recollir la
flama a Collsuspina i van portar-la corrent
als seus pobles pel camí de la Serra de
Castellcir. La resta van recollir-la a la plaça de Sant Sebastià de Moià, on es van
llegir els manifestos de la Flama i el manifest d’adhesió dels municipis del Moianès a l’Associació de Municipis per la Independència, que llegí l’alcalde de Moià.
Dionís Guiteras va instar a no considerar
més la independència com «una quimera», assenyalant que l’import del rescat de
Bankia correspon al que cada any Espanya arrabassa a Catalunya en impostos.
Els organitzadors de l’Estany havien
anat a buscar la Flama directament al cim
del Canigó i, com cada any, en Joan Gaja
va fer una foguera a la plaça.
Amb aquest acte es va reprendre una
tradició que, a Moià, els darrers anys s’havia esllanguit.
Les senyeres que acompanyaven tradicionalment el transport i encesa de la
Flama s’han substituït, gairebé en la totalitat, per banderes estelades.

La tarda del dissabte 7 de juliol, a l’Auditori de Sant Josep, la Coral de Moià organitzà un concert, acompanyada per Les
Veus del Casal, de Breda.
En la primera part, la coral de Breda
oferí àries d’òpera i cançó catalana. En la
segona, la Coral de Moià presentà un programa equilibrat, en el qual es posava de
manifest la feina ben feta durant l’hivern,
un bon so i una bona direcció musical
d’Andreu Brunat.
La coral moianesa interpretà les següents obres: la sardana Som una coral, de M. Trench; Deixa’m venir, de J.
Brahms; Signore delle cime, de Marzi;
Cants i rialles, de Pearsall; la cançó de
bressol mallorquina No-ni-no; Ay, linda
amiga, un anònim del segle XVI; el bolero
Contigo en la distancia, de Portillo de la
Cruz; Fata la parte, de Juan de la Encina,
i, per acabar la seva actuació, el cànon a
cinc veus de Geissler, El concert.
Per tancar el concert, les dues corals
van cantar juntes la popular havanera El
meu avi.
En acomiadar-se, el director de la Coral de Moià féu un recordatori que cada
dijous assagen a l’Esplai i convidà a sumar-s’hi.
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2es Jornades de Prospecció Biològica
de Catalunya
Montse Clapers. El Fanal - Grup Ecologista del Moianès
Els dies 6, 7, i 8 de juny, el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la collaboració de la Universitat de Barcelona,
la Institució Catalana d’Història Natural i
l’empresa moianesa GAIA - Serveis Ambientals, van organitzar les Segones Jornades de Prospecció Biològica de Catalunya.
Durant aquests dies una cinquantena
de científics van dur a terme un exhaustiu
treball de camp per tota l’àrea del Moianès inclosa dins l’espai natural protegit
del PEIN del Moianès i Riera de Muntanyola. El treball va consistir a obtenir el
màxim nombre de cites de tots els grups
taxonòmics de fauna i flora del territori definit. Aquestes dades s’introdueixen després al Banc de Dades de Biodiversitat de
Catalunya (BDBC). Les principals zones
amb aigua on es va prospectar van ser les
rieres de la Fàbrega, la Tosca, Fontscalents, Passarell, l’embassament del Molí
Nou, els recs de l’Estany i diverses basses properes a cases de pagès. Pel que
fa a zones boscoses, es va anar a Sauva
Negra, la vall de Marfà, les costes entre

Moià-Collsuspina i l’Estany, les obagues
de l’Estany i Oló, la fageda de Puig-antic
i la zona entre Puigsagordi i Collsuspina.
Amb les dades obtingudes s’ha comprovat la riquesa i diversitat de fauna i
flora del Moianès. En concret, s’han detectat: 1.400 espècies de flora, per 170
d’ocells, 23 de mamífers, 14 de rèptils, 8
d’amfibis i 3 de peixos.
Com a activitats paral·leles obertes a tot
el públic, i especialment a la població local,
es van programar una sortida i una exposició. La sortida, el dissabte 9 de juny, va permetre de conèixer els principals valors naturals que havien trobat els diferents grups
de científics. L’exposició tingué lloc al Casal
la setmana de l’11 al 17 de juny i en el seu
muntatge també hi va participar El Fanal.
De dilluns a divendres la van poder visitar
diversos grups escolars i el cap de setmana va tenir una gran afluència de públic. Es
podien observar fotografies realitzades pels
millors fotògrafs de natura de Catalunya i
també els mapes amb les zones on els científics van realitzar els seus treballs.

Grup de botànics buscant plantes noves (fot. M. Clapers)
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Músiques i danses de la Cabra d’Or
Martí Prats Soler
Ja feia més de cinc anys que al Cau
de Moià s’havia començat a parlar del
tema: a la Festa Major de Moià li mancava un eix...

Naixement de la festa
Hi ha una bona colla de jovent del
poble que ens sentim atrets per les festes tradicionals i que som habituals de
la diada de Sant Fèlix de Vilafranca del
Penedès, de l’Aquelarre de Cervera, dels
Blancs i Blaus de Granollers, de la Patum
de Berga... Totes elles són festes amb
contingut tradicional però prou salvatges
per a tenir el jovent enganxat. Es respira
adrenalina, es viu, es remouen les entranyes dels assistents i, sobretot, mobilitzen
gran part del poble on se celebren.
La Festa Major de Moià sempre ens
ha mogut, perquè és la festa del nostre
poble, però li mancava una activitat tradicional que la distingís de la resta de pobles del país.
La major part de la gent de Moià «de
tota la vida» han viscut la llegenda de la
Cabra d’Or de petits. Ja sigui amb el Cau
o amb els avis, no són pocs els qui van
anar al castell de Clarà a cavar forats a
veure si la trobaven. Teníem, doncs, l’ingredient bàsic per a poder organitzar la
festa. La resta d’ingredients sortirien de
les festes anteriorment esmentades i del
magí dels participants.

tot el poble, però al final ens quedem amb
la sensació que «sempre som els mateixos», tot i rebre força col·laboracions externes.
Amb la Cabra anàvem pel mateix camí
quan, al cap de pocs dies d’haver decidit
definitivament fer la primera edició (i a un
mes de la data assenyalada!), un dels
membres de l’organització es va plantar:
volia que l’organització s’obrís de veritat a
tot el poble. Tots ho desitjàvem, però teníem les nostres diferències en el com i en
si ho podríem aconseguir. Per sort, vam
decidir arriscar-nos i fer una convocatòria
massiva fent picar la curiositat a la gent.
Vam fer cartells dient que s’havia trobat la
Cabra d’Or i la plaça es va omplir de gom
a gom.
D’aquella gentada n’ha quedat una representació: es van unir uns quants sectors de diferents edats a tirar del carro. I
això ha estat clau per a l’èxit de la festa,
que enguany arriba a la tercera edició,
amb una organització molt àmplia, també
assembleària i estructurada en comissions que permet que les organitzadores se
la sentin seva.
Malgrat tot, encara n’hem d’aprendre
molt, per a aconseguir que tots ens hi sentim de gust i que més gent s’apunti a organitzar-la. Aprofito aquest escrit per a convidar els lectors de LA TOSCA a unir-se al
projecte de fer de la Cabra d’Or una festa
participativa, organitzada des del poble i
per al poble.

Organització de la festa
Músiques i balls
L’embrió de l’organització de la festa
de la Cabra d’Or és la Gent del Porc, que
ens encarreguem d’organitzar la Festa del
Porc de principis de primavera. La Gent
del Porc s’organitza de manera assembleària i amb vocació de tenir gent diversa de
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La meva aportació a la festa ha estat
principalment la música i algunes idees
per als balls. Quan començàvem a muntar la festa, tots teníem en ment la Patum
de Berga com a referent. Volíem que ens
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permetés d’expressar-nos amb la mateixa
força i alegria que ho fan a Berga. Un concepte que entre nosaltres anomenem música lolololejable. Vam decidir compondre
quatre cançons, cosa que em van encarregar a mi com a suposat músic. Per sort,
ma germana i mon pare en saben més
que un servidor i m’hi van ajudar.
El Cabri qui pugui, inspirada en la música balcànica, havia de servir per a fer
caminar el personal amb «salero». El Ball
de la Cabra, inspirat en el ball de l’Àliga,
havia de ser majestuós però alhora festiu,
amb arrels aràbigues tal com la llegenda
indica. El Ball de noces del Bernat i la Dolça havia de ser una gresca forta, però al
mateix temps havia de servir perquè els
nuvis ballessin. Així, vam continuar amb
la idea patumaire d’estructurar la peça en
dues parts, però aquest cop ens vam decantar per la jota mallorquina per al primer
fragment; la segona part, més típica de la
Catalunya Central, es faria sobre un pasdoble. Finalment, el Ball de la mort havia
de ser tètric i solemne; per això vam deixar-ho en mans dels tabals; l’any passat hi
vam afegir el toc dissonant de trompetes
per emfasitzar-ne el caràcter tenebrós.
Aquí acaba la música per a la primera
edició, composta a un mes vista. Per a la
segona edició, amb més calma, vam decidir ampliar el repertori amb altres temes
d’arrel tradicional i gravar un CD (que,
per cert, trobareu a les millors botigues),
perquè tothom pogués lolololejar les cançons.
Els músics de la Banda Àuria volíem
tocar un valset, una masurca i més mú-

sica balcànica o similar en esperit. L’Arxiu Històric de Moià es va aparèixer per
facilitar-nos la feina. Milers de partitures,
algunes d’elles compostes per gent de
Moià, van passar per davant els ulls d’en
Pep Prats, que en va seleccionar tres que
semblaven adequades per a l’ocasió. Un
vals preciós amb estructura de caramelles
anomenat Tot hermós, i una peça de cercavila amb dues parts, Marcha núm. 2 i
Paso doble núm. 2.
Ja només ens faltava la masurca,
un ball d’origen polonès que va arrelar
a Catalunya a mitjan segle XIX i que actualment és present en el repertori de la
majoria de grups catalans de música tradicional. Vaig agafar la guitarra, vaig tocar
els acords del Lágrimas negras, un bolero
genial, i els vaig reordenar a conveniència. A poc a poc va néixer la melodia que
m’agrada més, la Masurca entre cometes.
Però quina utilitat li donaríem?
La llegenda de la Cabra, a part del
suc que se’n pot treure amb temes tradicionals per la seva antiguitat, fa aparèixer
dos grans temes literaris, com són l’amor
i la mort, que ja apareixen en les danses,
però la tradició pagana de culte a la fertilitat també hi pren una gran importància.
Aquest tema no apareixia en els balls, i
així va sorgir la idea de fer el Ball de Trempats i Enxirinades, que serviria d’homenatge als poders de fertilitat associats al
boc i, en el nostre cas, a la Cabra d’Or.
I, de passada, també és un homenatge
al poble (la raó la trobareu a La gairebé
veritable història de la Cabra d’Or, <http://
lacabrador.blogspot.com>).
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La festa de la Cabra d’Or, l’any passat (fot. C.I.C. - Moià)
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L’Església en miniatura
Dos anys de feina, 4.000 hores de treball, 8.000 teules, 1.200 kg de pes... després,
Josep Fonts ha acabat una espectacular reproducció en miniatura de l’església parroquial de Moià (2’40 per 1’70 metres de base, i 0’93 d’alçada, que arriba als 2’15 metres
en el campanar). Construïda en pedra de Vinaixa, tota la reproducció ha estat feta per
Fonts (amb la col·laboració inicial d’Àngel Farràs), excepte les figures de la façana i els
bastaixos del campanar, encarregats a un figuraire barceloní. (Fot. J. Clarà)
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IV Enramades del carrer Sant Pere
(segona generació)
Alícia Arisa
La darrera setmana del mes de juny
el carrer de Sant Pere es començava a
vestir de festa per celebrar el seu patró.
Aquest carrer, llarg com un dia sense pa,
m’agrada perquè em guarda més records
que cap altre de Moià. Ara, a més, per veïnatge em fa viure de prop les enramades
que cada any per Sant Pere, aquest any
el dia 30, la gent del barri celebra a la plaça del mateix nom.
En què consisteixen? A més de decorar el carrer i la plaça amb garlandes
i penjar abelles (que són ampolles de
plàstic disfressades) a la noguera de la
«rotonda», a sopar i fruir d’una pila d’espectacles, com també d’un ball.
Es desplacen els contenidors que hi
ha una mica més avall de la font, a la mateixa paret, i en el seu lloc s’hi munta l’escenari. La mateixa tarda, s’hi instal·len les
taules i cadires i es comença a preparar
el sopar: mongetes amb botifarra, pa amb
tomàquet, vi o refresc i, per postres, un
gelat de terrina.

L’espectacle comença quan tothom
s’ha assegut per sopar, just després d’haver fet el circuit per recollir plat, got, menjar, beure i coberts. Tot sopant, doncs,
vam gaudir dels diferents estils de dansa
i coreografies de grups de l’Escola Municipal de Dansa de Moià, liderada per la
incombustible Maite, com també com de
les bailaoras de l’Escola de Flamenc de
Moià, dirigida per Sergi Martín. La novetat
era un espectacle de màgia de dos nois
de tretze i quinze anys que ens van fer
riure i ens van deixar bocabadats: «Set de
màgia» de Sant Vicenç de Castellet.
Al final de festa sempre hi mena un
ball per a tots els públics, sobretot per al
més adult!
El preu de tot plegat: 8 €. Baratet, oi?
Organitzat per una colla que es fan dir
Amics del Carrer Sant Pere, perquè n’hi
ha que no hi viuen però també ajuden. I la
gràcia és que tenen bona mà amb els artistes. Uns ajusten preus, els mags, i d’altres
regalen el seu art, l’escola de dansa i la de
flamenc, cosa que no es paga amb diners!

Sopar a la plaça de Sant Pere (fot. A. Arisa)
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MOIANÈS
Marina Berdalet a Castellterçol
Elvira Permanyer
Durant la primera quinzena de juny
la pintora Marina Berdalet, membre del
Cercle Artístic del Moianès, va exposar a
l’Espai Franch de Castellterçol uns dibuixos pensats i elaborats tenint present el
lloc on serien mostrats, l’espai on s’exposen les obres de Josep Franch-Clapers,
fruit de l’experiència dolorosa de l’èxode
i l’exili.
L’exposició sols té uns pocs quadres,
fets amb respecte i humilitat davant l’obra
de Franch, en l’entorn d’un silenci i un espai quasi sagrat, com diu la Marina.
La primera obra, que dóna nom al treball i a l’exposició, Diàleg d’ombres, és un

políptic format per cinc dibuixos fets amb
grafit sobre paper, que tenen una continuïtat entre ells, representant un paisatge
desolat amb núvols de capvespre i unes
figures solitàries que projecten les seves
ombres.
La segona peça, petita, Projecció en
el pla, vol ser un parèntesi i una reflexió
que ens convida a l’esperança que volen representar les dues últimes obres:
Nocturn, foscor blavosa on una filera de
xiprers es dirigeix cap a un mateix punt de
fuga, i Claredat, on un cel vermellós indica
que finalment s’aixeca la fosca i es fa de
dia. (Foto a la p. següent)

Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

El dissabte 19 de maig, de cinc a set
de la tarda, l’Associació Cultural i Recreativa de l’Estany (A.C.R.) va organitzar
«L’Estany Spring Festival», amb jocs, tallers, música i berenar per als més petits.
A les deu del vespre, al local del Cine, ball
per a tothom.
El cap de setmana del 2 i 3 de juny
es va celebrar la Festa de l’Esport, amb
bitlles catalanes, escacs, botxes, futbolsala, bàsquet, gimcana infantil de bicicletes, etc. Es van regalar gorres a tots els
participants en els diferents esports.
El dissabte 23 de juny, revetlla de
Sant Joan, es va iniciar la diada amb una
excursió amb autocar al Ripollès. La primera parada va ser una passejada per la
població de Camprodon i després un dinar de germanor amb els amics de la Flama del Canigó a Sant Pau de Segúries.
Allà es van trobar amb els estanyencs que

havien pujat a la nit al Canigó a buscar la
flama i, tot seguit, es va anar a Coll d’Ares
a la festa de la Flama del Canigó. Allà es
va fer l’intercanvi de la flama de la Catalunya Nord amb Catalunya i cada agrupació va poder encendre el seu quinqué.
Un cop encesos, tots junts amb els seus
vehicles van anar baixant fins a Sant Joan
de les Abadesses. Allà es va fer la lectura
del manifest, es va encendre una flama
al claustre del monestir i tothom ja es va
dispersar cap a la seva població a portar
la flama. A quarts de deu del vespre, els
estanyencs que havien anat a buscar la
flama van arribar amb cotxe juntament
amb un seguit de ciclistes que els esperaven, van fer la lectura del manifest i, tot
seguit, hi va haver coca i xampany per
als assistents, organitzat pels Amics de
la Flama del Canigó de l’Estany, l’A.C.R. i
l’ajuntament. Després, al local del Cine, la
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Exposició a l’Espai Franch (fot. M. Berdalet)

revetlla continuà amb un sopar i ball amb
el cantant i Dj Ignasi Pons.
El dissabte 30 de juny al matí, a la
pista, jocs esportius i infantils, d’aigua i
de cucanya. A les deu, a l’Hotel d’Entitats
L’Escorxador, un dinàmic «cafè-tertúlia»
per a parlar de l’escola de l’Estany, amb
la participació de pares i mares, mestres,
ajuntament, Consorci del Moianès... I a
les dotze del migdia, al Cine, reunió explicativa «La nova escola de l’Estany». Com
serà? Quines millores suposarà? Quins
espais es podran utilitzar fora de l’horari
escolar i amb quines finalitats? Carretera

i seguretat. Una jornada organitzada per
l’Ajuntament de l’Estany.
El dissabte 7 de juliol, al Casal de la
Gent Gran, assemblea ordinària i tot seguit dinar de germanor a l’Hostal Grau.
Un cap de setmana de concerts, dins
la programació cultural Stagnum 2012: el
dissabte 7 de juliol, a les deu del vespre,
al claustre, concert a càrrec de Joan Ribé
(piano) i Gabriel Coll (violí). El diumenge
8 de juliol, a les dotze del migdia, al mateix lloc, concert de joves pianistes de Vic,
amb Pau Vendrell, Eudald Buch, Elisabet
Vinyoles i Daniel Taboada.

Grup d’estanyencs al Coll d’Ares (fot. Joan Purtí)
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PERFILS
Mireia Ordeix, estudiant de disseny
Elvira Vilardell

Mireia Ordeix (fot. E. Vilardell)

La Mireia Ordeix, de vint anys, viu
a Castellterçol —Moià, però, és com la
seva segona residència— i l’any que ve
cursarà quart de Disseny de producte a
Elisava, l’Escola Superior d’Enginyeria i
Disseny de Barcelona. Fa poques setmanes aquesta jove estudiant va recollir el
premi Voilà de les mans de la periodista
Lídia Heredia pel seu disseny: el tongue.
Aquest producte consisteix en un dispositiu pràctic i senzill que funciona com a suport per al mòbil mentre s’està carregant:
d’aquesta manera el cable queda recollit i
no cal deixar el telèfon a terra o a sobre de
la taula. La sisena edició dels premis de
disseny Voilà, organitzats per Servei Estació, va tenir 139 participants, dels quals
només tres van resultar premiats, entre
ells la Mireia, que hi participava en la categoria d’estudiant.
Com se’t va ocórrer la idea per a
dissenyar el tongue?
A la universitat, a l’assignatura de Projectes d’Equipament Domèstic, ens feien

dissenyar un projecte per als premis Voilà, el qual després presentaves al concurs
només si volies. Vaig anar a comprar-me
un material a Servei Estació —les bases
del concurs establien que els elements
utilitzats havien de ser d’aquesta botiga—
per mirar de començar a donar forma a un
producte que encara no tenia del tot clar.
El material que vaig escollir va ser la goma
o cautxú Eva, a partir del qual he creat el
tongue, i que vaig triar per les seves qualitats: flexibilitat i fàcil de manipular. A l’hora
de crear el producte vaig seguir un procés
diferent del de la majoria dels meus companys, o sigui que, en comptes d’experimentar amb un material i obtenir una idea
arran de l’experimentació, vaig pensar
primer una idea i després vaig dissenyar
el producte. L’ocurrència de crear un gadget per al mòbil em va sorgir de pensar
en una necessitat que tingués la societat
relacionada amb les noves tecnologies, i
d’aquí va sortir el projecte. El primer esbós que vaig fer, però, no s’assembla al
resultat final, ja que el pensament inicial
era crear una bossa que aguantés el mòbil. Després de les correccions del professor de l’assignatura i del procés de treball,
ha acabat resultant un producte diferent i
més senzill.
Quins punts forts té el producte
que has creat?
Primerament, que és molt simple, tan
sols és la goma Eva amb dos petits talls
i un forat. A més, el cost de fabricació és
molt baix, i el procés d’elaboració, molt
senzill. D’altra banda, és funcional i pràctic, dues característiques que per a mi
haurien de tenir tots els productes.
Què t’ha aportat ser una de les guanyadores dels Voilà?
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A part del premi en si, o sigui un trofeu
i un val de 1.000 euros per a gastar-me’l
en material a Servei Estació, també em
vendran el producte en aquesta botiga de
Barcelona i em quedaré el 50% de beneficis que n’obtinguin. El que em fa més
il·lusió és aquesta última part: que venguin un disseny meu. Al llarg de la carrera
fas moltíssims projectes, però aquests
no surten de la universitat o, fins i tot,
no surten ni del paper, com aquell qui
diu. Potser és per això que em fa
una il·lusió especial veure
que la gent podrà utilitzar
un article fet per mi i que
aquest no es quedarà en
un simple esbós o en una
maqueta. A més, guanyar
aquest premi m’ha donat més confiança en mi
mateixa i m’ha fet perdre
una mica la por que tenia a l’hora de dissenyar,
perquè veus que el
que fas és útil, que
serveix per a alguna
cosa.
És difícil per
als dissenyadors
aconseguir vendre
els seus productes
i que a més tinguin
èxit?
És molt difícil, perquè hi ha
molta competència i, molta, molt
bona. A més, és quasi impossible crear
una marca a través del teu nom; això ho
aconsegueix poquíssima gent, com ara
el Mariscal, per citar un exemple. D’altra
banda, també pots ser un dissenyador
d’èxit treballant en un estudi amb més
persones, però no aconsegueixes fama ni
renom individual, sinó èxit per a l’empresa per a la qual treballes. Un exemple és
Lékué, la marca dels tupperwares de silicona que ara estan tan de moda. Aquesta
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empresa contracta diferents estudis de
dissenyadors perquè els creïn diversos
models de productes, però qui s’emporta la fama quan l’article triomfa no són
ells sinó l’empresa que els ha llogat, en
aquest cas Lékué.
Quines creus tu que són les claus
de l’èxit per a triomfar en el món del
disseny?
Ser simple i senzill, tenir la ment
oberta a tot i ser molt observador,
és a dir, fixar-te en les coses, en el material del qual
estan fetes, en la seva
funcionalitat... No perdre’t
cap detall. A més, és clar,
cal ser creatiu i innovador,
però no innovar perquè
sí, sinó buscar abans una
necessitat i intentar satisfer-la. Ara, per exemple,
el que s’està fent molt és
crear nous dissenys en
funció de les noves
tecnologies. Es veu
una necessitat que
està per cobrir i es
crea un producte en
funció d’aquesta. Un
bon dissenyador de
producte el que ha de
fer és intentar millorar
la vida quotidiana de la gent, i això
és el que vull fer jo: facilitar el dia a
dia de les persones.
L’any que ve acabes la carrera.
Tens clar algun destí?
La intenció és fer pràctiques aquest
any mentre estudio i intentar aconseguir
feina al lloc on faci de becària per poder
agafar experiència en l’àmbit professional, perquè si no acabaré la carrera poc
preparada i més tenint en compte que el
disseny de producte significa poca teoria i
molta pràctica.
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Més endavant m’agradaria anar-me’n
fora, a un altre país, com ara Alemanya,
que és un dels millors llocs a l’hora de
trobar feina com a dissenyador. A alguns
dels meus companys que han marxat a
aquest país a treballar, o bé d’Erasmus,
les coses els han anat bé; a més, la situació econòmica alemanya és molt millor
que l’espanyola.
A part de marxar fora d’Espanya a
treballar per adquirir experiència professional, t’has plantejat cursar alguna
altra carrera o un màster per ampliar
els teus estudis?
Ho he pensat, però és molt car i ja m’he
gastat prous diners en la carrera, més dels
que preveia. Cada any ens han anat apu-

jant els preus, ja que jo també estic pagant
preu públic, a part del privat, o sigui que les
taxes que incrementa la Generalitat també
m’afecten a mi i als meus companys, i això
ha comportat que algunes persones fins i
tot hagin hagut de demanar crèdits per a
poder continuar pagant-se la carrera.
Ara, a més a més, a la meva universitat ens trauran la segona convocatòria de
juliol, les recuperacions; per tant, si suspenc, l’any vivent no tinc dret a una segona oportunitat i m’hauré de matricular
de nou a les assignatures no superades
i tornar a pagar. Una de les coses bones
que té Elisava, però, és que la majoria de
persones que surten acaben trobant feina, potser no al lloc on voldrien, però com
a mínim treballen.
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Joan M. Serra, geògraf
Josep Font, Jaume Clarà
cultura promíscua, que barrejava cereals amb lleguminoses i arbres fruiters,
i on la vinya havia estat molt important
en bastants dels municipis del Moianès,
a excepció de Collsuspina. Un paisatge
de turons esglaonats per a aprofitar amb
feixes tota la terra que pugui tenir utilitat
per a l’agricultura, amb unes muntanyes
molt més desforestades per la pressió sobre els boscos: la fusta era font energètica, combustible, adob, material per a la
construcció i aliment per al bestiar en les
pastures.

Joan M. Serra (fot. J. Font)

Joan M. Serra. És geògraf, mestre, catedràtic d’institut. És un manresà molt conegut a Moià, ja que ha estat durant dinou
anys professor a l’IES Moianès. Acaba de
publicar a la revista Modilianum un article
sobre la transformació del paisatge rural
al Moianès, una evolució que va explicar
de forma didàctica, amena i il·lustrada en
una conferència a Can Carner, amb motiu de la presentació del número 46 de la
revista, el proppassat dissabte 9 de juny.
La seva tesi és que el Moianès ha tingut,
fins fa poc, un paisatge personal, molt
característic, el del mosaic agroforestal
creat pel món dels masos entre els segles
XVI i XVIII. Aquest paisatge, els darrers
cinquanta anys s’ha transformat en un
paisatge rururbà perifèric de l’àrea metropolitana de Barcelona. En parlem amb ell,
d’aquests canvis.
Quines eren les característiques
d’aquest paisatge creat pel món de la
masia?
Era un paisatge amb molta més varietat de conreus. Es tractava d’una agri42

I quan comença a canviar aquest
paisatge?
És una conseqüència de la industrialització de Catalunya. El Moianès és una
societat tradicional, agrícola, amb una
important artesania que queda desfasada del procés d’industrialització de mitjan segle XIX. Hi apareix una mica d’indústria, però poc desenvolupada, encara
amb telers manuals. El camp, en aquells
moments, està absolutament poblat, és un
paisatge ple, però que perd valor i molta
gent se’n va. És un procés que, en algunes comarques com el Pallars, va provocar una autèntica estampida de població
que va marxar cap a la ciutat, a les conques que s’havien industrialitzat i a Amèrica. És aquí, doncs, on comença aquest
canvi que repercutirà, a la llarga, en l’aspecte del paisatge.
Què vol dir aquest paisatge ple?
Sí, se’ns fa difícil d’imaginar-nos-ho
avui. En vaig ser conscient, fa uns vint-icinc anys, en un viatge a Kosovo: trànsit
continu de gent, que es desplaçava a peu.
El camp era ple de gent, que hi treballava.
Anaven, venien, carregaven palla, portaven bestiar. El Moianès devia ser semblant
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i, encara que el cereal no donés tanta feina, segur que cuidaven el bestiar, anaven
a collir glans, a fer llenya, etc. L’activitat
agrícola centrava una gran part de la mà
d’obra i hi participava tota la família.
El bosc, tal com el coneixem,
doncs, és força recent i està una mica
mitificat, oi?
Efectivament, el bosc està idealitzat.
Ens queixem que ens estem carregant
la natura i no som prou conscients que
feia centenars d’anys que a Catalunya
no s’havia produït una reforestació com
la que tenim ara. El bosc ha crescut molt
en extensió i el pitjor és que ha crescut
de forma totalment desordenada, una reforestació salvatge que incentiva els incendis forestals, unes masses boscoses
sense rendiment econòmic ni cap utilitat
pràctica, ja que la pressió sobre el bosc
ha desaparegut.
Ara, però, valorem més aquest paisatge agroforestal de feixes i parets
seques?
Sí, i en això hi han tingut un gran paper els grups ecologistes. Un pas molt
important va ser l’aprovació de la Llei
del Paisatge de Catalunya, l’any 2005, i
la creació de l’Observatori del Paisatge
de Catalunya. Aquest ha cartografiat els
paisatges, els ha posat en valor i ha fet
moltes publicacions sobre el tema, com
ara del paisatge de les parets seques.
Sovint creiem que era una cosa senzilla
de fer, però no és tan fàcil, que les parets
s’aguantin i es mantinguin en el transcurs
del temps. Tenim documentat, en el cas
del Bages, que baixaven pagesos des de
la Cerdanya a fer les parets seques. Ara
es fan cursos per a recuperar aquestes
tècniques, com també s’han recuperat els
forns de calç.
Com la veus, la gestió del paisatge
quotidià del Moianès?

Caldria ajudar, d’una banda, la poca
gent que es dedica al sector primari.
S’ha parlat sovint dels pagesos com a
jardiners del paisatge. És clar que els
pagesos no s’han de convertir en jardiners, que no és la seva feina, però són la
gent que mantenen el paisatge. Amb el
seu treball, doncs, estan fent també una
funció social, que hauria de tenir algun
reconeixement. D’altra banda, l’Observatori ha fet una carta del paisatge, que
inclou el Moianès. Hi ha unes directrius a
aplicar. Els darrers anys hem progressat
pel que fa a la valoració del paisatge. Una
altra cosa és que se’n faci cas des de les
administracions. Els quinze anys que
hem passat d’eufòria econòmica també
han comportat molts impactes negatius.
Hi ha hagut projectes molt consumidors
de territori.
I una darrera pregunta, en aquest
cas referent a la teva tasca docent.
Després d’una vintena anys de professor a l’Institut de Moià, quina valoració en fas, d’aquest període? ¿Hi estàs d’acord. quan es diu que el nivell
dels alumnes ha anat enrere els últims
anys?
No, de cap manera. És clar que
aquests anys hi ha hagut un progrés al
país, i a Moià també. Als centres educatius hi veig coses positives, tant en els privats com en els públics. Hi ha hagut una
millora educativa molt important. L’informe Pisa, del qual tant s’ha parlat, diu que
potser sí que els nostres alumnes no són
tan excel·lents com altres alumnes, però
en canvi la distància entre els més excellents i els menys excel·lents és menor que
en altres països. Hem reeixit en un model
educatiu que ha primat la igualtat. En canvi, no ens n’hem acabat de sortir en l’educació de l’excel·lència. Vist com a conjunt,
de quan vaig començar a fer de mestre
l’any 1971, és evident que hem progressat, i molt.
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Plaça de Sant Sebastià, 6
Tel. 93 830 02 20 - Fax 93 830 10 47
agraufont@cadena88.com
08180 MOIÀ

Plaça Major, 9
Tel. 93 830 01 21

MOIÀ

Sant Josep, 2
Tel. 93 830 04 99
08180 MOIÀ

Imma Petitbò Antúnez
ÒPTICA
OPTOMETRISTA
Col·legiada núm. 4870
Plaça Major, 8 - Tel. i fax 93 830 12 88
08180 MOIÀ
www.opticamoia.com
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DE FORA ESTANT
Davant la tomba d’Asorey
Maria Àngels Petit i Mendizàbal
No sabia que a Bonaval, dins l’església de l’imponent convent de San Domingos, just al costat de la seu del Museo do
Pobo Galego, hi havia el panteó de gallecs il·lustres, i que entre els sepulcres
de Rosalía de Castro i de Castelao es
trobava el de Francisco Asorey. Fou una
sorpresa per a mi, en aquell matí radiant
de passejada compostel·lana, topar amb
la seva tomba, que em féu recordar, si
bé situada als antípodes peninsulars, la
vila de Moià. D’Asorey no en sabia gran
cosa, res que anés més enllà del Crist de
la nostra església parroquial i d’un article
publicat per Roser Portet a Modilianum
feia més de vint anys (núm. 4, 1991).
El Crist d’Asorey que tenim a Moià és
considerat pels historiadors de l’art l’obra
més important d’aquest artista pel que
fa al seu vesant d’escultor d’imatges religioses. Tot i això, Asorey fou molt més
que un escultor de sants. Sabem que de
ben jovenet abandonà la natal Cambados
per anar a estudiar a l’escola d’arts i oficis dels Salesians de Sarrià, on va beure
del Noucentisme. El seu periple continuà

al País Basc, concretament a Barakaldo i
a Bilbao, on quedà influït pel costumisme
tradicionalista. D’aquestes dues barreges
en sorgí una nova personalitat d’artista
gallec i galleguista més expressionista i
simbòlica. Finalment, i després d’una estada a Madrid, instal·là el seu taller a la
ciutat de Santiago, al barri de Caramoiña
—on ara té un carrer dedicat—, al costat
justament de Bonaval.
He tingut l’oportunitat de parlar-ne
amb la gent del país i crec que a Galícia
Asorey és conegut, tant pel que fa al seu
vesant d’artista com de nacionalista; no
obstant això, em fa l’efecte que avui dia
es tracta d’una figura una mica arraconada.
I a Moià, què se’n pensa del Crist
d’Asorey? M’agradaria saber si, aprofitant
que en tenim una obra mestra, s’ensenya
a les nostres escoles. Sempre m’ha fet
la impressió que el monumental Crist rau
oblidat en la foscor de l’església de Santa
Maria. Qui m’havia de dir que l’estada a
Compostel·la em faria reflexionar sobre
aquesta qüestió moianesa!

Convent i església de San Domingos de Bonaval (fot. M.À. Petit)
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Rellotge. Catedral de Santiago (fot. M.À. Petit)

Però la cosa no acaba aquí, només
cal abocar-se a la catedral, ja sigui pel
cantó de Praterías o de Quintana, per
topar amb un altre vincle moianès. Es
tracta de la torre del rellotge catedralici

anomenada popularment La Berenguela.
Més ben dit, del bell rellotge, l’esfera del
qual es pot veure en cadascuna de les
quatre cares de la torre. I és que el rellotger que té cura del rellotge més important
de la ciutat gallega és el moianès Joan
Pedrals. Ell fou qui endemés en restaurà
l’any 2000 el so.
Sovint a l’estiu, quan en Pedrals passa pel costat de casa meva camí de Sant
Josep per donar puntual corda al rellotge,
ens hem trobat i m’ha explicat els seus
neguits pels antics rellotges de corda,
llençats, venuts, oblidats... per tants racons de la Península; sovint també m’ha
evocat les seves aventures compostellanes relacionades amb el famós rellotge de la Berenguela, la catedral i la cúria
catedralícia... En Pedrals és un enamorat del seu ofici, un boig de la rellotgeria,
aquest antic art, com ell mateix certifica
en el seu web (<http://perso.wanadoo.es/
joan809/>). Em fa l’efecte que, com passa
amb el Crist d’Asorey, a Moià no es valora
com cal el rellotger Pedrals.
En totes aquestes coses pensava tot
passejant pels carrers granítics de Sant
Jaume de Galícia. Hi haurà més relacions
entre aquesta ciutat i Moià? Quants moianesos i moianeses hauran fet el Camí de
Sant Jaume? Quants hauran quedat embadalits davant de l’Obradoiro o de San
Martiño Pinario? En tot això anava pensant quan vaig decidir escriure aquestes
poques ratlles evocadores, que tingueren
el seu inici davant la tomba d’Asorey.

El Crist d’Asorey
Maria Serra
En el número d’abril-maig de LA TOSCA vaig llegir certes insinuacions sobre
el presumpte abandonament del Crist
d’Asorey que tenim a Moià. Bé, doncs,
m’ha semblat el moment propici per a fer
46

pinya amb el periodista, amic i autor de
l’escrit, Ramon Tarter.
Com alguns de vosaltres ja sabreu, el
Crist de Moià va ser esculpit pel reconegut Francisco Asorey (1889-1961, Ponte-
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vedra) i és una talla de fusta de castanyer
de quatre metres d’alçada que es troba a
la capella del Santíssim de l’església parroquial.
Del Crist de Moià és original la unió
del Crist amb la creu, com si fos tot una
sola peça. A més a més, si t’hi fixes, els
peus estan encreuats i separats al mateix
temps. La veritat és que soc una admiradora i enamorada del nostre Crist d’Asorey. A més de ser d’una gran originalitat,
així com d’una gran perfecció, allò que
realment impressiona és la figura extàtica
del rostre. Segons sembla, volia imprimir
el dolorós moment en què el soldat romà
li enfonsa la llança al pit, i Jesús, aixecant el rostre, mostra al món el seu darrer
sospir.
M’agradaria compartir amb tots els
lectors unes línies que va dedicar el poeta
Miguel Rabanal al Sant Crist de Moià (cim
de la producció asoreyana):
«[...] Abiertos los brazos, erecta la cabeza, fundidos hombre y cruz en parigual
misión redentora, representa una apoteosis cristiana del triunfo a lo griego de los
cánones humanos [...]»
Dit això, i si bé desconec l’existència
d’altres exemplars arreu del món, l’important és que el tenim a Moià, i del que no
hi ha dubte és que es mereix un àmbit
ample i lluminós on tothom el pugui contemplar i admirar. Així mateix, considero
que valdria la pena fer-ne una major publicitat, encarada a fomentar la seva adoració tant pels mateixos moianesos com
pels forasters. Això, alhora que donaria
visibilitat a l’obra (tot s’ha de dir, fins ara
força oblidada pel poble), donaria atractiu
afegit a Moià.
És per aquest motiu que prego al
nou senyor rector, Jaume Soler, que tingui en compte la il·lusió dels moianesos
de fer realitat aquest repte. Moltes gràcies.
Escorç del Crist d’Asorey (fot. J. Soler)
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L'Estanc Autet
C/ Joies, 9 - 08180 MOIÀ
TEL. 938300139
estanc.autet@gmail.com

TERESA RAFART
Perruqueria
També tractaments facials i corporals
amb productes naturals
Allisat amb keratina
Plaça de St. Sebastià, 3 · Moià
Tel. 93 830 07 07
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• Estètica
• Bronzejat sense sol
• Servei de depilació
làser mèdic
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INDRETS
El Forn de la Calç de Calders, Centre d’Art
Contemporani i Sostenibilitat (CACIS)
Roser Portet
Al Moianès una iniciativa i empenta
particular fa que puguem disposar d’un
centre ben interessant que casa l’art, la
sostenibilitat i un projecte educatiu ric i
ambiciós en un entorn únic, el del Forn de
la Calç de Calders i el bosc que l’envolta.
Tot va començar quan la Roser
Oduber i el Joan Vendrell, després d’anys
d’haver-se instal·lat en plena natura, dins
el municipi de Calders, tocant a Navarcles
i a Artés, van sensibilitzar-se en veure
l’estat en què es trobava el forn de calç,
a la seva propietat. Decidiren restaurar-lo
i gràcies a això quedà col·locat al mapa
dins la xarxa de 150 elements del patrimoni industrial de Catalunya, de la Generalitat, i catalogat com a Bé cultural d’interès
públic per l’Ajuntament de Calders.
La idea havia nascut l’any 2007, i
en el 2009 s’acabaven les obres. Arran
de la restauració dels forns, se’ls havia
ocorregut que fóra fantàstic aprofitar tots
els espais del voltant per a organitzar-hi
(sempre amb un mateix aixopluc d’idees:
crear, investigar, aprendre dins l’entorn de
la natura) seminaris, cursos, itineraris.
La restauració i conservació del forn
de la calç permet de conèixer un ofici centenari, entendre’l in situ i fixar-se en el seu
tipus de construcció. Estant condicionats
per a aquest objectiu —va deixar de funcionar l’any 1955 i s’hi havia treballat durant
un segle—, els antics magatzems del forn
també es van restaurar i es van convertir en una galeria d’art i en un espai de
memòria del que va ser la feina al forn.
S’hi organitzen quatre exposicions a l’any
i la forma d’expressió o les tècniques que
s’utilitzen no són el que es prioritza com a
condicionant per a exposar-hi, sinó que es
tingui capacitat de comunicar, capacitat

d’investigar i relació amb la natura i amb
temes socials.
Inspirats en dos centres ja existents,
el de «Nau Côclea» a Camallera, a l’Alt
Empordà, i el Centre d’Art i Natura de Farrera, al Pallars Sobirà, van condicionar un
espai de residència i treball per a artistes.
Al CASIS l’espai per a artistes consta de
dues petites residències i tallers, per tal
que aquests disposin d’un lloc per a tirar endavant els seus projectes artístics.
Aquests artistes vénen d’arreu del món;
se n’hi han instal·lat de Finlàndia, Singapur, Canadà, Rússia...
Anualment s’obre una convocatòria
per tal que artistes puguin aprofitar una
estada, que pot oscil·lar entre dues setmanes i dos mesos; tot depèn del projecte que vulguin desenvolupar. Els requisits
són tenir un projecte, en el qual treballaran durant la permanència al CASIS, que
estigui relacionat amb l’entorn natural,
igual que els materials que s’utilitzin han
de ser respectuosos amb aquest entorn.
Els temes poden ser socials, ecològics,
sostenibles...; en molts dels casos hi
queden integrats (en visitar el Centre els
percebem en diferents estats, com dins el
corrent artístic conegut com a Land Art), i
que hi hagi una presentació final. El jurat
que determina quins projectes s’aproven
és una comissió de quatre professionals.
Com que les disciplines són molt diverses,
des d’escultura, música, dansa, pintura...,
la presentació final pot ser més o menys
efímera. Fins ara han passat per aquestes residències divuit artistes de diferents
disciplines.
Es dóna molta importància a aquest
entorn. El Joan i la Roser hi viuen perquè
creuen en aquesta fórmula de vida aïllada
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L’artista Tatjiana Gorbachewskaya durant una estada,
exterior del CACIS i Espai de Memòria sobre el forn de calç (fot. R. Portet)
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i relaxada, encara que lluny d’una idea bucòlica. Totes les construccions del Centre
són bioclimàtiques i se cerca la sostenibilitat.
Al Centre també s’hi organitzen representacions d’obres, sempre de petit
format, amb una capacitat per a 40-60
espectadors. Per a aquesta funció es va
habilitar un Espai Escènic. El bosc del voltant, com a satèl·lit artístic dels projectes
que s’hi van pensant, també pot formar-ne
part.
Un altre aspecte que es treballa és el
Projecte Educatiu. Fins ara es preparaven
uns tallers per a les escoles, on els nens
treballaven i experimentaven, sempre de
manera pràctica, amb diferents materials
naturals. A partir del pròxim curs lectiu, i
des de ja fa un temps, es va contactar amb
una agència perquè tiri endavant aquests
tallers. Es fa difusió perquè s’integrin en
els programes educatius de les escoles o
els completin. Els tallers estan plantejats
perquè siguin un lleure tot aprenent, tant
per als alumnes, per als professors de les
escoles, com per als talleristes; aquests
darrers són artistes i educadors. Les escoles que visiten l’espai són de la comarca: Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada,
Manresa, Moià...
Un apartat que celebren el mes de
març, relacionat en l’àmbit social, és el
projecte «Dones invisibles», que enguany
ha tancat la quarta edició, dedicant aquest
període de temps a la dona en el món rural. Aquest any han editat un portafoli i la
seva venda serveix per a aportar fons a
un pis d’acolliment per a dones a Manresa. Estan satisfets pel caire reivindicatiu i
social d’aquesta iniciativa.
Entre molts dels projectes que tenen
entre mans, el seu desig és entrar en arquitectura, juntament amb la Universitat
Politècnica de Catalunya, per intensificar
aquest àmbit. Ja hi ha artistes que volen
aprofitar la residència, però es vol treballar amb cursos de nous materials i amb

els clàssics (palla, adob, argamassa),
amb nous corrents arquitectònics; per
exemple, tenen pensat llançar un projecte
d’arquitectura d’edificis orgànics de petit
format, com són les cabanyes de vinya.
Destaquem la tasca que ja duen a terme,
els tallers sobre pedra seca, sobretot pel
sentit que té al lloc, i el pròxim mes de setembre posaran en marxa un forn de calç
de raig.
Un altre vessant en què treballen intensament és el de la difusió del Centre,
molt important per a donar-lo a conèixer:
comunicació d’activitats contínua a la
premsa, al Consorci del Moianès, al Consell Comarcal del Bages, inclusió en xarxes d’àmbit artístic, el propi blog i pàgina
web, i la inclusió en el Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central i a l’Agència
Catalana de Turisme. Es vol arribar a tot
el públic i la millor manera és fer participar
aquest en les parts del procés de creació i
l’intercanvi per aprendre sempre.
Tot l’engranatge del CASIS requereix
una gran i contínua voluntat i, evidentment, té un cost econòmic. Des que van
obrir el Centre han rebut algunes ajudes
de les administracions, però estan lluny
de finançar bona part de la despesa global que representa el manteniment dels
edificis i la projecció d’activitats. El volum
de persones que visiten l’espai a l’any
(exposicions, tallers escolars, visites esporàdiques) pot oscil·lar entorn d’uns 300
visitants anuals.
Hi ha més projectes, més accions,
més creacions... Ens quedem amb les últimes frases de la Roser i el Joan: «No
som nosaltres que donem, sinó que ho rebem tot, les experiències dels artistes, la
dels nens, la de la gent que ens visita...»
I tot això, reivindicant un coneixement del
territori, construint i sumant a les iniciatives ja existents al lloc.
Per a visites concertades: 938 309
159 – 938 202 332 – 646 601 580 (www.
cacis.cat).
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Cal Dalmau, begudes carbòniques
Agustina Cantó
Anys enrere, quan no existia ni la
Coca-Cola ni altres begudes refrescants
d’aquestes avui dia tan divulgades, si teníem set ens deixaven beure, com una
cosa extraordinària, una gasosa. Les gasoses i els sifons que hi havia per casa
duien la marca «Joan Dalmau – Moià» i
anaven en uns caixonets de fusta. Antigament, els fabricants repartien aquestes
begudes amb un carro; més tard, amb un
camió, que feia el recorregut per proveir
bars, cafès, establiments i cases particulars de Moià i comarca.
En Josep Dalmau i la seva esposa, M.
Àngels Pladevall, propietaris de la casa
on hi havia la desapareguda fàbrica de
begudes carbòniques moianesa, m’han
fet passar una tarda inoblidable mostrantme el que ells anomenen «Refugi». L’hem
anat resseguint envoltats dels envasos
de sifons, gasoses, xarop i de tota la maquinària perquè la fàbrica funcionés. En
aquells temps llunyans, quan el seu avi,
«el Mílio», feia de sereno, la mare d’en
Josep tenia una botiga, provinent del seu
pare, que d’ofici era fuster fins que va
comprar la fàbrica de begudes. Aquesta
era propietat de Miquel Oller i Berenguer,
que la tenia als baixos de cal Llenas (prop
de la casa natal del tenor Viñas) i que, en
entrar de delegat de «la Caixa» a Moià, va
vendre-la als Dalmau.
En Josep m’explica amb detall cada
relíquia que guarda, posant-hi entusiame,
emotivitat i quasi veneració. Em narra
com rentaven les ampolles, primer a mà
i més tard a màquina, com les omplien,
com les precintaven i tot el procés que
seguien abans de repartir-les; unes ampolles que, amb els anys, anaren canviant
de color i de mida. I allà, en aquell pavelló
aïllat de la casa, hi guarda mil records, mil
vivències.
Cal Dalmau, l’any 1957 (fot. J. Renom)
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Jo també recordo, enmig de la boirina
del temps, el seu avi i, amb tota claredat, el
seu pare carregant i descarregant caixons
amb el producte elaborat per ells. Feia el
seu recorregut sempre amb el semblant
alegre, amb una paraula amable, amb un
somriure als llavis.
Una part del «Refugi», en Josep Dalmau el té dedicat a la seva esposa, que
fou molts anys directora
del taller de l’empresa Ninis a Moià, dedicada a confecció infantil: gracioses nines,
vestidets,
banyadors,
tot d’un gust
exquisit, ja
que la marca
s’ho valia.
Als baixos de cal
Dalmau, on
abans tenien
la fàbrica de
begudes carbòniques, ara hi
ha el garatge i un petit estudi on en Josep
dedica les hores a pintar quan es troba
inspirat. A la part del darrere de l’edifici hi
tenen un altre quadre que ningú no ha pintat: la costa de la Creu, en què sobresurt
l’edifici de l’Escola Pia i un turó que atrau
fotògrafs i pintors i que dóna als moiane-

sos, amb la creu que hi ha plantada a la
punta, una sensació d’empara i protecció.
Cal Dalmau, a la cruïlla dels carrers
de Sant Sebastià, Sant Pere i Sant Josep,
té la particularitat de trobar-se davant la
façana de l’antiga església de Sant Josep
i actual Auditori Municipal, construcció
coronada pel campanar
amb el rellotge que no
s’oblida mai de marcar l’hora. És un punt
relativament freqüentat, en contrast amb
el silenci i la pau que
inspira la propera
costa de la Creu.
No oblidaré
fàcilment l’amabilitat i la paciència
d’en Josep i la seva
esposa, que m’han
ensenyat que els
records que guarden en el seu «Refugi» els renoven la
il·lusió cada dia. I a
mi em porten el delit
d’un temps en què poder beure una gasosa era un goig, mentre l’avi «Mílio» i el seu
fill Joan passaven pels establiments amb
un carro o un camió carregat de begudes
carbòniques, que era el que podíem tastar
en temps en què les begudes internacionals ens eren desconegudes.
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UNA MICA DʼHISTÒRIA
Geladora
Joan Carrera i Vilardell

Geladora

Alguns de nosaltres probablement
guardem en la nostra memòria el record
dels deliciosos gelats que es feien a casa
amb la geladora, tenint viva encara la
imatge de quan ens tornàvem ara un ara
l´altre a donar voltes, voltes i més voltes a
la maneta.
La geladora consisteix en un cub de
fusta, en el qual (en posició vertical) es
posava un cilindre metàl·lic buit amb tapa,
de diàmetre menor que el cub, que quedava fix al centre. Dins el cilindre hi havia
un eix amb unes paletes laterals fixes. A
la part superior, el cub tenia un mecanisme que fixava el cilindre buit (contenidor
del producte a congelar) en posició vertical i que mitjançant uns engranatges

cònics (semblants al pinyó d’atac i la corona del grup hipoide del diferencial d’un
cotxe) permetia girar les paletes interiors
dins el cilindre, mitjançant una maneta.
Amb aquest sistema evitaven les cristallitzacions i s´aconseguia un refresc o gelat de textura uniforme. En aquells dies
era un mecanisme modern.
Dins el cilindre s’hi posava la barreja
que es volia gelar, s’hi muntaven les paletes, es tancava el cilindre i s’envoltava de
«gel picat amb sal». Després es feia donar voltes a la maneta una llarga estona
fins que el gelat estava fet.
A poc a poc varen anar sortint establiments especialitzats i el gelat es va anar
popularitzant progressivament en ser ofert
al gran públic.
En un principi els gelats només es
fabricaven i venien durant l’estiu, però
després de 1750 es van preparar en totes les estacions de l’any. En aquesta
època el sucre va entrar a formar part
del seu procés d’elaboració. També en
aquest segle es va començar a afegir sal
al gel, que es feia servir a la geladora
perquè la sal fa baixar el punt de congelació de l’aigua.
El veritable apogeu dels gelats no va
arribar fins a començaments del segle
XIX, quan es va aconseguir fer gel artificial, fet que va deixar enrere la necessitat
que es tenia fins aleshores d’utilitzar la
neu o el glaç natural.
Les primeres tècniques per a l’elaboració van ser artesanals, amb produccions
molt limitades, però el ràpid desenvolupament de la indústria del fred va permetre
al gelat adquirir la importància que té avui
dia.
Ara les històriques geladores són objecte de col·leccionista i peces d’exposició.
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El Moianès fa cent anys. Agost de 1912
Transcripció de «El Pla de Bages»: Jaume Clarà
9 d’agost de 1912
Moyá
A les vuyt del vespre del dia 23 del
passat juliol estigué detinguda un quart
d’hora al Poble Nou la Infanta Isabel, que,
procedent de Vich, anava en direcció cap
a Manresa. Fou saludada per totes nostres autoritats, y durant aquell curt rato,
demaná pel senyor Viñas: ¿aont era?
¿com estava de salut? y que li notifiquessin que ella havia passat per Moyá. Al
despedirse feu una ofrena de 75 pessetes
al senyor alcalde pels pobres de la vila.
— Per ara gosèm d’un estiu molt benigne; tenim a estiuejar entre altres families, la de Bussanya, Fermí, Torrents,
Coma, Vilardell, Casamitjana, etz., etz.
— A la vesprada del dia 29 de juliol arribá en cotxe mortuori el cadavre de la que
fou Angelina Otzet, que havia mort sobtadament dos dies abans a Barcelona; rebé
sepultura en la tumba particular que la familia Otzet te en l’iglesia de Sant Andreu.
La malaguanyada Angelina era soltera y
filla del difunt notari don Joaquím Otzet. Als

oficis funerals, que ‘n sufragi de la finada se
celebraren el dia 6, hi acudí escullida gentada; la mare, germá y germana de la difunta pogueren ferse cárrec de lo molt que la
vila de Moyá aprecia a la familia Otzet.
— El dia de Sant Jaume, a les cinc de
la tarde, en professó, se aná a beneir una
creu axecada en el solar en que la tradició
senyala que eczistia el «Mas Cadireta»
(avuy propietat del marqués de PuertoNuevo), ont nasqué el mártir moyanés
Sant Pere de la Cadireta. Beneida la creu
pel nostre Arxipreste, el P. Teixidó, escolapi, fill de la vila y ab residencia a Roma,
feu un bell parlament alusiu al acte.
— Se dona com a cosa segura que ‘l
P. Rafel Otero, digníssim Rector de les Escoles Pies de aquesta vila dexará son rectorat y vindrá a ocuparlo el P. Pujadas, de
la residencia de Sant Antoni de Barcelona.
— La Festa Major, que celebrèm en
la diada de la Asumta, será bastant animada; segons noticies hi ha contractada
l’orquesta «Els Muxins», de Sabadell; el
sermó ha estat confiat al Reverent Lluís
Viñas, catedrátic del Colegi de Sant Mi-

Processó a Castellnou, 25 de juliol de 1913 (fot. J. Vilanova)
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quel de Vich; hi haurá bonos pels pobres,
pasa calles, concerts, sardanes, embelat,
distribució de premis als agricultors que
hagin plantat mes arbres fruyters, etz.
— Estèm en el fort de batre; la cullita
del blat, atés l’any, resulta regular. Han fet
dos ruxades que han posat poca saó per
les tardaneries.

22 d’agost de 1912
Moyá
La nostra festa major sens revestir la
solemnitat d’alguns anys enrera, fou animada y no s’ha registrat cap incident desagradable. S’han complert tots els números
del programa. Els «Muxins» han confirmat
la fama de que gosen, en el cant, instrumentació de la missa de Perosi y de la de
réquiem de ‘n Badia, en les cerca-viles, en
les serenates, concerts y ballarugues. El
sermó predicat pel Lic. Lluís Viñas fou una
pessa oratoria poética y profonda. La illuminació d’alguns carrers y de la casa de
la vila espléndida. La professó molt concorreguda havent estat confiat el pendó al
Coro «Sant Gral», y els cordons al Centre
Católic y al «Sindicat Agrícol»: els cantaires de «Sant Gral» hi assistiren tots, y en
ses espatlles hi portaven la barretina vermella; resultá una nota molt simpática.
— El divendres tingué lloc la inauguració de la esposició de labors de les Ger-

Assistents a la processó (fot. J. Vilanova)

manes Carmelites; hi assistiren totes les
autoritats y nombrosa gentada. Ha valgut
la pena de visitar aquella sala, quals parets
y combinades taules, estaven covertes de
tota mena de treballs: delicats quadros,
papeleres, jocs de llit, tovalloles, casulles
y un sens número de vestits y prendes de
roba per noyes. El bon gust en la distribució y el merit de molts treballs foren reconeguts per persones pérites en la materia.
— El dia divuyt professaren en el colegi de pares escolapis cinc novicis y un
germá.
— Els pagesos comensen a preocuparse de la falta d’aygua; els blatdemoros pleguen les fulles y les patateres s’assequen.

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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LLETRES
Camins. Aprendre
Marian Baqués
A tocar de Vila-rasa surt un camí que
passa per sota Roques Tallades, Montbrú
i el Vol d’Àliga. El seguim. En un revolt,
des de la talaia que l’altura li atorga, s’albira la vall de Marfà.
La domina la roca mossegada per
l’erosió i coronada pel conjunt de bellesa
austera i exquisida de la casa i l’antiga
església parroquial de Marfà. La riera Golarda lluu com una serpent de plata. Els
camins cohesionen masos i vides. Les
esquenes de les serres són perfumades
i pentinades per la mà delicada de fades
i goges. Una vall amb ànima que captiva
amb el seu encanteri.
Però continuem el nostre camí. Travessem el torrent de font d’Esqueix i enfilem un senderol pedregós que ens mena
a Serramitja. Decidim deixar el serrat de
Baiones a mà esquerra i seguir fins a creuar la riera de l’Om. Escoltem les històries
que les parets enrunades del Solà Sabruneta ens expliquen. La Grossa i Vilaterçana s’endevinen sobre nostre. Enfonsem
la mirada en les obagues de Gorjoliu (o
Gorg-joliu) que ens acullen i, seguint per

la Puntogaina, assolim al serrat de la Tirolena. Sant Amanç és a un pas.
Seguir camins. Endevinar la propera cruïlla que trobarem. Aventurar on pot
anar a parar aquest senderol. Preguntarse: «Es troba amb el camí que ve de tal
lloc?» De vegades, fins i tot, contemplar la
visió que se t’obre al davant i comprovar
la ratlla dels camins que s’entrecreuen.
Confirmar conjectures de l’espai.
Caminar camins és una metàfora de
l’aprenentatge. Fer-se preguntes, hipòtesis;
treballar-les, comprovar-les. Confirmar-les,
o rebutjar-les, o matisar-les. Unir coneixements anteriors amb altres de nous. Aprendre és relacionar, és unir camins. Fer nusos
interiors fins a confegir una xarxa de coneixements. Com fer mitja: unir punt per punt per
tal de construir la pròpia mirada de la realitat.
Aprenem així. Tot al pas del caminant, sense
presses. Aprendre és lent; créixer, també.
A l’inici de l’aprenentatge hi ha la mirada encuriosida. Josep Carner també es
pregunta, en Cançoneta incerta: “Aquest
camí tan fi, tan fi, / qui sap on mena? / És
a la vila ó es al pi / de la carena?”

Camins (fot. C.I.C. - Moià)
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Aprendre és plantejar-se un problema i mirar de resoldre’l. Prèviament val la
pena asseure’s i demanar-se: «Com abordaré la qüestió?» O bé: «Amb quina estratègia?» Per una banda, tenim una certa
consciència de nosaltres mateixos; per
l’altra, intuïm les característiques del repte
al qual ens encarem. D’aquí que tinguem
capacitat per a anticipar-nos mentalment
a allò que farem, fins i tot podem planificar
les accions que durem a terme.
En aquest sentit, ens van com anell al
dit aquelles paraules d’un tal Pep Guardiola —n’heu sentit a parlar mai?— que
van aparèixer en un anunci del Banc de
Sabadell, fa un parell d’anys. El que diu
ho podem extrapolar a tot procés d’aprenentatge. Fa així: «Als meus jugadors els
demano allò que poden fer perquè, primer
de tot, se sentin segurs abans de sortir al
camp. A mi em passava quan era jugador.
Abans de començar, jo ja veia el partit
aquí [es toca la templa], veia el partit amb
els ulls tancats i el veia clar. Llavors aquell
partit el tenia a la butxaca, m’ho passava
bé. El dia que no ho veia clar i deia: “Això
no ho veig clar, perquè l’entrenador està
demanant a aquest jugador que faci alguna cosa que normalment no fa”, aquell dia
no fèiem precisament un bon partit. Per
això jo els demano a tots coses que sé
que poden fer. Però no un dia, ni dos, parlo de setanta partits. Cal aconseguir que
el que els demano ho puguin fer durant
setanta partits i, a sobre, que se sentin
còmodes fent-ho. La meva feina és gestionar-ho.»
L’any 2009 va aparèixer un llibre, Elogi de l’educació lenta, el missatge del qual
va agafant en el sòl del món educatiu. Avui
n’agafem aquesta citació: «Quan aprenem en profunditat, necessitem temps per
a contrastar opinions, per a analitzar pros
i contres, per a aplicar el que hem après a
situacions noves. Arribem en un estadi de
conclusions, necessitem tornar a posar en
qüestió allò que hem après i contrastar-

ho amb informacions i opinions noves que
apareixen en el mateix procés educatiu.
Això demana calma» (Joan Domènech
Francesch, Ed. Graó, Barcelona, p. 84).
Fa uns quants anys, Emili Teixidor
(que fa poc ens ha deixat) m’animà a llegir Mala gente que camina. Hi vaig trobar
aquesta idea: «Sempre és agradable descobrir que perdre’s és inventar un altre
camí» (Benjamín Prado, Ed. Alfaguara,
Madrid 2006, p. 155). El tòpic que s’aprèn
dels errors.
Fer camins, però amb quins companys?
Voldria citar Mari Carmen Díez, una
educadora que vaig conèixer a l’escola
Aire Lliure, d’Alacant. Els seus llibres i les
seves paraules són carregats de bona pedagogia, de poesia i de molt, molt d’amor.
Escriu: «Pel que fa als camins, n’hi ha
que els considero indispensables: el vincle amb tu, l’escolta, una actitud corporal
propera i disponible, la contenció, revestir l’ambient de vida, potenciar l’afecte, la
inclusió i les relacions de qualitat, oferir
abundants models d’identificació, organitzar el temps incloent-hi possibilitats de
jugar, d’aprendre, d’elegir, de treballar sol
o en grup, de moure’s, de parlar, d’explorar, d’expressar-se de diverses maneres,
de divertir-se... i d’implicar-se en el dia
a dia encuriosint-se juntament amb ells,
des de dins, i apassionadament» (Mi
escuela sabe a naranja. Estar y ser en
la escuela infantil, Ed. Graó, Barcelona
2007, p. 32).
Més amunt hem tret el cap a la vall de
Marfà amb pinzellades inspirades en el finíssim llibre de Lluís Cerarols, L’ànima de
la vall. No ens sabem estar de citar-ne una
frase malgrat no tenir gran cosa a veure
amb l’aspecte de l’aprenentatge. «Semblava una vall solitària, però tenia una força especial; no sabia per què, però aquella verdor, aquell silenci... alguna cosa,
més enllà de les paraules, m’embruixava»
(Pagès Edicions, Lleida 2008, p. 55).
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PUBLICACIONS
Llibres
Josep Ruaix. Català fàcil: curs bàsic per a
catalanoparlants. Barcelona: Claret, 2012 (16ª ed.). 144 pp.
Id. Català progressiu / 2. Curs mitjà de llengua
Barcelona: Claret, 2012 (2ª ed.). 234 pp.

Noves edicions, revisades i actualitzades, d’uns coneguts manuals del veterà gramàtic moianès i company nostre de redacció. El
primer manual compta ja amb prop de trenta anys de rodatge i ha
tingut una extraordinària difusió. El segon s’edità per primera vegada ara fa quinze anys i també ha resultat útil, com ho demostra
la seva reedició.

Josep Segú. Pintar la realitat: el nou realisme a
Catalunya i el món. Pròleg de Sergio Vila-Sanjuán
Barcelona: La Magrana, 2012. 280 pp.

Josep Segú, nascut a Salomó i moianès d’adopció, ofereix un
llibre innovador sobre l’art català contemporani, en concret sobre
la pintura figurativa i realista, un corrent menystingut pel discurs
artístic oficial. L’autor, pintor realista ell mateix, estructura el llibre
en articles breus, sorgits a partir de col·laboracions en la premsa.
A més d’artistes catalans, també fixa l’atenció en els principals
referents nord-americans.

Ramon Tarter i Fonts. La vall de Marfà
Moià: [Units per la Fam], 2012. 36 pp.

Síntesi sobre la història d’aquest enclavament de Castellcir situat
entre els termes de Moià i Castellterçol. Estudia des dels orígens
del terme, amb el castell de Marfà, i la creació de la sots-vegueria
de Moià, fins a l’època actual. Fa especial incidència en l’estudi
dels masos i els molins del seu terme. Es clou amb unes dades
sobre l’església i la parròquia de Marfà i l’ermita de la Tosca.

Xavier Vinuesa; Judith Folch (il·l.). Contes de la mà
dels nostres avis
Moià: l’autor, 2012. 36 pp.

Com a part de la campanya Units per la Fam (vegeu p. 20) i, en
concret, de les sessions que han tingut lloc a la Biblioteca de
Moià, neix aquest llibret. Presenta vuit contes, escrits per Vinuesa i il·lustrats per Folch, a partir de les vivències de sis «avis»
moianesos: Joan Gaja, Joan Coll, Leonor Padrisa, Joan Roca,
Ramona Solà i Agustí Vives.
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Revistes
En l’apartat de revistes, i començant
per les editades a Moià o rodalia, hem vist:
—La Crinca, núm. 74 (juny 2012),
revista de l’Escola Pia de Moià, amb 36
pàgines de temàtica escolar;
—Guaiteu, núm. 91 (maig 2012), revista digital de la comunitat dels Avets,
amb quatre pàgines d’informació;
—Modilianum, núm. 46 (1r semestre
2012), revista d’estudis del Moianès, amb
96 pp. de treballs sobre la nostra comarca
natural;
—El Polvorí, núm. 13 (estiu 2012),
revista de l’Ateneu La Pólvora, de 35 pp.
—Super Sopa, núm. 77 (juny 2012),
revista de l’escola Josep Orriols i Roca,
amb 28 pàgines (a tot color) de temàtica
escolar.
Passant a les revistes de fora:
—Cavall Fort, núm. 1198 (segona
quinzena juny 2012), amb l’article divulgatiu «Ötzi, l’home dels gels», signat per M.
Àngels Petit, i les habituals col·laboracions
del dibuixant Picanyol;
—Etnologia: revista d’etnologia de
Catalunya, núm. 38 (juliol 2012), que publica l’article de Josep Font Sentias «L’Estudi de la Masia Catalana: difusió dels resultats d’una recerca» (pp. 258-261);

—Jeux Floraux du Genêt d’Or 2012,
anuari dels Jocs Florals del Rosselló (dels
quals és mantenidora Josefina Pons), que
publica diverses composicions literàries
d’autors moianesencs (Josep Fàbrega i
Selva, Glòria Pons i Puigcorbé, i els infants Aída Casas Vilardell, Emma Casassas Vilardell, Eva Paré Bernadó);
—Llengua & Literatura, núm. 22
(anys 2011-2012), revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura,
que publica (pp. 63-72) l’article «Incorporació de les propostes etimològiques de
Joan Veny en el Gran diccionari de la llengua catalana», de Carles Riera;
—Llengua Nacional, núm. 79 (II trimestre 2012), que publica els treballs
«Concordança amb la locució “un servidor”» (pp. 28-30), de Carles Riera, i «Incoherència» (pp. 31-36) i «Telegrafisme»
(p. 36), de Josep Ruaix i Vinyet;
—Revista del Col·legi, núm. 136 (juliol 2012), revista (a partir d’aquest número, en format digital) del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya, que publica,
signada per Jaume Macià i Guilà, una àmplia ressenya del Nou diccionari auxiliar,
de Josep Ruaix i Vinyet.

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

Plaça Major, 10, 1r. 1a.

Tel. 93 830 06 98

08180 MOIÀ
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Diaris
Regió 7

29-5-2012

«CiU, a l’oposició, i el PIC s’alien a Castellterçol per treure del govern el partit de l’alcalde». «Moià resol el deute que va motivar
les multes a l’alcalde i al regidor d’Hisenda.
L’ajuntament ha pagat 539.655 euros a la
constructora Grup Mas, que n’ha perdonat
56.516». «Quan es practica esport, un es
troba millor» (Xavi Padrós i Pascual, esportista de Moià, dins la secció «De casa»).

1-6-2012

«El moianès Marcel·lí Antúnez dirigirà i interpretarà “Pseudo” al Mercat de les Flors
de Barcelona».

3-6-2012

«Castellterçol aprova la moció que deixa
fora del govern l’Alternativa Independentista. Carme Tantiñà, del PIC, és la nova alcaldessa, en substitució de Vicenç Sánchez,
fins que la rellevi el convergent Manel Vila».

5-6-2012

«La indagació dels comptes de Moià de l’era
Montràs està en curs però sense data límit».

6-6-2012

«Quan fas puntes al coixí ja no penses en
res» (Conxita Carreras i M. Roser Sangrà,
artesanes de les labors, de Calders, dins la
secció «De casa»).

8-6-2012

«Moià prorroga el pressupost del 2010 i preveu un estalvi del 16% en personal».

12-6-2012

«L’incendi d’una cuina a Moià intoxica un
veí». «L’Escola de l’Estany», article de David
Bonvehí, diputat al Parlament de Catalunya
per CiU. «Les dades del padró municipal de
Moià, en data 1 de gener del 2012, sumen
un total de 5.795 persones (2.929 homes i
2.866 dones)».
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13-6-2012

«A peu fins a la catedral de Santiago des
de la porta de casa, al Moianès. Ramon Soler ha recorregut prop de 1.200 quilòmetres
des de Castellterçol».

14-6-2012

«L’Ajuntament de Moià no acudeix a la repesca del pla d’ajust econòmic. L’alcalde
Guiteras assegura que l’endeutament i la
càrrega financera no ho permeten».

17-6-2012

«L’alcalde de Moià anuncia més accions legals contra l’anterior govern municipal. Avança en una reunió informativa amb els veïns
que té “una llista d’aspectes estranys” que
posarà en mans de “les autoritats” durant els
pròxims dies». «Mor un sabadellenc de 20
anys en caure d’un quad per un barranc a
Monistrol de Calders».

20-6-2012

«L’òliba torna al campanar de Moià després
d’un any sense cap rastre. Una bola amb
restes de menjar pròpia d’aquestes aus que
un rellotger va trobar al campanar deixa
constància de la seva presència al poble».

22-6-2012

«La Fura dels Baus recrea a Londres un
Prometeu de 7 metres d’altura».

24-6-2012

«Ara, amb el bon temps, també es venen
espardenyes» (Sandra Burdó, comerciantsabatera de Moià, dins la secció «De casa»).

26-6-2012

«Un grup de moianesos de la tercera edat
va fins a París amb bicicleta. La colla, de
vuit participants, va cobrir els 1.125 quilòmetres que té el trajecte en set dies».

27-6-2012

«Moià obre l’esperanto al món. Una veïna de
la població conserva una de les biblioteques
esperantistes privades més importants del
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planeta, sobretot de revistes, el fons de la
qual des d’ara es pot consultar en línia», reportatge d’una pàgina, sobre l’obra que continua Anna M. Molera, filla de Ramon Molera,
gran esperantista i fundador de la biblioteca.

28-6-2012

«Un treballador resulta ferit de caràcter greu
en caure des d’una bastida a Moià».

30-6-2012

«Cinc poblacions a més de Moià no han aspirat a la repesca pel pla d’ajust».

2-7-2012

9-7-2012

«Moià aprova investigar les presumptes irregularitats dels governs de Josep Montràs».
El Punt / Avui

8-6-2012 (supl. Presència)

«Quim Vila contra tots (o gairebé). “Cançons
d’intents d’un país / 1” és el nou disc del músic de Moià, que canta i parla més clar que
mai a favor de la independència i contra unes
quantes coses, incloent-hi el nou folk-pop català», crítica signada per Xavier Castillón.

«La prospecció biològica del Moianès posa
al descobert un territori molt ric i variat. Entre
les troballes hi ha la d’un rat-penat fins ara
no indicat en el territori».

24-6-2012

6-7-2012

La Vanguardia

«Moià posa en mans d’advocats possibles
irregularitats dels governs de Montràs. El
ple municipal va aprovar ahir un acord per
a iniciar la investigació d’expedients poc
clars». «Uns desconeguts cremen tres casetes d’una família a Monistrol de Calders. Els
afectats atribueixen a una venjança el foc,
que va devorar dues cases de fusta i una
d’obra». «Els festivals de Moià ignoren la
crisi. Joventuts Musicals recupera el Festival
Viñas i els Amics del Jazz celebren el Festijazz sense subvencions municipals».

10-7-2012

«La CUP fa pública la seva implantació al
Moianès». «Fins i tot havia brodat algun
vestit de núvia» (Antònia Puig, jubilada de
Moià, dins la secció «De casa»).

12-7-2012

«Un incendi destrueix les naus de la pastisseria Sosa de Castellterçol. El foc va obligar
a desallotjar uns 60 veïns i deixa sense feina una setantena de treballadors».
El 9 Nou

4-6-2012

«El nou govern de Castellterçol anuncia un pla
d’ajust “dur”. Carme Tantiñà (PIC) es converteix en alcaldessa gràcies al pacte amb CiU».

«”Déja vu light” de La Fura», crònica teatral
signada per Quim Aranda.

1-6-2012

«La Fura torna al Colón amb “Èdip”. La
transgressió del grup contrastava en l’estrena amb el glamur de l’elit de Buenos Aires».

4-6-2012

«Petits espies del cel. Catuav desenvolupa
tecnologia d’observació aèria amb avions
teledirigits», reportatge amb una fotografia
de Jordi Santacana, fundador de Catuav,
davant la seu de la firma a Moià.

30-6-2012 (supl. Cultura/s)
«Las gafas 3D de Zubin Mehta. El director
de orquesta muestra unas lentes especiales
para ver en tres dimensiones la versión futurista de Turandot que ha concebido Carlus
Padrisa».
Ara

10-6-2012

«Alcaldes contra la crisi. Els batlles s’han
hagut d’empescar mesures creatives per a
capejar una situació econòmica que pateixen a peu de carrer», reportatge amb especial referència a Moià: «Dionís Guiteras:
“Sortir d’aquest pou sense unitat hauria estat molt difícil”».
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NOTICIARI
Aplec de Sant Pere de Ferrerons
Tingué lloc el dia 24 de juny, amb repic de campanes, missa solemne amb la
participació del grup Pedres Vives, concert del cicle «El Moianès sona» amb
Pierfrancesco Fiordaliso (violí), rifa de coques, cava i llangonisses, i audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell.

Activitats musicals
El dia 8 de juny, el cantautor moianès
Quim Vila oferí, en el Bar Musical Tosca,
un concert titulat Quina puta merda... tot.
El mateix escenari fou la seu de la Festa
de Sant Fermí, el dia 7 de juliol.
L’Ateneu La Pólvora va presentar, el
dia 9 de juny, un concert dels grups «J»
(jazz-funk) i Bluestime (blues-rock).
L’Escola Municipal de Música va oferir a l’Auditori de Sant Josep, el dia 10 de
juny al migdia, un concert de cant coral a
càrrec de la Coral de Navàs i de l’Aula Coral de l’escola moianesa. L’Escola celebrà
el final de curs, el 17 de juny, al parc amb
el concert La música dels dibuixos.
Country Moià organitza, tots els dilluns de juliol a l’auditori, un curs d’iniciació a aquest ball, a càrrec de Rosa Maria
Costa.
La mateixa entitat agraeix a tots els
establiments que van col·laborar a l’èxit
de la Marató per la Pobresa a Moià, en la
qual es van recaptar 802 euros.

Altres activitats
La Cultura de la Dona va organitzar,
el dia 9 de juny, el taller monogràfic de
patchwork Decorem una samarreta; el
dia 25 de juny una excursió a Sitges, i diverses sessions de cuina d’estiu. A més,
el dia 1 de juliol, l’entitat va plantejar una
matinal popular de neteja i manteniment
del Parc Municipal, amb arrossada inclosa, sota el títol Endrecem i endrapem;
l’activitat fou interrompuda per la pluja i el
dinar s’hagué de posposar per més endavant.
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El dia 10 de juny tingué lloc a la pista
de skate de la nostra vila el Moià Skateboard Contest, una trobada-competició
organitzada per la Unió Catalana de Skateboard.
El dia 10 de juny, per commemorar
l’aniversari de la mort de Jacint Verdaguer,
tingué lloc per tot Catalunya una repicada
de campanes. A Moià varen participar-hi
els campanars de l’Escola Pia, Sant Josep i l’església parroquial.
El club Golf Montbrú Moià va organitzar el dia 16 de juny, amb el nom de Puja
al golf, una classe col·lectiva d’iniciació a
aquest esport.
L’Ajuntament de Moià ha organitzat, el
divendres 13 de juliol, a l’Auditori de Sant
Josep, un acte de participació ciutadana
sobre el projecte d’urbanització del carrer
de Santa Magdalena. Les obres, per a les
quals hi ha concedida una subvenció, han
de consistir en l’arranjament del carrer i
en resoldre els problemes estructurals de
la paret del Parc. A l’acte hi ha assistit la
major part dels veïns del carrer.

Ràdio Moià
El programa «El xiu-xiu» va entrevistar, el dia 30 de maig, la nutricionista moianesa Laia Roca; el dia 6 de juny, Andreu
Tarrés Perales, assessor fiscal i secretari
de l’Associació Professional de Tècnics
Tributaris de Catalunya i Balears; el dia
20 de juny, Josep M. Casacuberta, colleccionista d’objectes antics.

Canvis parroquials a l’Estany
Amb data 22 de juny el bisbe de Vic va
signar el nomenament de Mn. Jaume Soler i Tuneu com a rector de Santa Maria de
l’Estany, en substitució de Mn. Jaume Casamitjana; simultàniament, nomenava vicari
de la mateixa parròquia Mn. Ángel Ramón
Collar Noguera, en substitució de Mn. Eustache Butera. Recordem que els nous rector
i vicari de l’Estany ja ho són de Moià, Santa
Maria d’Oló, Castellcir i altres parròquies.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Matrimonis

Arlet Serra i García, filla d’Oliver i de Maria, dia 15 de maig.
Jofre García Rafel, fill d’Eduard i de Neus,
dia 18 de maig.
Berta Solà i Blancafort, filla de Carles i de
Miriam, dia 5 de juny.
Lucas Elbours i López, fill de Sergi i de
Lorena, dia 6 de juny.
Naiara Pascual i Armadans, filla d’Albert i
de Judit, dia 22 de juny.
Orlina Fort i Soldevila, filla de Gerard i de
Núria, dia 29 de juny.
Lucas Palmarola i Torres, fill de Lluís i de
Marta, dia 3 de juliol.
Èric Bonilla i Martínez, fill d’Adrián Pablo i
de Noelia, dia 3 de juliol.

José Luis Liarte i Ferrer, natural de Maella, amb M. Mercè Sentias i Oller, natural
de Moià, dia 16 de juny.
Daniel Muns i Pujol amb Mariola Rafart i
Roca, dia 23 de juny, a l’Estany.

Defuncions
Anna Canellas i Güells, de vuitanta-nou
anys, vídua de Rafael Crespi i Isern, dia
6 de febrer, a Barcelona (però era filla de
Moià).
Angelina Comasolivas i Juncadella, de
cent-un anys, dia 26 de maig.
Carmen Linares Espinar, de vuitanta-un
anys, dia 1 de juliol.

MISCEL·LÀNIA
El mercat del diumenge
Josep Clotet (Calders)
Actualment el mercat dominical de
Moià està situat en un lloc més apartat de
la via pública, per tal de facilitar el trànsit.
Fins i tot no era gaire ben vist, abans, que
alguna parada es plantés prop del portal
de l’església parroquial. Moltes dones, en
sortint de missa primera, podien adquirir
coses del gènere exposat.
Com a anècdotes, recordem que un
pagès va dur una portadora de cireres,
amb els sostres i les fulles adients, i va
exposar així el gènere per a la venda al
detall; val a dir que no era gaire ben vist
exposar la mercaderia de manera poc
correcta.

També que un altre dugué un sac ple
de mongeta tendra; però, com que arribà
tard, es posà en el lloc ocupat per una parada matinera que ja havia acabat i que,
com que l’agutzil no havia passat a cobrar, no havia hagut de pagar el dret de
parada. Quan l’agent del municipi passà,
aquest segon ocupant es pensava que no
hauria de pagar, però l’agent no tingué
contemplacions i volgué cobrar el dret
corresponent.
Durant les temporades de fruita de
vinya i de verdures d’horta, el mercat de
Moià era molt concorregut. Naturalment, a
les botigues de la vila que venien aquests
tipus de productes no els feia gaire gràcia,
perquè al mercat s’hi venia a uns preus
més baixos.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

JUNY 2012
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

29,2

11,1

19,6

5

1

4

SW

18,1

De l’11 al 20

28,8

8,8

19,0

6

1

3

SW

2,0

Del 21 al 30

33,3

13,7

23,3

10

0

0

SW

0

TOTAL

20,1

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts es poden consultar a la
pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoià: www.elmoianes.net/meteoMoia.htm. També
es pot seguir al Twitter, @MeteoMoia.

El trànsit de Venus pel Sol,
visible des del Moianès
El pas de Venus pel davant del Sol és un
dels fenòmens astronòmics menys freqüents,
però que va succeir el passat 5 de juny i
que no es repetirà fins al 2117. L’efemèride,
doncs, havia creat molta expectativa a tot
el món. A Catalunya era visible just en el
moment de la sortida del sol. Bona part de
Catalunya estava aquell matí ennuvolada,
però els afeccionats a l’astronomia que es
van trobar a Puigsagordi (Collsuspina) van
poder observar perfectament amb telescopis
i prismàtics aquest espectacle.

Solstici d’estiu
El 21 de juny va començar l’estiu. Així, doncs, vam poder contemplar la sortida del
sol des del punt màxim del nord-est que, des de la plaça de Sant Sebastià, significa
que el sol surt des del serrat de Ferrerons i que la durada del dia va ser d’unes quinze
hores, en contrast amb la sortida de sol al solstici d’hivern, que surt més al sud de Santa Coloma, a Castellcir, i la durada del dia és solament de nou hores. Unes diferències,
les de la sortida i posta de sol que, de tan evidents que són, pràcticament no observem.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc.
per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans del dia 26 d’agost, a través
del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-nos-ho a la nostra bústia, a Can Carner.
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