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EDITORIAL
El somni d’una nit d’estiu?
Els cicles de vida i les estacions
s’adapten de manera aproximada. Aquesta TOSCA correspon a la transició entre
l’estiu i la tardor. Acabades les vacances
per a aquells que encara tenen feina, uns
certs ritmes estiuencs s’allarguen ¿ns a
l’Onze de Setembre, que enguany vivim
com una celebració molt singular. La tardor, per a moltes famílies, es correspon
amb l’inici de l’any acadèmic, que imposa
noves pautes en la vida quotidiana. S’escau, doncs, fer balanç de l’estiu i anticipar
els mesos que ens esperen.
Com podreu comprovar en el contingut d’aquest número, la Festa Major de
Moià ha tingut un impacte molt positiu.
Mesos enrere hauríem pogut admetre
que ni es faria i, en canvi, l’ajuntament ha
pogut editar ¿ns i tot un programa en color. Cal destacar especialment, entre tots
els actes, el pregó. La presentació d’una
rumba del cantautor moianès Quim Vila,
estrenada amb un vídeo participat per
associacions moianeses, ha estat com
un conjur contra la crisi. Mai un pregó no
havia despertat tanta expectació. Cal felicitar, doncs, efusivament i sense matisos
el compositor i tots els qui han fet possible
concretar aquesta iniciativa. Incrementar
l’autoestima, la participació i posar en relleu la creativitat local són valors que també han estat presents en la consolidació
de la Cabra d’Or, una iniciativa jove que
ja percebem com a patrimoni dels mo-

ianesos. O en el Musical, en una de les
edicions que més entrades ha venut. Els
vilatans són conscients que, en bona part,
la responsabilitat de la festa és ara a les
seves mans i l’estan executant amb entusiasme i amb exquisidesa.
LA TOSCA que teniu a les mans
conté la primera entrevista pública que
Josep Montràs concedeix, després d’un
any i mig d’autoimposat silenci. Li agraïm la con¿ança que hagi triat un mitjà de
comunicació local per a discrepar de les
xifres econòmiques fetes públiques, per
a defensar la seva gestió i per a matisar
l’estratègia empesa del «Moià està en fallida». La conversa amb Montràs, sense
defugir els aspectes polèmics tractats en
el ple de l’ajuntament aquest mes de juliol,
és també una oportunitat per a repassar
la feina feta i valorar les transformacions
de Moià en els darrers trenta anys.
Com diu la cançó-pregó, necessitem creure que podem anar superant
les adversitats treballant col·lectivament.
La contribució que fa aquesta revista és
aportar informació, arguments i elements
de judici perquè cadascú pugui formar-se
un criteri, cosa imprescindible per a encarar una tardor que no es presenta, precisament, plàcida. Moià és molt més que
un deute municipal, certament, i per això
hem d’aconseguir que els moments d’illusió compartits aquesta Festa Major no
siguin tan sols el somni d’una nit d’estiu.
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VIDA MUNICIPAL
Josep Montràs, ex-alcalde de Moià
«No em sento responsable de la situació
econòmica de l’ajuntament»
Entrevista: J. Clarà, J. Font, E. Vilardell

Josep Montràs (fot. J. Clarà)

Després de trenta-dos anys ininterromputs a l’Ajuntament de Moià —quatre
com a regidor i vint-i-vuit com alcalde—,
l’ex-alcalde va retirar-se de la vida pública
després de les eleccions del maig de l’any
passat.
El darrer any el seu nom i la seva
gestió al capdavant de l’ajuntament han
estat objecte de conversa i de crítica al
carrer i de notícies als diaris. El ple de
l’ajuntament va decidir investigar la seva
gestió per aclarir si hi havia irregularitats
que s’haguessin de jutjar.
Des de televisions i diaris han demanat a Josep Montràs que es posicionés
davant aquests atacs, petició que ha anat
declinant. És per això que el Consell de
Redacció de LA TOSCA vol agrair que
hagi triat fer les seves primeres declaracions públiques, un any i mig després de
les eleccions, precisament en la nostra
revista.

Vostè ha estat l’alcalde que més
temps ha encapçalat un consistori al
llarg de la història de Moià. Ostenta el
rècord, a més, d’haver guanyat per majoria absoluta set eleccions municipals
consecutives, totes aquelles a què es
va presentar com a cap de llista de Convergència i Unió. Quin creu que ha estat
el principal mèrit per a aconseguir-ho?
El principal mèrit deu haver estat escoltar la gent sempre i sense distingir qui
em demanava alguna cosa. Jo, quan era
jove, i sentia casos d’alcaldies de França
que s’allargaven molt en el temps, pensava: com pot ser que els alcaldes hi siguin
tants anys? Ara ja no ho penso.
Com valora la seva trajectòria com
a alcalde? De quins projectes està més
satisfet i de quins més descontent?
Amb anterioritat a l’ajuntament havia
estat en entitats. Em vaig adonar del valor
de servir el comú. Fer d’alcalde és molt
apassionant, i si a algú no l’apassiona,
que es dediqui a una altra cosa. Crec que
des de 1983, quan vaig entrar, a l’any passat, el canvi de Moià és més que notable.
Amb encerts i errors, globalment estic
molt content del canvi que ha experimentat Moià.
Entre els projectes que més em satisfan hi ha la creació de les zones industrials, que van permetre crear i mantenir
molts llocs de treball. En alguns moments
alguna gran indústria m’havia anunciat que
traslladaria l’empresa que tenia a Moià.
L’acceleració de la zona industrial del Plaromaní va permetre mantenir l’empresa a
Moià. També estic molt content de la gespa del camp de futbol, pel gran canvi que
5
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Moià, amb la zona industrial al fons (fot. C.I.C. - Moià)

va signi¿car en el fet que molt més jovent
se sentís compromès amb el futbol.
En el cantó negatiu, si hagués
d’escollir, hi ha un projecte menor, insigni¿cant potser, que va ser treure el brollador
del Parc l’any 1987. És un projecte petit,
segur, però dels que més m’he penedit.
També durant els seus anys
d’alcaldia, la realitat comarcal del
Moianès s’ha vist rea¿rmada amb la
creació del Consorci...
Sí, és un punt que hauria d’haver tocat en respondre a la pregunta anterior.
El Consorci és un dels temes bàsics dels
meus mandats. La seva creació tenia una
doble ¿nalitat. La primera, quan a Catalunya es van crear les comarques i nosaltres ens vam quedar sense, vam pensar
a crear un organisme que fos un substitut
de la comarca. Va costar, perquè aconseguir l’acord de deu municipis del Moianès no va ser fàcil. Vam passar dos anys
immersos en un procés de dos passos
endavant i un endarrere, per garantir que
no es trenqués res. Vam aconseguir, amb
aquest esforç, una representativitat que
no tenen els Consells Comarcals actuals,
on la representitivitat és política, mentre
6

que al Consorci del Moianès la representativitat és de tots els alcaldes. Tots els
municipis hi tenen representació i tots tenen el mateix vot.
Malgrat les set victòries electorals
per majoria absoluta, en les dues o tres
darreres eleccions s’anava produint
un cert desgast, que culminà en el darrer amb les protestes originades amb
l’augment de l’IBI. Vist en perspectiva,
no creu que va posposar massa la seva
retirada?
Vull admetre un error important: no
vaig preveure que el ritme d’ingressos
del 2004-2006 s’acabaria d’una forma tan
dràstica. S’ha consensuat el dia 9 d’agost
del 2007 com el dia que va començar la
crisi, ja fa cinc anys. Tots teníem clar que
aquell ritme no es podia mantenir, però
no vam preveure que l’aturada seria tan
dràstica i rotunda. Això em va portar, per
exemple, a l’apujada de l’IBI, perquè estàvem compromesos en un munt de coses. La meva voluntat havia estat sempre
atendre les peticions de la ciutadania,
però arriba un dia que això ja no pot continuar, i amb això ja sabeu què passa, que
comença el desgast.

La Tosca - Moià

Protesta contra l’augment de l’IBI, l’any 2009 (fot. C.I.C. - Moià)

La creació de la Plataforma Moià
Diu Prou, que va endegar accions i
marxes molt contundents, va constituir
tota una novetat social a Moià. Va pensar a dimitir en aquella època?
En un primer moment vaig estar
dubtant, però al cap de pocs dies vaig
veure que, en uns moments delicats, havia de continuar al capdavant i donar la
cara. Feia molt poc temps que la majoria
de moianesos i moianeses m’havia renovat la con¿ança.
En aquella època van dimitir, en una
mateixa legislatura, tres regidors. Per a
cobrir les baixes s’hagué de recórrer
als suplents de la seva llista. No va ser
aquell fet l’abandonament d’un vaixell
que ja anava a la deriva?
No. Les tres persones que varen dimitir, cada un d’ells ho féu per motius ben
diferents. Una, per motius de salut; la segona, per motius familiars, i la tercera, sí,
per motius polítics.
¿No hi va inÀuir també aquesta
voluntat d’anar urbanitzant més i més
sectors com, per posar un cas, el de la
Pineda?

Aquesta, precisament, és una de
les actuacions que per a mi no tenia
cap mena de prioritat. Si parlem de
plans parcials, com a grans prioritats hi
havia el sector del Jó, per dues raons:
la creació de l’Escola Bressol i l’ampliació de l’Escola Pública i la creació de
la Ronda Est, a fi de poder construir
l’eix que porta des de la ronda de la
carretera de Vic fins a sota els Escolapis. En un moment de forta demanda
de sòl, aquesta era una de les actuacions prioritàries.
L’altre Pla Parcial, que encara no
s’ha tramitat i que espero que tiri endavant amb el nou Pla General, és la zona
que afecta la piscina nova, que no es
va fer allà perquè sí. És una actuació
que en aquell moment vam pactar amb
el PSC. Enteníem que podíem eliminar
alguna granja i que ens permetia de fer
el canvi de la piscina i el CAP.
En aquells anys coincideixen moltes
coses: és un temps d’immigració intensa i d’augment de la contractació
de personal a l’Ajuntament de Moià.
En pocs anys la despesa de personal
gairebé es dobla, no és així?
7
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No, el creixement de personal de
l’ajuntament va ser més paulatí i no tots
els contractats ho eren a jornada completa. Tenim, d’una banda, els contractats
per l’Escola de Música, l’Escola de Dansa
i en obrir l’Escola Bressol, que va provocar un gran increment de personal. Els
serveis socials també van créixer, però
no van ser una resposta directa a la immigració. Quan es van pensar els serveis
socials era per a donar resposta a les necessitats de la gent d’aquí.
Sí, tal com he comentat abans, reconec que no vaig saber veure la magnitud del canvi que vindria, però estàvem
preparant Moià per a assumir els serveis
d’una capital de comarca i evitar, paulatinament, la necessitat de traslladar-nos
necessàriament a Manresa per a molts
serveis. Em desesperava la necessitat
del desplaçament. Hi havia la voluntat
que a Moià hi hagués el màxim de serveis
possibles.
No va ser molt polèmica també la
creació de MoiàFutur?
Els qui vam apostar per MoiàFutur
ho vam fer per dues raons. D’una banda,
perquè les obres que preteníem emprendre al CAP, al pàrquing, la urbanització de
la plaça eren, en conjunt, d’un import de
5,5 milions d’euros. L’ajuntament no tenia
prou capacitat per a contractar aquesta
obra i aquest en va ser un motiu. La segona raó era la recuperació de l’IVA. L’import
de l’IVA a recuperar era de 800.000 euros,
que no és pas un import petit.
L’aparcament està acabat en un 85%.
Tota l’estructura està acabada. Falten les
instal·lacions elèctriques i pintar, només
falta això. El CAP i la plaça estan plenament acabats i, globalment, estic content
del projecte. Nosaltres vam començar a
retallar el projecte inicial, que contemplava, per exemple, el soterrament dels contenidors. Ha quedat una plaça molt digna
i s’hi estan començant a fer moltes coses.
8

Respecte a l’aparcament, cal dir que
és un projecte pensat amb anterioritat a la
crisi. El primer projecte contemplava només una planta de pàrquing. En aquells
moments, només de la gent del veïnat teníem 104 peticions de places de pàrquing,
una demanda que no hi cabia en una sola
planta. Vam plantejar-nos de fer una segona planta i vam fer un estudi al respecte. Diferents empreses concessionàries i
de gestió de pàrquings ens van dir, totes,
que o bé en fèiem una o en fèiem tres,
de plantes, que era l’única manera que
fos viable econòmicament. En les actuals
circumstàncies econòmiques, és clar, tres
plantes de pàrquing es moriran de riure
durant una temporada llarga. En aquell
moment calia prendre una decisió d’ara o
mai. Amb el temps veurem la utilitat del
pàrquing.
Una situació semblant és la de la
Fundació Baus-Toll, vinculada al projecte de Can Viñas (els Baus - Torrent de
les Arts) i al Museu de l’Ós. Els podem
interpretar com els dos grans fracassos culturals d’aquesta darrera època?
Amb sinceritat, mai no em vaig acabar de creure el projecte de Can Viñas. I
sort que no ens vam embolicar en aquell
projecte, amb les actuals circumstàncies.
A l’inici del projecte, a més, s’estava parlant d’una adquisició de 600.000 euros
i, després de totes les mogudes i de les
polèmiques del bloc de pisos del carrer del Vall, ens en demanaven més del
doble: 1,4 milions d’euros. Jo creia que
allò no era viable. Pel que fa a Cal Comadran, tenim la part d’edi¿ci que ens
pertoca per permuta i vam poder arreglar
la coberta de l’edi¿ci amb una ajuda del
Pla Zapatero.
Tot dependrà de com vagin evolucionant les excavacions a la zona del Toll i
del què s’hi trobi. El que no tinc tan clar és
que sigui l’ajuntament qui hagi de gestionar-ho. En el cas d’Atapuerca era ben clar

La Tosca - Moià

Josep Montràs durant l’entrevista (fot. J. Clarà)

que l’ajuntament d’allà hi estava en contra
i, en canvi, el projecte va anar tirant endavant, malgrat l’ajuntament. Això ens va
portar a crear una fundació que garantís
el projecte del Toll amb independència de
l’ajuntament. En certa manera, la inclusió
del tema dels Baus va des¿gurar una mica
el projecte inicial de la fundació, pensat
només per a les Coves i el Museu de l’Ós
de les Cavernes.
Durant aquests anys han col·laborat
amb vostè molts regidors. S’ha valorat
la seva capacitat d’engrescar gent no
vinculada a partits polítics, però també de cremar-los. Si li fessin destacar
alguns regidors d’aquests vint-i-vuit
anys, amb quins es quedaria?
Jo sempre he estat militant de CDC,
des del primer moment, però el partit mai
no em va donar ordres sobre què havia
de fer o de qui havia d’incloure a les
llistes. Jo parlava amb molta gent i molt
diversa. Sempre vaig intentar convèncer
gent que creia que podria ser vàlida. Potser també hi ha gent que tenen una idea
equivocada de l’ajuntament. Ser regidor
demana molta dedicació i no tothom hi
està disposat. També hi ha gent, de tots

els colors, que s’atansen als ajuntaments
per treure’n bene¿cis personals. En tots
aquests anys, que jo en sigui conscient,
ningú no ho ha aconseguit, a Moià.
Jo voldria destacar dos regidors: la
Teresa Terricabras i en Ramon Vendrell.
En Ramon va estar en les tres primeres
legislatures, i la Teresa, de les set, va
estar en cinc. En Ramon és la persona
en qui més con¿ança vaig tenir al llarg
d’aquests anys. Pel que fa a la Teresa,
vull destacar la seva capacitat de treball.
Va ser una pencaire impressionant!
¿No haurien estat aquests, precisament, els seus successors naturals?
Jo no havia pensat mai en la successió. La meva idea era estar-hi una època,
no molt diferent de la que vaig estar-hi.
Des que vostè ha deixat l’alcaldia,
l’ajuntament s’ha declarat pràcticament en fallida pels problemes
econòmics. A més, en el darrer ple municipal, s’ha acordat de portar a la justícia suposades irregularitats produïdes
durant el seu mandat. Fins a quin punt
se sent responsable de la mala situació
econòmica que passa el municipi?
9

Setembre 2012

Cal, per a respondre, fer algunes consideracions prèvies. Primer, que aquí s’ha
parlat molt de deute però gens ni mica del
que l’ha generat. Sembla que les inversions fetes i el patrimoni que s’ha generat
—de la majoria del qual en podran gaudir
no solament aquesta sinó també futures
generacions de moianesos— no serveixin
de res.
Pel que fa a la quantitat del deute, que
es va dir en el seu dia que era de 25,5 milions d’euros, això mai no ha estat veritat,
mai. Ha sortit reiteradament en la premsa
que l’endeutament és superior al 400% del
pressupost. Això, reitero, no és veritat. El
deute de l’ajuntament no arriba a 17 milions i, encara que s’hi afegeixi el deute de
MoiàFutur, no arriba als 21, una xifra molt
llunyana de la que s’ha dit.
A l’inici d’aquesta legislatura, vaig estar d’acord amb l’actual alcalde quan em
va dir que, tenint en compte que hi havia
molts ajuntaments a Catalunya amb di¿cultats, calia fer alguna cosa sonada per
poder ser els primers i que ens ajudessin.
Ara bé, la manera com s’ha dut a terme,
ha estat més negativa que positiva.
La situació no estava per a tirar coets
ni tan complicada com es va voler fer veure. És clar que els ingressos encara continuen baixant. Però no, no me’n sento responsable, perquè aquest dè¿cit no es va
generar en festes, sinó en inversions. Si
parlem només d’increment del patrimoni
municipal, cal citar, almenys, el Molí Nou,
el Toll, el Circuit Verd, Can Carner, el Sant
Graal, La Masia i, resultat de permutes,
també Cal Comadran i les Faixes.
I, si parlem d’inversions, cal tenir en
compte el Pavelló, l’Auditori de Sant Josep, el CAP, la nova piscina. A la Biblioteca, per exemple, cal pensar que vam
passar d’una biblioteca de 80m2 a una de
400 m2. O cal pensar encara en l’increment de l’Escola Pública, la construcció
de l’Escola Bressol, la gespa del camp
de futbol, la construcció de les dues zo10

nes industrials i, evidentment, les zones
d’urbanisme que s’han fet.
¿L’ha sorprès el fet que, a un any
d’iniciar el nou mandat, l’acalde Dionís
Guiteras hagi declarat que investigarà
les presumptes irregularitats?
Està en el seu dret, perquè si creu que hi
ha alguna cosa que no és prou correcta és la
manera de sortir de dubtes. Estic molt tranquil. En certa manera, me n’alegro, per tal de
sortir d’aquests rumors que s’han creat. No
crec que ni jo personalment ni cap membre
del meu consistori en surti malparat.
El grup actual de Convergència
i Unió a l’ajuntament no va posar en
dubte les xifres de deute que es van fer
públiques i ara també ha donat suport
a emprendre aquesta investigació.
Sí, jo mateix els vaig dir que hi donessin suport a l’ajuntament. Hi vaig insistir, perquè serà la manera de posar ¿ a
aquesta instigació constant, d’algun grup
més que d’algun altre, i serà la manera de
fer acabar aquests rumors.
A més, tots els acords i expedients
que s’han tirat endavant durant aquests
anys ho han estat amb l’informe positiu de
les persones tècniques responsables per
a determinar que era correcte fer-ho de la
forma en què s’ha fet.
Com valora, com a antic alcalde, la
gestió del consistori actual?
Com a antic alcalde, m’identi¿co plenament amb el que a¿rma el president
Pujol en el darrer volum de les seves
memòries: el que hem de fer és no fer
nosa i als qui menys hem de fer nosa és a
les persones que ens han succeït. Estem
en uns moments molt complicats i ho continuaran essent. És clar que no puc ni em
vull desentendre del que passa al poble.
Vull aplicar, però, el principi de no fer-ne
valoracions i estic segur que els actuals
responsables estan fent el que poden.
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Festa Major 2012
J. Clarà, J. Font, A. Lozano, J. Ruaix
Un any més, la vila de Moià ha celebrat la seva Festa Major, coincidint amb
la Mare de Déu d’Agost. Ha estat una
celebració caracteritzada per la crisi
econòmica que sofreix el país, i el nostre poble en particular. No s’han pogut
fer venir grans orquestres ni coneguts
artistes, però l’esforç col·lectiu d’entitats
i particulars ha aconseguit que la festa
tingués un bon nivell i que fos molt concorreguda. Sens dubte, el plat estrella
d’enguany ha estat el pregó participatiu
d’en Quim Vila, al qual dediquem un article a part.

Actes previs
El dissabte 28 de juliol a la tarda va
tenir lloc la 30a Trobada de Gegants.
L’aniversari ha permès de constatar l’increment que han tingut durant aquest
temps els gegants de Moià, com també
el grup de grallers que els acompanyen.
En la trobada hi participaren una quinzena de colles, amb una cercavila que inaugurà un nou recorregut pels carrers del
poble, que no va ser del grat de tothom i
que va culminar a la plaça del CAP. Com
també és tradicional, el dissabte següent,
4 d’agost, la colla gegantera oferí una
cantada d’havaneres al parc, amb el grup
Els Pirates.
També el dissabte dia 4, el Moto Club
Moianès organitzà el «Fes Moto», amb
sortida des de la plaça del Colom.
El diumenge 5 d’agost, la Caminada Popular pel Moianès, organitzada pel
GEMI, arribà a la seva vint-i-cinquena
edició. Hi van participar unes cinc-centes
persones. Enguany el recorregut, d’uns
quinze quilòmetres i força ombrívol, explorà l’oest de Moià en direcció a Calders.
El fet que la informació publicada no in-

clogués l’itinerari fou l’únic aspecte no ben
valorat pels participants.
El mateix matí, al pati de Can Carner,
es disputà el Torneig Joan Codina d’Escacs, un dels torneigs de partides ràpides
que forma part del circuit d’escacs de la
Catalunya Central.
A la tarda, al parc, 13è Aplec de la
Sardana Vila de Moià, organitzat pels Sardanistes de Moià, amb la participació de
la cobla Els Lluïsos de Taradell, la Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la Cobla
Ciutat de Cornellà.
El dissabte 11 d’agost tingué lloc pels
carrers del poble el Concurs de Pintura
al Teu Aire i el Concurs de Dibuix Infantil Ràpid, tots ells iniciativa del Cercle
Artístic.

La Cabra d’Or
El divendres 10 i el dissabte 11
d’agost va tenir lloc la tercera edició de la
Cabra d’Or, amb un format similar a l’any
passat. El divendres a la tarda s’explicà
la llegenda a la plaça Major i, acabada la
representació, s’inicià la sortida a la recerca de la Cabra cap al castell de Clarà,
on molt jovent pernoctà. El dissabte concentrà el gruix d’activitats, amb els plats
forts de la cercavila a la tarda i les representacions, balls i el sopar medieval a la
plaça Major.
És sorprenent que una activitat tan
jove en el temps es percebi, per part de
molta gent, com una de les activitats principals de la Festa Major. La qualitat de les
composicions i de la interpretació musical
de la Banda Àuria, com també la utilització renovada d’una llegenda local, fan
d’aquesta festa un valor patrimonial amb
gran potencial per a l’atracció de públic en
un futur proper.
11
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Diumenge 12 d’agost
El diumenge 12 d’agost a les cinc
de la tarda tingué lloc la Cronoescalada
Popular a la Creu, amb sortida de la plaça
Major i arribada a la plaça del mirador de
la Creu.
Tot seguit, a les set de la tarda, a la
plaça de Sant Sebastià, audició de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell,
aperitiu del pregó que a dos quarts de deu
del vespre tindria lloc allí mateix.
I per cloure la jornada, a la plaça Major, 6a Mostra de Cinema del Moianès, organitzada per Desperta Espurnes.

Dilluns 13 d’agost
Aquest dia, dues activitats a la tarda: a les sis, a l’avinguda de l’Arbre
Fruiter, IV Cursa de Patíning. I, a continuació i des d’allà mateix, Correaigua
amenitzat pels grallers de Moià i amb la
col·laboració de l’ADF Els Cingles, amb
¿nal a la plaça de Sant Sebastià.

Dimarts 14 d’agost
S’inicià aquesta jornada amb el tradicional repic de campanes i engegada
de coets, a la una del migdia, pas previ a
la cercavila dels gegants i caps-grossos
de Moià, acompanyats pel Pollo i pels
gegants de l’Escola Josep Orriols i Roca
i pels de l’Escola Pia. Perquè la canalla
poguessin anar a la cercavila ben pintats,
Desperta Espurnes va fer un taller de
maquillatge a la plaça de Sant Sebastià a
partir de les sis de la tarda, una hora i mitja abans de l’inici o¿cial del passacarrers.
A les deu del vespre, vuitena edició
del Musical, al parc, que no va pas decebre, ans al contrari: gairebé un miler de
persones van assistir a l’espectacle, que,
una vegada més, va delectar el públic moianesenc, el qual va omplir les nou-centes
cadires disposades per a l’ocasió. Una

projecció de vídeo que mostrava les vivències d’una ¿ctícia família moianesa va
fer més amè el temps de transició entre
espectacles. Chicago, La bella y la bestia
o Footlose van ser algunes de les performances que es van poder veure. El Musical és una realitat gràcies a la voluntat de
més de cent persones que, de manera altruista, assagen i assagen durant mesos
per poder fer realitat l’espectacle.
Havent acabat el Musical, el mateix
parc fou l’escenari de la «Nit de música
amb dj’s».

Dimecres 15 d’agost
Aquest dia, el central de la Festa
Major, al matí, de deu a dotze, a la zona
jove del Parc, hi va haver una «Trobada
de plaques de cava». Una hora més tard,
a la plaça de Sant Sebastià, Desperta
Espurnes repetia el taller de maquillatge
del dia anterior, també com a preparació
de la cercavila que s’inicià a dos quarts
d’una. En aquesta ocasió, els gegants i el
Pollo anaren acompanyats per la colla de
bastoners.
A les dotze del migdia, a l’església
parroquial, s’o¿cià la missa solemne en
honor de Maria Assumpta, concelebrada
per Mn. Jaume Soler, rector de la parròquia, el P. Josep M. Oller, el P. Marian
Baqués, el P. Mateu Trenchs i Mn. Joan
Manuel Serra, amb acompanyament de
cants de la Coral de Moià. També hi era
present el nonagenari Mn. Pere Sala.
A les sis de la tarda, al camp de futbol, partit de festa major. L’equip visitant,
l’UDA Gramanet, guanyà el CE Moià per
1 gol a 4.
A dos quarts de set, a la plaça Major,
espectacle familiar infantil. El grup Teatre
Mòbil —en el qual actua l’actor moianès
Marc Fonts— presentà Les trifulgues dels
Germans Garrapinyada.
La mateixa plaça acollí a la nit, a partir de les onze, el «Ball de festa major»,
13
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amb el grup Amores. Una mica més tard,
a dos quarts de dotze, havia de començar
a la zona jove del parc l’Skazzfest Festa
Major 2012, amb l’actuació de Mr. Freak
Ska, de Mataró, Soweto, de Barcelona, i
el punxadiscos Nyahbingi Sound System.
Un missatge publicat a Facebook criticava
que aquesta actuació fos de pagament i
que aquella nit els joves no poguessin accedir a les barres del parc sense pagar.
També qüestionava la idoneïtat de programar aquest acte. El cas és que molts
joves de Moià es van adherir a la campanya i l’actuació es va veure alterada per
aquest boicot.

Dijous 16 d’agost
A les onze del matí, a la zona de
l’estanyol del parc, xocalatada infantil
mentre Desperta Espurnes oferia una
sessió de contes i un taller de malabars.
A les dotze del migdia, missa pels difunts de la parròquia, concelebrada per
una desena de preveres, amb homilia del
rector de Sallent, P. Antoni Costa, claretià.
A les sis de la tarda, a la plaça Major,
III Mostra de Cultura Popular, presentada
per Elisabeth Carnicer, de TV3, i Ramon
Tarter. Es dansaren el Ball de Nans, el
Ball de Bastons, el Ball dels Veguers, una
sardana d’exhibició, el Vals Jota i balls
vuitcentistes. La música fou interpretada
per la Cobla Sabadell.
A la una de la nit, La Banda del Coche
Rojo va celebrar, casualment, el seu desè
aniversari al parc municipal de Moià, a tall
de clausura de les tres nits de festa major;
una efemèride que el cantant i animador
de la banda no parava de repetir orgullosament. La complicitat entre el grup i Moià
va quedar palesa al llarg de la nit. La gresca i la rauxa que emanava el grup amb
les seves particulars versions de cançons
inoblidables i populars era recollida per la
multitud de gent que, gratuïtament, pogué
assistir a l’espectacle.

Divendres 17 d’agost
A les deu del matí, començà l’homenatge a la gent gran, amb una missa solemne, a la parròquia, amb la participació
de la Coral de Moià. A continuació, al parc,
vermut amb productes del Moianès. Adreçaren la paraula als assistents l’alcalde,
Dionís Guiteras, i Josep Oliva i Santiveri,
diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar
Social de la Diputació de Barcelona. El
matrimoni homenatjat en representació
de tota la gent gran moianesa fou el format per Jaume Font i Maria Teresa Sentias.
Durant el transcurs de l’acte, organitzat pel Patronat de la Lliga Defensa de
l’Arbre Fruiter, també es realitzà el XIX
Concurs de Dibuix Infantil Miquel Lerín Maria Vilardell, convocat pel Cercle Artístic i patrocinat per Miquel Lerín i Vilardell.
El grup Stylette Duet, que havia d’amenitzar el matí, no va arribar a temps i la seva
actuació es reconvertí en un ball de nit a
la plaça Major.
A les set de la tarda, tingué lloc al
parc la 107ena Festa de l’Arbre Fruiter, presidida per Martí Boada i Juncà,
geògraf, naturalista i doctor en ciències
ambientals.
Durant l’acte, presentat per Ramon
Tarter, es tingué un record per Francesc
X. Tantiñà, el «Riereta», traspassat encara no fa un any, i es lliurà el Premi
al Civisme al projecte Units per la Fam,
per l’activitat desenvolupada durant el
darrer any; els integrants del projecte,
encapçalats per Laura Camí, retornaren
la placa del premi a l’ajuntament com
a expressió que el guardó no era rebut per unes persones concretes sinó
per tot el poble. També es commemoraren els vint-i-cinc anys de tres entitats
moianeses: l’ADF Els Cingles, el Grup
Cultural i Ecologista El Fanal, i Ràdio
Moià. Es lliuraren els premis del concurs de dibuix Lerín-Vilardell del matí
15
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i es proclamaren els guanyadors del
Premi Eco-arbre.
El parlament en nom del Patronat anà
a càrrec d’Enric Oliveras, que féu patent
la manca d’activitat de l’organisme —sobretot des del traspàs de l’esmentat «Riereta»— i la necessitat de vigoritzar-lo,
sobretot amb la perspectiva de l’any que
ve, en que s’esdevindrà el 150è aniversari
del naixement de Francesc Viñas i el 80è
de la seva mort.
Per la seva part, el president de la
festa, Martí Boada, donà una perspectiva
històrica de la Festa de l’Arbre (en general), dins els projectes de reforestació que
a partir de ¿nals del segle XVIII lluitaren
per tornar a poblar els boscos de la península, ¿ns a la Festa de l’Arbre (en aquest
cas, Fruiter) instituïda per Viñas, en què

el component cívic tenia un paper determinant. També esmentà que Catalunya,
amb un 60% de superfície forestal, és un
dels països amb més densitat de boscos,
i la problemàtica de la fàcil combustió dels
boscos mediterranis, relacionada també
amb el canvi climàtic i l’augment de la
temperatura mitjana en 1’5 graus en les
darreres dècades.
El dia conclogué amb un Tast Guiat
de Formatge al bar Tosca, a càrrec del
mestre artesà formatger Oriol Antúnez i
de Martí Padrisa.
Com que ja fa anys que es va suprimir
del programa de la Festa Major el tradicional castell de focs, enguany no calgué
suprimir-lo per motius de l’onada de calor
i la forta secada que viu Moià i el conjunt
del país.

17

Setembre 2012

Un pregó reeixit
Jaume Clarà
El diumenge 5 d’agost, a dos quarts
de deu del vespre, la plaça de Sant Sebastià era plena a vessar com poques
vegades es recorda. Havia de tenir lloc
el pregó inaugural de la Festa Major i, de
ben segur, era la vegada que més gent hi
treia el cap.
La raó, molt senzilla d’explicar i molt
difícil d’aconseguir. Un projecte innovador: un vídeo-clip musical, a ritme de rumba, amb una lletra i música originals i una
tonada enganxosa. Un cantautor alhora
local i mediàtic: Quim Vila, conegut de tots
els moianesos i de tot Catalunya, autor de
la lletra i de la música i ànima de tot el projecte. Finalment, la participació de més de
vint entitats moianeses, una proesa per si
mateixa!
Segons va explicar Quim Vila a LA
TOSCA, després de l’exitosa presentació
del seu darrer disc en el local de Les Faixes (vegeu la crònica d’Alícia Arisa que
vàrem publicar en el número de juny),
ell mateix s’oferí a l’ajuntament per a fer
el pregó d’enguany. I, a partir d’aquí, de
mica en mica s’anà engrescant ¿ns a donar-li la forma de vídeo-clip participatiu de
tots els moianesos.
Amb la rumba titulada Moià és molt més
que un deute municipal, Quim Vila ha volgut,
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amb l’ajuda de tot el poble, desvincular la
deteriorada imatge exterior de la nostra vila
—vinculada en els darrers mesos als anuncis de fallida econòmica— i donar-li una
alenada d’optimisme per a encarar el futur.
Per a l’elaboració del pregó, Quim Vila
convocà per separat representants de
cada entitat al seu estudi de so de Collsuspina a ¿ d’enregistrar el vers corresponent. La setmana següent, s’enregistraren
les imatges, tasca que va recaure en el
bon saber fer de Jordi Guinart.
El vídeo, penjat a partir del dia següent
a la pàgina web de l’Ajuntament de Moià
(www.moia.cat), ha tingut un nombre impressionant de visites (més de 15.200 a
l’hora de tancar aquesta edició).
La nota d’humor del vídeo-clip l’aporta l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras. Disfressat de manera irrecognoscible amb
americana i corbata, canta el primer vers
de la cançó. Després, torna a aparèixer
al ¿nal de la ¿lmació, una vegada acabada la rumba, per esceni¿car —tot rebentant un globus— que Moià és més que un
deute municipal, i acaba el vídeo pujant
dempeus sobre la taula... És el moment
en què descobrim que, efectivament, es
tracta del nostre alcalde: unes espardenyes de set vetes així el delaten...
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Moià és molt més que un deute municipal
Quim Vila
En un altiplà enclavat en quatre comarques
reposa la capital del bell Moianès.
I a la falda de la Creu,
el poble sembla que jeu
sota la mirada atenta
del campanar que vetlla els seus.
I per places i carrers hi ha jugat il·lustre
com Rafel de Casanova i el Viñas Tenor.
La història ens guarda un racó
del Toll ¿ns a aquest pregó.
Fent pinya cantem al món aquesta cançó.
Moià és la gent que la fa gran,
Moià és desig d’anar endavant.
Fem que aquest cant s’escolti arreu,
soni ben alt!
Moià, bressol de catalans.
Moià supera els desencants.
Moià és molt més, molt més
que un deute municipal.
I amb l’IBI més alt que un pis al passeig de
Gràcia,
plantem cara a la dissort en el pitjor moment.
Que Moià es duu ben endins,
i nouvinguts i pixapins
se senten a casa seva
com el Pollo i els garro¿ns!
I cal avisar el viatger del perill que corre,
fer cap a la nostra vila pot ser fatal:
Moià és un poble addictiu,
tothom que hi ha estat ho diu,
només trepitjar-ne el terme et fa captiu.
Moià és la gent que la fa gran,
Moià és desig d’anar endavant.
Fem que aquest cant s’escolti arreu,
soni ben alt!
Moià bressol de catalans.
Moià supera els desencants.
Moià és molt més, molt més
que un deute municipal.
Escenes del pregó
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Sopar popular al Raval de Dalt
Josep Font
Els veïns del carrer de Sant Sebastià
van afegir-se a la Festa Major participativa. A més d’engalanar i posar fanals al
carrer, van organitzar un sopar per a tots
els veïns del Raval de Dalt el dilluns dia
13 d’agost.
Com que era una iniciativa pionera al
carrer, es temia que els veïns no s’engresquessin. El resultat, però, va ser espectacular, ja que van aplegar-se cent setanta-cinc persones sopant conjuntament a
fora de casa seva. Van acudir-hi des dels
veïns de la plaça a persones que havien
viscut la infantesa al carrer i a qui plaïa rememorar els canvis viscuts en els darrers
cinquanta anys.
En l’organització del sopar hi va tenir
un rol destacat el restaurant Les Voltes, la
qual cosa va permetre de fer un sopar popular però, alhora, amb ingredients i plats
de qualitat. El menú constava d’un primer
plat amb llenties amb salmó i un segon
amb botifarra blanca i negra a la brasa,
a més de les corresponents postres i la
beguda.
Acabat el sopar, un ball amenitzà la
calorosa nit, en uns dels carrers més frescos del poble.

Un moment del sopar (fot. E. Permanyer)

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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LES ENTITATS INFORMEN
Geganters de Moià
La Colla Gegantera de Moià celebra aquest any 2012 els trenta anys de
l’entitat. Per tal de celebrar-ho s’han
previst diversos actes, com també el
disseny d’un logotip per a commemorar
l’efemèride i que servirà d’imatge corporativa durant l’any 2012. Es realitzaran diversos actes durnat l’any, que
s’iniciaren
amb
la inauguració, el
diumenge dia 15
de juliol, d’una
«panera gegant»,
que va estar exposada a l’aparador de Cal Bou
i en la qual han
col·laborat
tots
els establiments
adherits a l’ABIC
Moià.
El dissabte
dia 28 de juliol
es va celebrar
la XXX Trobada
de Gegants de
Moià, que s’inicià
amb la plantada
de gegants a la plaça Major i que finalitzà a la plaça del CAP amb la Primera
Mostra de Balls de Gegants. Les colles
participants varen ser Manresa Ciutat,
Badalona, Balsareny, Sant Vicenç de
Castellet, Sant Feliu de Codines, els
Pallaresos, Aiguafreda, Sallent, Artés,
Santa Maria de Corcó, Riudellots de la
Selva, Fraga i els gegantons de l’escola Josep Orriols Roca i de l’Escola Pia
de Moià, acompanyats dels gegants de
la vila de Moià, en Ferran, na Isabel,
en Toll i na Teixonera i el gegantó Trapella. Cal destacar el nombrós públic

que va assistir a la trobada, com també la bona acceptació de la mostra de
balls, que va omplir de gom a gom la
plaça del CAP.
Els Geganters de Moià vàrem organitzar, com cada any, el concert d’havaneres
al parc municipal el dia 4 d’agost al vespre,
amb el grup Els
Pirates. Aquest
acte s’organitza
des de la colla de
Geganters des de
fa molts anys i es
continua mantenint per ser uns
dels primers actes que marquen
la Festa Major
d’estiu.
La colla de
Geganters
té
previst algun altre acte abans
de ¿nalitzar l’any
per tal d’arrodonir la celebració
del trentè aniversari, però que
dependrà de la
disponibilitat de pressupost. Des de la
junta volem donar les gràcies a totes les
persones que han estat vinculades a la
colla durant tots aquests anys, i destacar el treball realitzat per Jaume Canadell, Maria Àngels Vilalta, Eugeni Arisa i
Maria Vilarmau per tots els anys que es
preocupen dels nostres gegants, i que
dia rere dia han estat treballant per poder fer possible que aquesta colla tirés
endavant. Malgrat les di¿cultats actuals,
les entitats hem de continuar treballant
per mantenir viva la cultura i les tradicions del nostre país.
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Cercle Artístic del Moianès
El dia 11 d’agost va tenir lloc el
XLVII Concurs de Pintura «Al teu aire»,
amb quaranta-cinc participants i un gran
nivell de qualitat. El veredicte del jurat fou
el següent: 1r premi, Narcís Sala Gascón;
2n premi, Joan Carles Pérez Sullà; 3r premi, Jordi Pons Casals; 4t premi, Ernest
Descals; 5è premi, Antoni Font; accèssit,
Jaume Casacuberta.
El mateix dia també s’efectuà el
XXVIII Concurs de Dibuix Ràpid, amb
setanta-nou participants. El veredicte fou
el següent: Categoria A (¿ns a 3 anys): 1r
premi, Aniol Sala; 2n, Guim Arisa; 3r, Guillem Jordi. Categoria B (de 4 a 6 anys): 1r
premi, Joana Martorell; 2n, Aina Estrella;
3r, Carla Torras; accèssit, Joan Homs. Categoria C (de 7 a 9 anys): 1r premi, Bernat Estrella; 2n, Laia Martorell; 3r, Jana
Torras. Categoria D (de 10 a 14 anys): 1r
premi, Jorgina Taulé; 2n, Pilar Gibert; 3r,
Júlia Delgado.
Les obres dels dos concursos es pogueren visitar a la sala d’exposicions del
Casal del 14 al 19 d’agost. El dia de la
cloenda es lliuraren els premis i, al ma-

teix temps, es distribuïren els diplomes
d’apro¿tament de les sessions de dibuix del
Cercle Artístic. També s’efectuà el sorteig
dels premis populars: el primer i el tercer
premis del concurs de pintura ràpida són
patrocinats per un conjunt de patrocinadors
individuals que aporten cada un 20 i 10
euros respectivament, per tal de reunir els
premis de 500 i 360 euros, i entre aquests
patrocinadors individuals se sortegen els
quadres. Hom convida qualsevol lector de
LA TOSCA a posar-se en contacte amb el
Cercle per poder participar com a patrocinador en futures edicions del concurs.
El dia 17 d’agost, el Cercle també organitzà el XIX Concurs Infantil Miquel Lerín - Maria Vilardell, amb quatre categories, que tingueren els següents guanyadors: Categoria A: 1r premi: Ariadna Santamaria; 2n, Martina Alba; 3r, Carla Díaz.
Categoria B: 1r premi: Aina Estrella; 2n,
Maica Gibert; 3r, Ernest Juncosa. Categoria C: 1r premi: Bernat Estrella; 2n, Laia
Herrero; 3r, Elisenda Plans. Categoria D:
1r premi, Pilar Gibert; 2n, Emma Estrella;
3r, Àngels Gibert.

Un dels participants en el concurs de pintura «Al teu aire» (fot. C.I.C. - Moià)
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Mostra de Cinema del Moianès
La Mostra de Cinema del Moianès és
des de fa sis anys el termòmetre de la salut de les produccions audiovisuals de la
zona. Conscients que no parlem de grans
produccions a nivell econòmic, l’equip organitzatiu sempre ha procurat respondre
a uns paràmetres de qualitat en les produccions que ha mostrat, i l’organització
pot presumir d’haver tingut sempre una
bona aÀuència de públic.
A petició de l’Associació Artística Desperta Espurnes, que pretén portar els
seus ideals de potenciar la creativitat i estimular la creació artística per tal d’incidir
positivament en un canvi de valors, el
projecte comença l’estiu del 2007 amb la
intenció d’oferir un espai on la gent pot
veure projectat el treball audiovisual dels
artistes del Moianès. El projecte passa a
ser un fet a la vila de Moià, al parc municipal, just al costat del monument dedicat al
tenor Francesc Viñas. En les dues darreres edicions l’espai elegit ha estat la plaça
Major.
Des del principi, la fórmula és molt
senzilla: fer una campanya de recollida
de vídeos, seleccionar els millors i muntar
una projecció equilibrada, jugant segons
les emocions que aportaven: diversió,
nostàlgia, fantasia, suspens, reÀexió social, alegria, bellesa, por i algun cop fàstic,
duresa i tensió, però sempre respectant la
proposta de l’artista i la sensibilitat del públic.
Amb les idees clares es proposa oferir
un premi que atorga el públic després de
visionar els treballs. Aquest premi ha passat per diverses variants, des de paneres
de productes i serveis propis del Moianès
a premis en metàl·lic o material relacionat
amb el món audiovisual.
Durant el tercer i quart any, dins de la
mostra se celebra exitosament el Concurs

6a Mostra de Cinema

de Cinema Jove per tal de motivar els més
joves a crear nous curtmetratges. Aquest
concurs es reprendrà durant la VII Mostra
de Cinema del Moianès que se celebrarà
l’any 2013.
Durant el desenvolupament de la sisena edició de la mostra, ja es veia a venir la pobresa de les produccions que es
rebrien enguany i, erròniament, s’ha vestit
l’última edició amb material presentat que
en altres edicions no haurien passat el
tall de qualitat. Això ha induït a rejovenir
l’equip d’organització i a donar aire nou
per obrir la Mostra de Cinema fora dels
límits del Moianès i incentivar amb premis
més atraients per tal d’obtenir material
de molta qualitat, oferint alhora una bona
exhibició de cinema i sense oblidar les
causes que motivaren la creació d’aquest
projecte.
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La resurrecció del Festival Viñas
Joventuts Musicals
Després de la desaparició soferta
l’any passat, deguda a la crisi de l’Ajuntament de Moià, les Joventuts Musicals
d’aquesta població s’havien ¿xat el repte
de recuperar el Festival Viñas i demostrar que, malgrat la situació econòmica i
la manca de pressupost o¿cial, la societat
civil era capaç de fer de les pedres pans i
amb esforç, tenacitat i ganes de treballar
es podia tornar a aixecar un festival per
a d’altres superÀu, innecessari o no prioritari.
I el repte ha estat superat amb escreix:
partint de pressupost zero i con¿ant en el
taquillatge i la bona resposta del públic,
s’han mobilitzat els botiguers i els artistes
antics amics del Festival i s’ha aconseguit
un cartell molt més que digne que dia rere
dia ha omplert de públic l’Auditori de Sant
Josep, obligant a afegir cadires a l’aforament habitual en gairebé tots els concerts
i assolint un nivell musical que ha causat
veritable admiració entre el públic assistent, procedent de tota la comarca.
Dins el cicle de piano ha destacat
l’actuació del joveníssim Michael Andreas

Haeringer, que sorprengué tothom amb
els seus només deu anys però una maduresa d’artista consagrat, la poesia del
pianisme de Katia Michel, el sorprenent
muntatge multimèdia de Daniel Ligorio, i
els focs arti¿cials desplegats pel virtuosisme de Gennady Dzubenko.
Pel que fa a la resta de concerts del
festival, es pogué escoltar una agradable i autèntica vetllada dedicada a la
cançó italiana de la mà de dos cantants
napolitans que feren les delícies del públic, un exquisit quartet de corda integrat pels solistes de la World Orchestra,
que actuaren en el festival gràcies als
contactes internacionals que suposa
formar part de la xarxa mundial de Joventuts Musicals i que oferiren una altíssima interpretació de quartets de Beethoven i Smetana, i un magnífic recital
del tenor Dalmau González, que donà
fe del seu impressionant currículum que
l’ha dut a actuar als millors teatres d’arreu del món. Curiosament, la seva primera sortida internacional fou arran de
guanyar el Concurs de Cant Francesc

La World Orchestra a l’auditori de Moià (fot. Estudi Carles Boix-Manresa)
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Viñas, que el dugué a estudiar al Mozarteum de Salzburg, premi que durant
molts anys fou patrocinat per l’Ajuntament de Moià.
El concert de l’orquestra Sons d’Art
s’ha posposat fins al cap de setmana de
l’11 de setembre, per la qual cosa el festival s’estiregassarà fins aquella data.
El Festival Viñas ha arribat així a
la 29a edició i des de Joventuts Musicals ens proposem ja de treballar des
d’ara en el 30è aniversari, que coincidirà també amb el 150è aniversari del
naixement de Francesc Viñas i el 80è
aniversari de la seva mort, que caldrà
celebrar com cal.
Gennady Dzubenko (fot. Est. C. Boix-Manresa)

Museu de Moià
Celebrem el 60è aniversari de la descoberta de les coves del Toll. El dia 15 de
juliol es va celebrar l’acte commemoratiu
de la descoberta de les coves el 18 de juliol del 1952. L’esdeveniment, obert a tothom, es va realitzar a la surgència de les
Coves i hi van assistir més de dues-centes
persones, entre les quals es trobaven els
pioners que hi van entrar, representants
familiars d’alguns d’ells, autoritats, amics,
col·laboradors i persones especialistes i
interessades en la formació geològica-jaciment prehistòric. L’acte també va incloure el lliurament de diplomes als deu estudiants de l’Institut de Moià que enguany
han format part del projecte, organitzat i
dirigit pel Museu, d’excavació del dolmen
del Cospinar. Durant el mes d’octubre i
com a afegit a la celebració, és prevista
la inauguració d’una exposició temporal al
Museu relacionada amb la descoberta.
«La aventura del saber» grava a Moià.
El 24 de juliol l’equip de gravació del pro-

grama «La aventura del saber», de TVE,
interessat pel projecte del Parc Geològic i
Miner de la Catalunya Central —en el qual
s’articulen tots els centres d’interpretació
de la geologia i paleontologia del Bages i
zones limítrofes— va venir a Moià amb la
intenció de gravar El Museu de Moià i les
Coves del Toll com un dels membres fundadors i un dels quatre centres d’interpretació del parc, 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.
L’equip de TVE, el director cientí¿c del
parc, Ferran Climent, i la tècnica de turisme del Consell Comarcal del Bages, Carme Vélez, van ser rebuts i acompanyats
en tot moment per una representant del
Museu de Moià. La visita va durar gairebé
tres hores, durant les quals es van visitar
les Coves del Toll i altres jaciments prehistòrics, com el dolmen del Cospinar i la
25
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Pioners i familiars homenatjats (fot. C. Casinos)

bauma del Gai, en plena campanya d’estiu, i paisatges geològics de la vila.
Conferència sobre el Parc Geològic i
Miner de la Catalunya Central. Associada
a l’exposició temporal organitzada pel Museu de Moià «Cap al Geoparc», que es va
cloure el dia 25 de juliol, el divendres 20
va tenir lloc a Can Carner la conferència El
Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, a càrrec del seu director, el geòleg Ferran Climent, i del conseller de Turisme del
Consell Comarcal del Bages, Joan Vinyes.

Exposició temporal «Així eren». Inaugurada el dia 28 de juliol, les germanes
Amblàs d’ICRA, especialitzades en dibuix
cientí¿c, ens presenten una mostra de
les seves obres realitzades en diferents
tècniques (oli, cera, aquarel·la...), que representen des d’animals prehistòrics ¿ns
a moderns. L’exposició, de lliure accés,
romandrà oberta en horari del museu (de
dimarts a diumenge de 10 a 2/4 de 2h del
matí i de 4 a 7h de la tarda) ¿ns al mes de
setembre.

Exposició «Així eren» (fot. C. Casinos)
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L’estelada al campanar
Marc Capdevila i Riu. Coordinador de Moià per la Independència
«El diumenge dia 22 de juliol del 2012
ens llevem tots neguitosos: 14 metres d’ample, 30 metres de llarg i 70 quilos de pes.
Són quarts de deu, ens afanyem per
no fer soroll quan comenci la missa. Arriba
l’alcalde, i en¿lem escales amunt. Entre
rialles i algun esbufec, arribem a dalt del
campanar. Les vistes són espectaculars,
però la tasca es veu complicada. Per sort,
el Jordi i el Joan van per feina, tiren pel
dret i comencen a dirigir-nos. Cap aquí,
una mica més, aguanta fort que la passo
a l’altra banda, i quan ens n’adonem ja la
tenim damunt la barana ben lligada amb
cordes d’escalada. Els més patidors encara intenten, en va, que l’estelada no
es desplegui, hi ha por que no aguanti i s’estripi! I és que... mai ¿ns avui no
s’ha penjat d’un lloc prou alt per a poder
desplegar-la sencera.
Ara és l’hora! Tots a l’una la comencem
a deixar anar. Sentim les exclamacions
de la gent congregada davant l’església.
S’encalla una vegada i una altra... però
fent ràpel l’aconseguim desplegar del tot.
El resultat és espectacular, tots els
patiments s’han convertit en mostres de
joia. Només s’hi quedarà ¿ns a mitja tarda,
però els esforços han valgut la pena.
Un any després, hem tornat a passar
un altre agost molt calorós. Estem preparant la primera diada de la Catalunya
independent i per variar no ens posem
d’acord en el lema de la manifestació,
però ja no importa.
Ja fa uns quants mesos de la proclamació de la independència.
Després de la multitudinària manifestació de l’11 de setembre del 2012 els
esdeveniments es van precipitar. Una
cosa va portar a l’altra i...»
Ens ajudes a fer-ho possible?
moia@assemblea.cat
L’estelada al campanar (fot. C.I.C. - Moià)
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Biblioteca de Moià
Contes a la fresca. Tots els divendres
de juliol hem gaudit del ja clàssic Contes
a la fresca del parc amb rondallaires ben
diversos i amb un ¿nal màgic. Així, doncs,
el 6 de juliol vam tenir el rondallaire Carles Vidal, amb els Contes i llegendes de la
Segarra; el 13 de juliol, el Gran Manelutti,
amb El país de la gresca; el 20 de juliol,
la rondallaire Rosa Fité, amb El rei que
s’avorria, i, per tancar el cicle, el divendres
27 de juliol, ¿ de festa amb El Petit Mag i
el seu espectacle de màgia: Mag & Cia’n.
Bibliopiscines. Des de la biblioteca
ens encanta que llegiu molt i us ho posem
fàcil... Us portem lectura a peu de piscina:
del 25 de juny al 31 de juliol hem tingut
una extensió de la biblioteca a les piscines
municipals: diaris, revistes, llibres infantils,
novel·les, guies de viatges, llibres de cuina d’estiu... i tota mena de literatura «fresca» per a entretenir els banyistes mentre
prenen el sol.
Conveni Inter-Rail – Renfe: sorteig de
tres bitllets dobles. Un total de 1.004 usuaris de les vuit biblioteques que ho organitzàvem han participat en el sorteig dels tres

bitllets d’Inter-Rail dobles. Els guanyadors
han estat: Primer premi (Inter-Rail doble
de 22 dies), Neus Riaza (Biblioteca Sabadell - Safareigs); Segon premi (Inter-Rail
doble Àexi de 10 dies), Núria Frances (Biblioteca Caldes de Montbui); Tercer Premi (Inter-Rail doble Àexi de 5 dies), Rosa
Chavarrias (Biblioteca de Berga). Esperem que l’any vinent la sort pugi a Moià.
A Catalunya Ràdio. Convidats pel programa «El club de la bona lletra», conduït per l’escriptora Blanca Busquets, uns
quants membres del Club de Lectura vam
fer tertúlia amb l’escriptor Vicenç Villatoro.
S’emetrà pel setembre; podeu recuperar
el podcast a <http://www.catradio.cat/programa/1414/El-club-de-la-bona-lletra>.
Inici del curs literari. El dilluns 24 de
setembre iniciem les tertúlies literàries. La
primera serà en homenatge a Emili Teixidor, amb una de les seves novel·les més
destacades: Retrat d’un assassí d’ocells.
Apunteu-vos-hi a la biblioteca. Tertúlies
guiades per Marian Baqués. Com sempre, serà cada últim dilluns de mes a les
vuit del vespre.

Rosa Fité, en els Contes a la fresca (Fot. Bibl. Moià)
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A l’estiu, tota cuca viu!
Hospital-Residència de la Vila de Moià
Amb l’ arribada del bon temps vam començar a fer sortides. La primera va ser el
24 de maig a la masia del Prat. Ens van
ensenyar tots els interiors i ens van explicar la seva història, i a fora ens van convidar a un aperitiu excel·lent.
El 21 de juny, la regidora Glòria Mascaró ens va fer una visita guiada del nou
CAP de Moià, i a la tarda els nens i nenes
de l’Escola Pia varen representar l’obra
Sis lladres de camí ral, que fou molt aplaudida pels residents.
El 22 de juny vam guarnir el nostre
jardí amb Àors i garlandes de paper que
els residents han anat fent en l’activitat
de manualitats, i vam celebrar la revetlla
familiar amb un magní¿c berenar-sopar.
Cada resident va compartir amb els seus
un vespre de menjar, beure, sorteigs, petards i molta festa.
El 22 de juliol vam celebrar la Diada
de Portes Obertes. El jardí era guarnit de
molts colors i amb una catifa de boles de
paper que van fer els residents. Al matí,
acompanyats pels cants de Pedres Vives
i el pare Mateu Trenchs, vam celebrar la

missa. Després s’inaugurà l’exposició audiovisual de diferents espectacles de la
Fura dels Baus.
El dia ens va acompanyar i a la tarda vam fer la tradicional rifa de pernils,
fuets i coques, i vam gaudir de la fantàstica actuació de La Fura dels Baus, de
la Coral de Moià, de la Colla Sardanista
i de Músics de Moià. Apro¿tem l’avinentesa per a agrair la vostra companyia i
col·laboració.
Per començar la Festa Major, l’11
d’agost el senyor alcalde i regidors ens
felicitaren les festes i van lliurar una placa
als norantins de l’any. A la tarda ens ho
vam passar molt bé amb l’actuació musical de la Societat Gastronòmica d’Havaneres i Farteneres.
Havent passat la Festa Major, apro¿tem l’ocasió per a convocar-vos a l’Assemblea General extraordinària de l’Hospital-Residència, que se celebrarà el 29
de setembre a les nou del vespre. Esperem la vostra assistència i que continuem
gaudint de la vostra companyia en totes
les activitats que organitzem!

El jardí, guarnit amb Àors i garlandes (fot. Hosp.-Resid.)
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Anècdotes d’un pas per l’institut:
generació 2006-2012
Anna Bach Valls
Aquest pretenia no ser el típic discurs
emotiu de ¿nal d’una etapa i inici d’una
altra on s’esmenta el viatge cap a Ítaca
i es dóna les gràcies a tothom. Però és
cert que el nostre camí a l’Institut d’Educació Secundària Moianès s’ha acabat,
i aquests sis anys mereixen una menció
especial; així que intentaré, en aquest espai que m’ha estat concedit, fer cinc cèntims del pas de la nostra generació per
l’institut.
Comencem pel principi, pel primer
dia del curs, tants anys enrere. Ens recordo tots apilonats a l’entrada, envoltats
d’enormes predadors killus de cursos superiors, tots fumant o intimidant-nos amb
mirades ferotges... Finalment vam entrar,
per continuar essent víctimes de professors seriosos parlant d’apunts, i nosaltres
pobrets ni sabíem què eren els apunts
i amb prou feines ens havien posat mai
deures a l’escola.
Desconec quant tardà la resta de
gent, però en el meu cas, ¿ns a 2n d’ESO
no vaig tenir clara l’estructura de l’edi¿ci
(cosa que no va servir de gaire, tenint
en compte que cada any canvien tots els
cursos de lloc per desorientar el personal). Però no ens desviem, el passadís
de tercer i quart, a qui no li feia por? Bé,
de fet, segurament només a mi, en ¿...
Però una cosa sí que és certa, i és que a
1r d’ESO nosaltres no érem ni tan petits
ni tan killus ni tan guarrilles com ho són
les generacions d’avui en dia. Que puja
un jovent... que fa una mica de por. De
fet, els del C sí que eren força gamberros.
A tercer la majoria ja va perdre la infantilitat i innocència que ens caracteritzava per a convertir-se en hormones amb
30

potes. L’explosió hormonal homologada,
adolescents furiosos reclosos en classes
de barrots. Mai no vaig arribar a entendre
la funció d’aquells barrots, la meva teoria
era que pretenien fer la impressió que
l’edi¿ci era un zoo o una presó. Perquè
és veritat... ni tapaven el sol, ni deixaven
veure bé la carretera, ni permetien que
ens escapéssim (excepte els més agosarats, que s’arriscaven a rebre un parte).
Us recordareu dels partes? Aquell paperet blau que ens tenia atemorits, que els
professors s’havien inventat per intentar
evitar comportaments incivilitzats com ara
robar serretes del taller, cremar els companys amb l’encenedor, petar un bolígraf
i acabar amb tota la boca blava, fer malabars amb el nas o posar els professors de
baixa (dient-los que tenen dents de conill
i d’altres greuges injuriosos). Ah, i el millor
de tots, portar el Marc Gaspar de torpedo corrent i cridant pel passadís. Quins
temps, aquells!
I aleshores va arribar el batxillerat,
que va ser com tornar a començar. Ens
l’havien pintat com la di¿cultat extrema
feta un curs escolar, deien que era summament complicat, que estudiant l’hora
de pati abans de l’examen no era su¿cient per a treure l’excel·lent... i malauradament, benvolguts estudiants de quart que
llegiu això (en el dubtós cas que n’hi hagi
cap), us he de dir que és veritat. El batxillerat és un calvari, ja us podeu començar
a preparar: les vostres notes es reduiran
a la meitat, els exàmens de matemàtiques
es convertiran en «Matança a Texas» i
caldrà que estudieu cada dia de la vostra
vida per poder fer front als estudis, ja que
aquí no es regala res. I menys, treballs de
recerca dels tecnològics!

La Tosca - Moià

La generació 2006-2012

Però més enllà de les pròpies experiències s’amaga un rerefons, una impressió (com diria Hume) de cohesió de grup.
Encara que discutíssim, i que els cientí¿cs
creéssim el «Dia Anti-Socials-i-Humanistes», o que els socials gaudissin d’avantatges i favoritismes a classe de castellà
obtenint més positius, o que sempre pleguessin deu minuts abans... en les coses
importants sempre estàvem units. Quants
cursos al llarg de la història d’aquest institut han creat un suggerent calendari eròtic
o un festival internacional musical i aspectual tan bonic com el nostre? Si hagués
d’apostar, diria un nombre entre pocs i
cap.
I deixeu-me acabar amb un dels millors records que tinc dels meus companys
i d’aquest institut on crec que es reÀecteix
l’esperit de grup d’aquests últims anys. Va
ser durant l’hivern de 4rt d’ESO quan els
del C, incentivats pel tutor, vam decidir decorar la classe amb ornaments nadalencs.
D’alguna manera tothom va acabar duent
una cosa o altra, i al ¿nal de l’operació la
sala havia quedat tan horrorosament na-

dalenca que feia patxoca. De seguida van
comparèixer els alumnes del B i de l’A a fer
mofa de la gran «horterada» que havíem
concebut, però nosaltres ens passejàvem
orgullosos de ser tan originals. El fet és
que l’endemà la classe B estava més ornamentada que la nostra, ¿ns i tot havien
dut llums de colors. Ens en rèiem a grans
veus, ja que el dia anterior criticaven a més
no poder aquell estil i ara el practicaven.
Els de l’A tampoc no es podien aguantar el
riure davant els seus compatriotes decoradors. Però l’endemà la seva classe semblava la casa del Pare Noel. Van comprar
un esprai per als vidres per simular que
havia nevat. Tot plegat va ser absurdament
divertit, els uns rient-se dels altres per a
acabar fent el mateix, i en el fons tots in¿nitament contents de pertànyer a un mateix
grup i de fer pinya per un mateix objectiu,
encara que fos un motiu tan estúpid com
decorar una classe per Nadal.
Aquests no són sis anys qualssevol
de la nostra vida; són la nostra adolescència, i m’alegro d’haver-los passat aquí
amb vosaltres.
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Country Moià

ABIC Moià

Country a la Plaça (fot. C.I.C. - Moià)

La plaça del CAP, plena (fot. ABIC)

El dissabte 21 de juliol a la tarda va
tenir lloc a la plaça Major la tradicional
Trobada Country d’estiu, que ja ha arribat
a la desena edició. Sempre se celebra el
penúltim dissabte de juliol i enguany ha
coincidit amb diverses trobades en altres
poblacions que han fet minvar un xic la
participació a la capital del Moianès, que
solia ser l’única en edicions anteriors. De
tota manera la participació ha estat ben
important (uns cent balladors i balladores) i hi han assistit persones de quinze
poblacions diferents: Moià, Castellterçol,
Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Palau-solità i Plegamans, Montcada, Barcelona, Berga, Navarcles, Taradell, Fonollosa, Igualada, Caldes de Montbui, Mollet
i Sant Joan de Vilatorrada. Amb aquesta
participació i la de les persones de Moià,
amb una agradable tarda que convidava
a gaudir de la fresca, s’ha respirat un bon
ambient de color, balls i música.
La setmana següent, el diumenge 29
de juliol, dins les activitats de Tapes i Gangues, a la plaça del CAP, el grup Country
Moià també va oferir una vintena de balls
apresos durant aquest curs. La pròxima
trobada serà a mitjan setembre i a partir
del mes d’octubre tornaran a començar
les classes. Hi sou tots convidats.

La segona edició de la Nit de Tapes
i Gangues organitzada per l’Agrupament
de Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC
Moià) va tenir lloc el diumenge 29 de juliol, a partir de les set de la tarda. Aquest
nou esdeveniment —que ja gairebé es
pot considerar tradicional en el calendari festiu moianès— va convocar diferents
comerços a la plaça del CAP, on oferien
els seus productes a preus molt rebaixats.
Sis-centes persones van gaudir del
sopar de tapes ofert per deu establiments
d’alimentació i de restauració adherits a
l’ABIC: Cal Sens, Cal Maties, Cal Vives,
Restaurant Nou Padrisa, El Bufet de Cuina, Bernat de Rubió, Les Voltes de Sant
Sebastià, El Picatapes, Cal Bou, Cal Tià i
Cal Truques. El menú de deu tapes i una
beguda tenia un cost de 10 euros.
La tarda-nit va estar amenitzada pel
grup S’Temple Bar, de Santa Maria d’Oló,
i per l’associació Country Moià.
Aquesta activitat s’engloba dins les
actuacions del Pla de Dinamització del
Comerç de Moià, que té el suport de
l’Ajuntament de Moià, del Consorci del
Moianès i de la Generalitat de Catalunya.
El dissabte 28 d’agost, per altra part,
tingué lloc una nova edició de les Botigues al Carrer.
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MOIANÈS
Calders: M. Pintó

Castellterçol: J. Pujol

Elvira Permanyer

Jaume Clarà

Mireia Pintó (fot. C. San Pedro)

Homenatge a Joan Sagalés (fot. M.À. Petit)

El dissabte 28 de juliol al vespre, a
l’església de Sant Vicenç de Calders, la
mezzosoprano Mireia Pintó, Premi Bages
de Cultura 2011 que anualment atorga
Òmnium Cultural del Bages, acompanyada pel pianista rus Vladislav Bronovetzky,
oferiren un concert de cant d’un altíssim
nivell, a bene¿ci dels centres de Costa
d’Ivori, Benín i Burkina Faso de l’associació Saint Camille. Aquesta entitat va ser
fundada per Grégorie Ahongbonon, el
qual va ser a Moià recentment per presentar la pel·lícula Els oblidats dels oblidats,
a ¿ de sensibilitzar la societat occidental
sobre la situació d’abandonament i rebuig
del malalts mentals a l’Àfrica.
El concert, organitzat per Moianès Solidari dins el cicle Nits d’estiu a la fresca
de Calders, va permetre gaudir de la veu
excepcional de Mireria Pintó interpretant
Cinco canciones negras de Xavier Monsalvatge, les cançons Les ¿lles de Cadix
i Havanaise de la compositora francesa
Pauline Viardot, i les àries O mio babbino
caro de Puccini de l’opera Giani Schicchi,
i Seguédilla i Habanera de Georges Bizet
de l’òpera Carmen. Per tancar la vetllada,
cantà l’adaptació per a mezzosoprano
de l’ària Nessun dorma de l’últim acte de
l’òpera Turandot de Giacomo Puccini.

La tradicional conferència que cada
any té lloc a la Casa Museu Prat de la
Riba de Castellterçol el dia 1 d’agost,
coincidint amb l’aniversari de la mort del
qui va ser president de la Mancomunitat
de Catalunya, fou dedicada enguany a la
¿gura de Joan Sagalés. Aquest, traspassat a ¿nals de setembre de l’any passat,
constituí l’ànima del Patronat de la Casa
Museu, del qual fou secretari perpetu.
La ¿gura de Sagalés fou glossada
en una conferència per l’ex-president de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
persona amb qui havia mantingut una estreta vinculació personal. El títol triat pel
conferenciant —Joan Sagalés, cristià i
catalanista— mostra el ¿l argumental de
la intervenció de Pujol: dos aspectes que
tractà en part a través de la mateixa biogra¿a de Sagalés, però sobretot a través
de la seva contextualització en el moment
històric que li va tocar de viure.
Alguns dels aspectes destacats foren
la seva vinculació a la Federació de Joves
Cristians de Catalunya abans de la guerra, i la seva tasca en favor del país i de
la cultura catalana al llarg del franquisme,
amb la seva vinculació amb Montserrat,
on participà en les festes d’entronització
de la Mare de Déu, l’any 1947.
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INDRETS
Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa
La seixanta-sisena caminada tingué
lloc el dia 13 de maig, sortint a les nou del
matí de la plaça de Catalunya o dels ànecs
de Moià en direcció nord-est. Per començar, anàrem a trobar el carrer de Passarell
i seguírem el camí del mateix nom.
Ja fora del poble, entremig de camps
ufanosos, vam passar pel costat de la font
de Passarell i continuàrem un tros més
en direcció a la casa homònima. Abans
d’arribar-hi, giràrem en direcció nord-oest
per un corriol ben marcat que ens faria
pujar ¿ns a trobar les fonts de Montví de
Dalt, per cert força abandonades.
Des de les fonts vam pujar en direcció nord, per un corriolet, ¿ns a trobar un
camí ample que vam seguir uns dos-cents
metres en direcció ponent. Llavors tombàrem a la dreta en direcció nord, per un altre
corriolet que ens faria anar a trobar el camí
que, seguint-lo en direcció nord, ens faria
passar pel costat d’unes granges.
Una mica més amunt, poguérem contemplar un parell de barraques de vinya,
les que estan a més alçària de les que
coneixem; són en un lloc al costat de

camps conreats, on la vista s’allarga ¿ns
a l’in¿nit.
Seguint el camí anàrem a trobar la carretera de l’Estany, on vam girar a l’esquerra
i, travessant la carretera, ens endinsàrem
pel carrer del Montsec a la urbanització de
Montví de Baix. Vam baixar pel carrer de
Santa Beatriu i vam girar pel carrer d’Andorra en direcció nord, ¿ns al seu ¿nal, en
què es troba amb la plaça de Balaguer i la
cruïlla del carrer Escorial amb el carrer de
Vilalta. Vam continuar per aquest ¿ns al de
Casamitjana. A poques passes de l’arrencada d’aquest vial hi ha un trencant a la
dreta que, tot baixant fort per la baga de
Vilalta, ens va fer arribar a la font del mateix nom, font una mica abandonada. La
poguérem veure i tot seguit vam esmorzar
apro¿tant el poc sol que ens feia, ja que el
dia era una mica encalitjat.
Llest l’esmorzar i una vegada escoltada la llegenda que és tradició que ens
expliquin, vam refer el camí de baixada a
la font, ¿ns a dalt del camí de Casamitjana, que vam seguir en direcció ponent,
¿ns al primer trencant. Aquest ens va fer

Explicant una llegenda a la font de Vilalta (fot. S. Padrisa)
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girar a l’esquerra en direcció sud, passant
el coll de Caselles i ja baixant per anar a
veure la font de la mina de Caselles, una
construcció que també està força abandonada; estaria bé que totes aquestes fonts
es poguessin reconstruir.
Vista la font, vam continuar baixant
suaument ¿ns al camí que va de Montví
de Baix a Pedrissa. Allà prop, a l’esquerra, a la vora d’un camp, hi ha les restes
de la font de Sant Isidre, també abandonada a la seva sort. Travessat el camí de
Montví de Baix a Pedrissa, vam continuar
en direcció sud per passar pel costat de
la casa de Caselles. Seguint el camí uns
cent metres en direcció sud-est o sigui
cap a Montví de Baix, vam girar a la dreta per un corriol que ens faria passar pel
costat de l’abandonat pou de Caselles i,
travessant el torrent-claveguera que baixa
de Montví de Baix, vam continuar ara ja

sempre en direcció sud per l’antic camí de
Caselles ¿ns a Moià, tot planejant.
Aquesta caminada ens va fer veure
un total de sis fonts, de les quals només
la de Passarell està en bon estat; les altres no podem pas assegurar que siguin
potables, ja que són en llocs en què hi
ha camps adobats amb purins des de
fa temps, així és que gairebé segur que
estan infectades i ho seran durant anys
encara que es pari aquest tipus d’adob.
Penso que falta una bona consciència del
tractament de l’aigua, un bé que cada vegada serà més escàs i preuat tot i que ens
cau del cel, però hi ha el que hi ha i no ho
podem malmetre com s’està fent.
Per altra banda, és una llàstima tenir
tot aquest patrimoni abandonat. No conservar-lo fa mal al cor. Estaria bé trobar un
grup de voluntaris que en tinguessin cura.
Jo faig per un: qui més s’hi apunta?

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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Dos ediﬁcis moianesos
Agustina Cantó
Fa temps que es diu que l’edi¿ci de
La Masia serà enderrocat per a facilitar la
circulació rodada en aquell punt en què
el carrer s’estreny tant. Es parlava d’una
ronda per a treure trànsit de la vila; però,
de la manera en què es troba la situació
econòmica del país, deuran passar molts
anys abans no es construeixi. Em fa pena
veure l’edi¿ci de La Masia tancat, abandonat, agonitzant lentament sense remordiment ni llàstima.
Vaig néixer al carrer de les Joies, i el
tros de La Masia era i és un camí suau
que et deixa respirar després de pujar
per un carrer amb les cases penjades
les unes sobre les altres que sembla que
s’en¿lin cap al cel.
Quan van construir el Gran Hotel, el
mateix promotor va fer-se càrrec també
de La Masia. Van rebaixar el carrer, van
pavimentar-lo i dins els grans ¿nestrals
s’hi veia moviment i vida. Antigament,
l’edi¿ci de La Masia era cal Ganso, un establiment que servia de fonda, juntament
amb cal Tià, la Fonda del Remei i el Gran
Hotel. En canvi, ara el nostre poble no té
ni un hostal on poder dormir els forasters.
La Masia té la ¿gura d’una masia catalana i, encara que reconec que sense
l’edi¿ci la plaça i el carrer guanyarien
molt en espai, enyoro aquelles olors suculentes que sortien de la cuina quan la
regentava el matrimoni Pla-Coma. De
cal Ganso no en recordo res. A casa es
parlava de la Casilda, la mestressa, gent
emprenedora que amb la fonda i la cansaladeria es trobaven enfeinats tots els
dies de l’any.
La Masia és un edi¿ci aïllat i prop seu
hi havia la farmàcia, un establiment petit
però harmoniós. N’era titular el Pepe Sauqué. En un quartet del costat, barrejava
els ingredients que els metges recepta36

La Masia i l’antiga farmàcia en obres
(fot. C.I.C. - Moià)

ven, ja que no era com ara, que quasi tot
ve preparat dels laboratoris.
Del carrer de les Joies —que considero el meu, pels anys que hi vaig passar amb penes i alegries—, miro els dos
edi¿cis que havien ocupat la farmàcia i la
fonda, i el cor se m’encogeix. La casa de
l’apotecari ara l’estan remodelant i ja mai
no tornarà a ser la farmàcia a la qual acudíem tots els moianesos perquè no n’hi
havia cap més. En el taulell solien jeure-hi
dos gats d’angora blancs, de pèl brillant,
que es deixaven acaronar pels clients. I
la fonda de cal Ganso o La Masia la miro
pensant que algun dia desapareixarà. De
moment, els qui l’havíem vista en plena
activitat, amb un banc a fora on s’asseien els clients, sentim la nostàlgia de les
coses que se’n van i que ja no tornaran
mai més.
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UNA MICA DHISTÒRIA
El Moianès fa cent anys. Setembre de 1912
Transcripció de «El Pla de Bages»: Jaume Clarà
9 de setembre de 1912
Moyá
Els pares escolapis festejaren a son
fundador, Sant Josep de Calasanz [...]. Al
propi temps fou beneida una nova imatje
del Sant que fou colocada en el centre de
un altar restaurat de nou.
— A la tarde del vintivuyt de agost
morí sobtadament, en la acreditada fonda de Casa Tiá, la constant estiuejanta
Na Francisca Barrera, veina de Barcelona y esposa benvolguda del senyor Anton
Roca. A. C. S.
— El diumenge proppassat y en la senyorial casa que poseex en Moyá el reputat notari de Barcelona, don Joan Soler,
tingué lloc una gran reunió de propietaris
y d’altres particulars pera tractar sobre la
nova carretera que atrevessés els abandonats terrenys, de Vilaresau y Sant Joán
d’Oló, y que servís d’unió entre les carreteres de Moyá a Calaf y la de Sabadell a
Prats de Llusanés.
— A la tarde del dia 5, arrencant un
secular roure, el ¿ll petit dels masovers de
la Granoya fou atrepat per un cimal, trencantli la cuxa y produintli altres greus ferides, el seu estat inspira algun cuydado.
— Les farineres de nostra vila treballen a mes no poguer. La que hi ha en el
antic molí d’en Pujol treballa de nit y de
dia; no pot duptarse que diariament se
molen unes 300 quarteres. Se veuen carros y carretes de bous de Tona, Balenyá,
Collsuspina, Estany, Calders, Monistrol,
Granera, Castelltersol, Sant Feliu de Codines etz.
No pot dirse igualment dels telers de
má, cada dia va mimvant mes la feyna, y
continuan per llogar els locals de Josep
Pasqual, de Francisco Viñas, y la grandiosa quadra del senyor Josep Coma que ‘s

capás pera vuytanta telers. Es una llástima
que tenint els moyanesos prou ganes de
treballar y contant ab bons locals y energia
eléctrica, no hi hagi una piadosa bossa que
vingui a provar fortuna.
— Acaba de sofrir un atac de feridura
el acreditat adroguer de nostra vila Josep
Oller, hereu director de la antiga familia
del Mas Plarromaní. El seu estat es alarmant.

14 de setembre de 1912
Moyá
A la matinada del diumenge morí el
acreditat adroguer Josep Oller [...].
— Segueix patint molt el ¿ll petit dels
masovers de la Granoya, de resultes del
accident que varetj comunicar la setmana passada: se li han retornat els ossos a
son lloc, y pera ara sembla que sa vida no
perilla; Deu ho vulgui.
— Segons notícies, dintre pocs dies
tindrá lloc el cambi del pare Rector dels
escolapis; quedá con¿rmat per tan honrós
cárrec, el nomenament comunicat dies
enrera, a favor del Pare Pujadas de la residencia de Barcelona y ¿ll de Igualada.
Siga la enhorabona.
[...]
— El dia dotze, un automovil, prop del
molí d’en Pujol, va xafar y matar a un noy
de uns deu anys, qui juntament ab son
amo, que guiava una carreta de bous, se
dirigia a la farinera d’en Pujol. El noy era
natural de cal Agustí del carrer de Amargura, de Castellcir.
— A la matinada del dia 12 morí sobtadament l’ilustrat mestre públic de nostra
vila Josep Llavoré y Solé. Feya ja molt
temps que dit senyor estava delicat, tenia
un substitut, pero ningú pensava que tingués tan propera sa mort. [...]
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LLETRES
El pont vell de la Fàbrega
Marian Baqués
Us heu mirat mai el pont vell de la Fàbrega? Quin pont, aquest de la Fàbrega!
La carretera de Mollet a Moià es va
inaugurar l’any 1865. Raquel Lacuesta i
Xavier González ens expliquen que el pont
fou dissenyat per l’enginyer Miquel Muruve
l’any 1862, que la construcció fou adjudicada al contractista Pere Carbonell i que
l’enginyer Federico Peyra dirigí les obres,
que acabaren el mes d’abril de 1867.
I el descriuen així: «És una estructura mixta de pedra i maó, de traçat recte i
de 37,50 m de longitud, amb quatre arcs
adovellats rodons, d’11 m de llum, que
arrenquen de pilars de planta ovalada,
fets amb carreus i coronats per impostes
ressaltades. L’obra vista revesteix voltes,
estreps, intradossos dels pilars i timpans
¿ns a la cornisa del tauler, resseguint les
arestes pètries i conferint a la construcció
un bell joc cromàtic» (Ponts de la província de Barcelona: comunicacions i paisatge, Diputació de Barcelona, 2008, p. 76).
Criden l’atenció els dos balcons que hi
ha a cada costat del pont i que ofereixen
refugi al caminant que hi coincideix amb
algun vehicle.
Les tropes republicanes el van dinamitar, en la seva retirada, el 27 de gener
de 1939, i hagué de ser reconstruït. L’any
2007, la Generalitat construí un pont de
formigó paral·lel al vell: és el pont nou de
la Fàbrega.
La suggerent bellesa del nostre pont
no ens la pren ningú. La pedra li dóna
fermesa, i el totxo de color de vi el fa
proper. Tot el pont és una vivència que
s’uneix a la nostra història. L’indret ens és
punt de partença cap a camins endins; o
d’arribada, amb l’esperit serè i les cames
cansades. La riera ens atrau amb la seva
cançó Àuent, i el pou de glaç és testimoni
d’una indústria ja desapareguda. Quants
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records no aixeca la piscina de la casa
per a una generació de moianesos!
Què en podem dir, dels ponts? El pont
d’Arkadico, al Peloponès, sembla fet per
un ciclop amb traça d’infant. És tingut pel
pont més vell d’Europa –entre 1300 i 1190
anys aC–. La robusta sobrietat dels ponts
romans, oi? I el camí dibuixat damunt l’arc
ogival dels ponts gòtics? A Catalunya en
tenim inventariats més de quatre-cents. A
Moià encara tenim, en el camí ral, el pontet de tradició medieval sobre el torrent de
les Graus.
Ponts humils, que ens sorprenen pel
seu servei tan necessari. Ponts reconstruïts i modi¿cats tantes vegades com han
fet falta. M’encanta el viaducte de Boixadell (1865), a tocar de l’antiga estació de la
Renfe d’Olesa de Montserrat. M’enamora
el pont de Castellnou, a Moià, construït al
mateix temps que el seu germà de la Fàbrega, també per Miguel Muruve, i recentment restaurat. Els seus dos arcs, oblics
a la carretera per a seguir el curs de la
riera, són fets amb maons disposats en
¿lades paral·leles i en forma helicoidal.
I nord enllà penso en el pont de Millau:
atrevit, tècnic... Quan el vaig passar per
primera vegada vaig haver d’aturar-me i
mirar-me’l.
¿Hi heu pensat mai, en els ponts?
Un pont. Un pont signi¿ca la voluntat d’unir dues ribes. És dèria de servei.
És consciència de crear lligams. Un pont
també és vocació de comunió, és sagrament de ¿delitat. Construir ponts perquè la
gent es comuniqui; obrir ponts de relació;
eixamplar ponts entre grups diversos; projectar ponts per a la cooperació; perfeccionar ponts per a millorar la xarxa de comunicacions; refer ponts de reconciliació.
Ponts: relacions. «Quan el cos es
desfà, es manifesta el que és essen-
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El pont de la Fàbrega, cap a l’any 1920 (fot. S. Renom)

cial. Només les relacions compten, per a
l’home» (Antoine de Saint-Exupéry, Pilot
de guerra, Barcelona 1984, p. 137). Federico Mayor Zaragoza arriba al moll de l’os
en les relacions interpersonals: «No es
tracta només de saber coses. Es tracta de
saviesa, de veure’ns nosaltres mateixos
en relació amb els altres i amb el món.
Tot això és educació. I només aquesta
educació és la que ens dóna la llibertat.
Només és aquesta l’educació que no ens
fa espectadors» (Sobre la vida i la mort.
Possibilitats i límits de la intervenció humana, Barcelona 2008, p. 153; llibre coordinat per Ramon Maria Nogués). Anne
Morrow Lindbergh rebla el clau: «Només
quan estàs en contacte amb el teu propi
nucli vital pots entrar en relació amb els
altres, ho començo a descobrir. I, per a mi,
el nucli vital, el brollador interior, pot ser
trobat millor a través de la solitud.» Més
endavant afegeix: «Només una persona
que s’ha retrobat a si mateixa pot retrobar
una relació personal» (Solitud davant del
mar, Lleida 1989, pp. 28 i 44).
Francesca Johnson deixa una nota
en el pont de Roseman perquè sabia que
Robert Kincaid hi aniria a fer fotogra¿es.
I comença una història d’amor: la que

s’explica en Els ponts de Madison Country (Barcelona 1993) i que el cinema popularitzà.
Un pont té quelcom de sagrat. Mn. Antoni Pladevall, un dels nostres millors historiadors, m’escriu aquesta nota sobre els
ponts de l’època medieval: «Fer un pont
era tan important com fer una església. Es
permetia de captar pels voltants del lloc
on s’havia de construir ¿ns a més de sis
quilòmetres a la rodona o del lloc on es
podien servir del pont, i es permetia de
treballar-hi el diumenge. A vegades, ¿ns i
tot els treballadors eren premiats amb indulgències.»
La llegenda explica que el bisbe Ermengol de la Seu d’Urgell s’agafà al
peu de la lletra això de ser pontífex (etimològicament, ‘el qui basteix ponts’) i,
fent el pont de Bar, hi morí d’accident.
La història, però, diu que mentre visitava
l’obra es desplomà una bastida i l’aigua se
l’endugué riu avall. El seu cos fou trobat a
Organyà.
Lluís Racionero, en la seva novel·la
Cercamón (Barcelona 1982) fa dir a Oliba:
«Tu ho has dit, Arnau, fer un país és bastir
ponts i obrir camins, il·lustrar un món és
com il·luminar manuscrits» (p. 81).
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MISCEL·LÀNIA
Tots tenim una història d’amor i de vida
Joan Capdevila
«Vés-te’n, Ton, que el qui es queda
ja es compon.» Quan estudiava ¿loso¿a
vaig tenir un professor que es deia Marià
Viñas (un sant baró), que un dia ens va dir
a classe que els refranys i les dites populars eren la ¿loso¿a del poble en pastilles.
La dita ens va fer gràcia i jo me n’he recordat tota la vida.
Tots sabem què és la ingratitud, però
deixeu-me que ho refresquem un xic. Segons diu el Diccionari de la llengua catalana, l’ingrat és aquell «qui no compensa
l’esforç i voluntat que hi posa d’altri» i, encara, «el malagraït, que oblida o menysprea els bene¿cis rebuts», «el qui no correspon a l’efecte que un altre li té».
I bé, prou diccionaris! A Moià, en els
darrers vint-i-cinc anys, he tingut la sort
de conèixer, i en molts casos tractar i ¿ns
tenir com a amics, una colla de vilatans i
vilatanes que a mi m’han deixat empremta i record inoblidables. Els he conegut en
vida, és clar, i ha estat una sort de poderlos tractar i tenir entre nosaltres.
Com passa sempre, segur que molts
moianesos i moianeses que em llegiran

no estaran gens d’acord en la tria que he
fet de persones que ja ens han deixat al
pas del temps, que com una roda diabòlica i inexorable va trinxant els dies, les setmanes, els mesos i els anys de manera
voraç i vertiginosa. Accepto el repte i ho
entenc.
Recordo vivament la imatge, el caràcter fort i dur i la personalitat de Camil
Fàbregas, a qui vaig entrevistar fa molts
anys per a LA TOSCA, justament a casa
d’en Francesc Romeu, amb qui vaig mantenir una llarga i pro¿tosa amistat. Avui, ja
fora d’aquest món de mones, els recordo
ben bé. En Lluís Graners, sempre trempat
i sorneguer, l’home de l’Snack i del Condal, el de les mil saboroses tapes, de les
salses picants i els vermuts en exclusiva.
Picapedrer, artista, lletraferit, popular, a
vegades fatxenda, però sempre amic com
el pa acabat de fer. Va marxar de puntetes i no vaig tenir l’oportunitat de poder-li
estrèyer la mà en un adéu que jo, que sóc
creient i un mal practicant, crec que és de
poca durada —l’adéu, vull dir—. I de l’Andreu Ros, què en podria dir? Home po-

Moià vist des de Castellterçol (fot. J. Capdevila)
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lític, emprenedor, clarivident i de conversa sempre útil i interessant. No vaig tenir
quasi temps de coneixe’l, ja que era molt
gran quan en Ramon Puig me’l va presentar. Una gran personalitat, l’Andreu. ¿I en
Jaume Codina, el Quirze? Amb en Jaume
la vàrem fer petar sovint mentre cargolàvem cigarretes una després de l’altra.
Quin home, en Jaume, que amb les mans
cargolades per l’artrosi donava forma i
vida al ferro roent a la fornal, on a cops
de mall i de martell treia tota la riquesa
creativa del seu enginy professional! En
el seu taller l’havíem feta petar sovint i,
de cara al bon temps, em deia: «Vés al
cirerer i agafa un grapat de cireres, que
et refrescaran la gola.» D’ell tinc al menjador de casa un ferro forjat amb tres
bombetes que donen llum a l’estança, i a
l’escala que puja al pis una libèl·lula feta
per ell sense ni una sola soldadura. Quin
artistàs, en Jaume! I en Ramon Oller? En
Ramon era tot bondat i simpatia. Escampava arreu per on passava una fortalesa
d’esperit, un saber parlar i dir les coses
justes i, sobretot, una senzillesa envejable. En Valentí Gaja, quaranta anys a
l’ajuntament, el qual fou el qui em va fer
saber que la meva mare havia nascut al
Gai de Moià i un dia em va regalar una
partida de naixement que encara guardo.
El factòtum de l’ajuntament que ho sabia
tot, ho trobava tot i era d’una e¿càcia la-

boral exquisida. Per a parlar d’en Ramon
Molera no trobaré pas prou adjectius per
tal de fer-li justícia. Una persona íntegra,
responsable, home de cultura i impulsor i
defensor de l’esperanto. Fóra llarg dir-ho
tot i fer justícia. En Xavier Tantinyà, àlies
el Riereta. Jo no sé què tenia la rialla d’en
Xavier que em va corprendre sempre. Em
donava barballó —o vermelló, com dieu
a Moià— per a cremar pels Reis, em comentava escrits que jo havia publicat, estava al cas de la vida de Moià, assistia a
tots els plens de l’ajuntament, era addicte
a Ràdio Moià, fou un personatge que estimo molt. En Manel Rodríguez, que es va
cuidar amorosament del parc de Moià i el
millor elogi serà dir que el va tenir sempre
net i curiós, com mai més no l’hi hem vist,
de tan ben endreçat.
I bé, com que la llista que tinc és molt
llarga, crec que serà oportú deixar-ho avui
aquí i, si Déu vol, ja ho continuarem en un
altre número de LA TOSCA, ja que encara
em queden quinze noms més dels quals
m’agradaria parlar. No hem de ser desmemoriats. Els qui ens han precedit ens
han deixat un bagatge ric, sí, ric de bones coses, de bondat, d’estimació vers el
seu poble, el seu país, la seva història. A
tots ells ens hem de remetre per estimar,
com ells, tot allò que és bo i cal estimar.
I és que tots tenim una història de vida i
d’amor.

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

Plaça Major, 10, 1r. 1a.

Tel. 93 830 06 98
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Previsió de «las cabañuelas»
Josep M. Picañol i Codina
Setembre 2012: Aquest mes sembla que deixaríem enrere les calorades
d’aquest estiu i els primers quinze o vint
dies podríem tenir ruixats i tempestes.
Després el temps seria més estable.
Octubre 2012: Aparenta ser un mes
on podrien produir-se precipitacions a intervals i les temperatures serien normals.
Novembre 2012: Les temperatures
davallarien i el temps seria més insegur,
amb probables precipitacions a principis i
¿nals de mes.
Desembre 2012: El temps seria inestable a principis de mes. Cap a mitjans
d’aquest s’estabilitzaria amb temperatures més baixes i acabaríem el mes amb
pocs canvis.
Gener 2013: Aparenta ser un principi
de mes estable amb temperatures baixes.
Entre mitjans i ¿nals de mes tindríem probables precipitacions.
Febrer 2013: Durant aquest mes podrien continuar algunes precipitacions febles o, com a molt, moderades. Les temperatures serien normals.
Març 2013: Com en el mes anterior,
podrien continuar algunes precipitacions
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febles o moderades. Les temperatures
serien normals.
Abril 2013: Sembla que hauria de continuar com els mesos anteriors. Les precipitacions serien entre febles i moderades.
Maig 2013: Podria ser un mes més
o menys estable. Però les precipitacions
més destacables es produirien entre mitjans i ¿nals de mes.
Juny 2013: El mes seria inestable, amb
alguns ruixats i tempestes. S’estabilitzaria
cap a mitjans de mes i hi hauria alguna
tempesta a l’acabament.
Juliol 2013: Durant aquest mes podrien formar-se algunes tempestes, però
les més importants serien a ¿nals de mes
i amb un descens de les temperatures.
Resum de l’any 2012-13: Després
de les calorades d’aquest estiu, a la tardor tindríem precipitacions, com també a
l’hivern, el qual al principi seria fred. Per
als mesos de ¿nals d’hivern i principis de
primavera la previsió que he fet no ha
pogut ser més explícita, degut a la monotonia meteorològica d’aquests dies. Con¿o que en aquest espai de temps i ¿ns a
l’estiu les pluges siguin destacables.
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PUBLICACIONS
Llibres
Josep Fàbrega. Les hores vives: litúrgia del pas del
temps (lestures per a quatre veus)
València: Denes, 2012. 46 pp.

Poemari guardonat amb el XXIX Premi Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d’Alcoi d’enguany i publicat dins la col·lecció de poesia Edicions de la Guerra. És el desè volum de poemes d’aquest
notable escriptor nascut a Súria (1947), mestre jubilat (exercí un parell d’anys a Moià) i actualment regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Calders.

Gran Enciclopèdia Catalana. Suplement 2012
Aquest darrer suplement de la GEC conté una sèrie de referències d’interès per al Moianès. Així s’hi entren per primera vegada
Eduard Castellet i Díaz del Cossío (industrial, editor i escriptor
barceloní vinculat a Moià), Josep Fàbrega i Selva (mestre i poeta
resident a Calders), Pere Gallés i Payàs (empresari nat a Castellterçol) i Joan Sagalés i Anglí (promotor cultural castellterçolenc); s’hi actualitzen les entrades d’Adalbert Maria Franquesa i
Garròs (liturgista, ecumenista i historiador ¿ll de Moià) i La Fura
dels Baus (grup teatral d’origen moianès), i, s.v. diccionari, s’hi
esmenten el Diccionari auxiliar (1996) i el Nou diccionari auxiliar
(2011) de Josep Ruaix.

Diaris
Regió 7

Sancho, vitrallera i dibuixant de Castellcir,
dins la secció «De casa»).

14-7-2012
«Moià fa memòria de la descoberta del
Toll. El pròxim 18 de juliol es compleixen 60 anys de la primera entrada a les
coves moianeses de la qual s’ha deixat
constància escrita», reportatge que inclou
una entrevista a Josep Maria Molist, de
qui es destaca la frase: «Ens fèiem un fart
d’arrossegar-nos i quedàvem totalment
enfangats».

18-7-2012
«Una imprudència o l’acció d’un piròman
va causar el foc de Calders». «Alarma per
un foc a la vora de Vista Pirineu. L’incendi
s’inicia a mitja tarda al costat de la Guàrdia i crema 40 hectàrees entre Calders i
Artés». «Ens portaven la llet de Palautordera i en veníem uns 280 litres» (Mercè
Balcells i Amill, jubilada de Moià, dins la
secció «De casa»).

17-7-2012
«Això de tallar vidre i fer vitralls, encara
que sigui un tòpic, enganxa» (Marta Juan

19-7-2012
«A “Pseudo” fem servir la tecnologia punta per a posar en marxa les idees de sem43
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pre», entrevista a Marcel·lí Antúnez, artista de Moià, amb motiu de la presentació,
al Teatre Grec de Barcelona, d’una «performance mecatrònica» que va de la cova
platònica als Smartphones.
22-7-2012
«El meu pare fou president del gremi de
botiguers» (Artur Arnau, comerciant jubilat
resident a Moià, dins la secció «De casa»).

5-8-2012
«Mor un home de 71 anys en estavellar-se
amb el seu ultralleuger a Moià. La víctima
era un experimentat pilot vallesà. Es desconeixen les causes de l’accident ocorregut a la pista del camp de vol del Prat de
la Plana».

25-7-2012
«Moià modernitza el sistema de gestió de
la xarxa d’aigua per optimitzar-ne el servei».

7-8-20122
«La volta al món amb furgoneta. Una parella de Moià (Anna Piella i Òscar Mascaró) inicia avui un viatge d’un any i mig
amb autocaravana per Europa, Àsia i
Amèrica». «Mostra d’alumnes de classes
de pintura, a Moià».

26-7-2012
«M’agrada dedicar-me a diferents aspectes
culturals» (Oriol Sala Patau, productor de
televisió vinculat a Moià, dins la secció «De
casa»).

9-8-2012
«M’ho passo molt més bé quan ensenyo a
altres persones» (Eva Pastor, professora
de patchwork, de Moià, dins la secció «De
casa»).

31-7-2012
«A hores d’ara, si no tens sort o una família
rica, estàs perdut», entrevista a Laura Font,
jove moianesa estudiant d’Humanitats a la
UPF.

10-8-2012
«La Generalitat dóna permís per primer
cop per a la caça de cabirols al Bages.
L’expansió d’aquest cèrvid, reintroduït fa
una dècada al Moianès, farà que se’n puguin capturar quatre exemplars». «Moià
proposa un dia i mig d’activitat festiva amb
la llegenda de la cabra d’or».

1-8-2012
«Moià recupera el Festival SkazzFest un
any després d’haver-se suspès per la crisi. El 15 d’agost arriba la segona edició
del certamen de música jamaicana amb
tres actuacions».
2-8-2012
«La inde¿nició del govern central té aturats els plans per a re¿nançar el deute de
Moià. El consistori no ha rebut cap directriu de Madrid i no pot maniobrar per reconduir l’endeutament». «El pare anava a
vendre a les cases de pagès» (M. Teresa
Gallaguet, comerciant de roba de senyora, de Moià, dins la secció «De casa»).
4-8-2012
«La crisi econòmica de Moià deixa les
excavacions del Toll amb menys efectius.
L’equip de Jordi Rosell intentarà con¿rmar
que el fogar trobat l’any 2011 és el més
antic del país. A la bauma del Gai li queden dos anys».
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11-8-2012
El suplement setmanal «Revista» dedica
cinc pàgines al Museu de Moià, amb el títol «Moià reviu el seu passat».
16-8-2012
«Un fogar prehistòric trobat a les coves
de Moià es per¿la com el més antic de
Catalunya», «El fogar més antic de Catalunya podria ser unes restes localitzades
a les Toixoneres. El treball de laboratori ha d’acabar de con¿rmar que la cova
moianesa hostatja una mostra de foc de
fa 100.000 anys»; a més, s’hi inclou una
entrevista a Jordi Rosell, codirector de la
campanya arqueològica anual, que declara: «Exigim per a les excavacions el 10%
del taquillatge del Toll».
17-8-2012
«El moianès Iñaki Baldellou va ser segon
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a la Zoot Triatló de Tarragona. El triatleta del Fasttriatlon també va vèncer per
equips al costat del seu company Pau
Castellvell».
18-8-2012
«Els infants són el nostre futur, ara mateix
tan incert» (Conxita Carrera i Valldeoriola,
mestra d’escola bressol, de Moià, dins la
secció «De casa»).
19-8-2012
«Molta gent ha tornat a activar el cultiu de
verdures a casa» (Sebastià Prat i Rosa M.
Clarà, comerciants de queviures de Moià,
dins la secció «De casa»).
21-8-2012
«Hem d’estar en tots els moments de la
vida, on hi ha un xic de tot» (Imma Ferrer i
Pere Purtí, Àorista i jardiner, de Moià, dins
la secció «De casa»).
22-8-2012
«El premi Tendències de Regió 7 mostra
els seus fruits», notícia amb entrevista
a la seva protagonista, Marina Berdalet,
que a¿rma: «Reivindico el dibuix com una
obra en si mateixa, com la pintura i l’escultura.»”

13-7-2012
«Sosa assegura la continuïtat malgrat l’incendi que ha destruït la planta principal de
Castellterçol. L’empresa familiar preveu
recuperar l’activitat productiva de seguida
que sigui possible a Moià».
20-7-2012
«Empenyent la música a Moià. Joventuts
Musicals ha reprès el Festival Francesc
Viñas sense cap subvenció». «Comprovant les fugues d’energia. Catuav, de
Moià, utilitza els seus innovadors avions
sense pilot per a l’e¿ciència energètica».
23-7-2012
«23 empresaris, a la jornada sobre exportació al Moianès».

27-7-2012
«”Tinc el privilegi de poder-me dedicar al
que realment vull”, entrevista a l’actor moianès Marcel·lí Antúnez, que celebra 20
anys de carrera en solitari».

21-7-2012
«Un mag sense trucs. Marcel·lí Antúnez celebra vint anys de trajectòria en solitari amb
un espectacle interactiu d’arrel pirandelliana,
“Pseudo”, que s’estrena dimarts al festival
Grec».
27-7-2012
«El gran aplec del Moianès. La diada sardanista arriba a la tretzena edició plenament consolidada», notícia dins el suplement setmanal Presència.

ALTRA PREMSA
24-7-2012 (La Vanguardia)
«Performance “mecatrònica”», crítica de
l’espectacle Pseudo, de Marcel·lí Antúnez.
24-7-2012 (Hora Nova)
«PapiroÀèxies des del món interior. La
galeria Dolors Ventós de Figueres allarga ¿ns al 30 de juliol l’exposició “Cau”,
paper fet a mà de Joan Vilajoana (Moià,
1965). Una mostra que reuneix les darreres obres d’un artista original que fa més
d’una dècada que va convertir el paper en
primera matèria de les seves creacions».
25-7-2012 (Ara)
«A Catalunya la cultura ara és un monstre
burocràtic», entrevista a l’artista moianès
Marcel·lí Antúnez
25-7-2012 (El Periódico)
«Herois de l’Empordà», quatre protagonistes de la lluita contra el gran incendi;
entre ells, el moianès Xavier Rovira, pilot
d’helicòpter, de 40 anys, que a¿rma: «El
que més entorpeix són les línies elèctriques».
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BREUS
Activitats artístiques
Els dies 20, 21 i 22 de juliol tigué lloc
el Festival La Pólvora. Entre altres activitats, el programa anunciava la representació de l’obra teatral Això no és vida
i els concerts de Sludge Factory (rock
acústic), La Rateta que Escombrava
l’Escaleta (comèdia acústica), Txirimito
y la Banda Imposible («Vida de chiste»),
Els Navegants (rock psicodèlic), Fast
Fast Fast, el Dj Faristol, Turnistile Rock
(punk rock), Bonobos (mestissatge) i
Les Oques Grasses (reggae a la cassola). També cabaret de circ, batucada i
malabars de foc amb els Diables de Casablanca i els Minairons de Sant Joan
de Vilatorrada.
El Bar Tosca presentà, el dia 10
d’agost, la «Nit de monòleg», a càrrec
d’Albert Boira.

Quartet. A més, els dies 28 de juliol i 3 i
17 d’agost hi hagué «sopar concert» a la
terrassa de l’Urbisol, amb Víctor Puertas,
Agustí Tharrats i Amadeu Casas, i Serra
Quartet, respectivament.
El dia 26 d’agost l’Orquestra de
Collsuspina actuà, a les sis de la tarda, a
l’església parroquial. El dia abans ho havia fet al Local Social Ramon Cabanas,
de Collsuspina.

Activitats esportives
El C.E. Moià va organitzar el 5è torneig 12 Hores de Futbol 7 Categoria Sènior, el dia 14 de juliol.
A part de la Caminada Popular, el
GEMI efectuà, el 28 de juliol, una ascensió al pic de la Font Blanca, a Andorra, i
per al 8 de setembre tenia prevista fer-ne
una altra al pic de la Múnia.

Activitats musicals

Conferència sobre Catalunya Estat

Durant tot el mes de juliol tingué lloc
un Curs d’Estiu de Música a Moià. Per
mostrar la feina feta, al ¿nal de cada setmana es va realitzar un concert. Així, el
divendres 6 de juliol, a dos quarts d’una
del migdia, al parc (escenari de dalt) hi
hagué el primer, que portà per títol Música
del Barroc. El seguiren els concerts Música del Classicisme, el dia 13 a la plaça
del Colom, i Música del Romanticisme, el
dia 20 a la plaça Major, tots a la mateixa
hora. Com a concert de ¿nal de curs, Un
viatge per la història de la música, a l’escenari de baix del parc, el divendres 27,
en aquest cas a les vuit del vespre.
Juliol també ha estat el mes del IV
Festijazz de Moià. S’inaugurà el divendres 6 amb «tapes jazz» al «Colmado»
del carrer de les Joies, amb Xavier Figuerola Trio. El diumenge 7, «sopar jazz»
a Cal Tià amb Guim Garcia Quartet. I el
diumenge 8, al migdia «vermouth-blues»
a la Peixateria Fanny amb Suite Case
Brothers, i al vespre concert de cloenda
a la plaça del Colom amb Xavier Maureta

L’escriptora Patrícia Gabancho i el
president de la Fundació Catalunya Estat,
Jaume Vallcorba, donaren la conferència
«Les raons econòmiques, polítiques i socials d’una Catalunya Estat». Fou organitzada per Moià per la Independència a
l’Auditori de Sant Josep el dia 8 d’agost
al vespre. La mateixa entitat tenia previst
oferir, el dia 2 de setembre al parc, una
«arrosada per la independència».

46

Càritas Moià
En el «gran recapte d’aliments» que
tingué lloc els dies 14 i 15 de juliol, Càritas Moià recollí 309 kg d’aliments a més
de 42 euros en metàl·lic i diversos lots de
roba usada. Les quantitats recollides més
importants foren les d’arròs (48 kg), oli
(45 l), llegums (43 kg), llet (34 l), pasta (30
kg), sucre (28 kg) i patates (25 kg).

Llicenciatura
Raúl Guerrero Quirante s’ha llicenciat en Filologia Anglesa a la Universitat de
Barcelona.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Matrimonis

Kelvin Mario Sueiro i Silva, ¿ll de Saúl
José i de Marielys, dia 10 de juliol.

Héctor Darío Bonilla González, natural d’Uruguai i veí de Moià, amb Analuz
Alejandra Menéndez Rodríguez, natural
d’Uruguai i veïna de Moià, dia 20 de març.

Fode Diakite, ¿ll de Djibi i de Boundiou,
dia 11 de juliol.
Paula i Marta Benito i Terencio (germanes
bessones), ¿lles d’Òscar i de Noelia, dia
16 de juliol.
Ona Itzayana Marmolejo i Lezama, ¿lla
d’Efrén i de Júlia, dia 17 de juliol.
Erika Ochea, ¿lla de Ionut i de DanielaGabriela, dia 25 de juliol.
Gisela Vicente i Sala, ¿lla de Manuel i
d’Anna, dia 29 de juliol.
Simpreet Kaur, ¿lla de Paramjit Singh i de
Salinder Kaur, dia 27 de juliol.
Carla Codina Illa, ¿lla d’Òscar i d’Anna,
dia 20 d’agost.

Defuncions
Ramona Plans i Marfà, de vuitanta-un
anys, dia 15 de juliol, a Calldetenes (però
era ¿lla de Moià).
Anna Clarà i Girbau, de vuitanta-quatre
anys, vídua de Rafel Tubau, dia 21 de juliol, a Barcelona (però era ¿lla de Moià).
Antonio Mur Bometón, de vuitanta-nou
anys, dia 31 de juliol.
Josep Molist i Gallaguet, de seixanta-un
anys, dia 10 d’agost.
Concepció Santaeugènia i Valls, de seixanta anys, dia 12 d’agost.
Assumpció Cirera i Soler, de vuitanta-un
anys, vídua d’Isidre Tantiñà i Cruas, dia 19
d’agost, a Castellterçol.

NECROLÒGIQUES
Adéu a dos col·laboradors
Museu de Moià
Concepció Santeugènia, una estimada i molt apreciada col·laboradora del Museu, ens ha deixat. La seva forta energia
en tot allò que feia i deia es va apagar la
nit del passat dissabte 11 al diumenge 12
d’agost.
La seva manera de ser, franca, directa
i senzilla, i el seu nervi incombustible, ens
tenia el cor robat a tot el personal i col-

laboradors del Museu. La seva participació era imprescindible en esdeveniments
com el Mercat de la Prehistòria i la Festa
Barroca i, no cal dir-ho, els seus menjars
eren molt esperats pels arqueòlegs, després de les dures jornades d’excavació al
Gai, al Toll i a les Toixoneres, durant les
campanyes d’estiu.
Dos dies abans, el divendres 10
d’agost, ens deixava també un altre suport del Museu. Josep Molist i Gallaguet,
conjuntament amb la seva muller, la Mer47
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Josep Molist (fot. Museu)

Concepció Santaeugènia (fot. Museu)

cè, eren uns col·laboradors habituals del
Museu en activitats com el Mercat de la
Prehistòria i la Festa Barroca.
Des del Museu i les Coves del Toll volem fer arribar a la mare de la Concepció,
la Remei, i a la muller del Josep, la Mercè,
així com a les seves famílies i amics, una
fortíssima abraçada de condol i suport.

Organització Futbol Femení de Manresa
i Comarca), el C.D. Vic, el C.E. Sabadell
i el C.E. Vallès Or. Va ser sol·licitada per
a reforçar diversos equips femenins que
van sorgir durant les dècades dels setanta i vuitanta. Va participar en el 1r. Campionat de Catalunya de futbol femení, on es
presentaren catorze equips, així com en
la 1ra. Copa de la Reina de futbol femení estatal. Ens ha deixat una amiga, una
companya i una esportista, una moianesa
discreta i forta en la salut i en la malaltia.

«Santa», pionera del futbol femení
Elvira Permanyer
Era pel febrer de 1971 quan la Concepció Santaeugènia, «Santa», juntament
amb una colla d’amigues moianeses formaren el primer equip de futbol femení de
Moià, format per E. Abancó, A. Antúnez,
A. Roca, A.M. Antúnez, Matilde Soler, M.
Bigorra, E. Permanyer, Montserrat Soler,
M.T. Mur, L. Ràfols i les germanes PérezHita, entre altres. Però la «Santa», àgil,
hàbil i esmunyedissa entre les cames de
les jugadores era la número 10, una gran
defensa, amb un xut molt potent i una
gran visió de joc. La seva a¿ció l’encomanà a les altres i durant els següents anys
va formar part de diversos equips de la
comarca com ara el SOFFMIC (Selecte
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Records de moments compartits
amb tu, Concepció
Mercè Bigorra
Te n’has anat a poc a poc, discretament, sense fer soroll, amb aparença de
normalitat. No passa res! «Com estàs,
Concepció?» «Bé!», era sempre la resposta. Tu i jo sabíem que no era veritat,
però jo et respectava el silenci i tu procuraves que ningú no s’amoïnés.
Era fora de Moià quan em van comunicar la teva mort. Saps? Un cop passats
els primers minuts de tristesa i ràbia, em
van venir tota una sèrie de records que
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em van endolcir el moment. La meva vida
va passar per davant amb imatges ràpides com si fos una pel·lícula.
L’escola, els jocs de canalla que compartíem al pati: no paràvem, apro¿tàvem
tots els minuts de lleure per a córrer, somiant que trotàvem sobre un cavall.
De joventut, amb «la colla d’amigues»,
llargs diumenges a la tarda gaudint sense
fer res d’important.
Al Cau, quina intendenta! A la teva
cuina no hi faltava detall. «Fot el camp!»,
quan et fèiem nosa o volíem ajudar.
El futbol, mare meva! Tu ens vas portar a la Lliga de Futbol Femení. Sortíem
cada setmana a El Mundo Deportivo.
Quin orgull ser pioneres d’aquest esport!
Aquell viatge a Polanco, a «rescatar
per unes hores la nostra amiga Assumpta»; el bany «vestides» a la platja del Sardinero un primer de novembre.
Després, tots aquests anys de lluita
contra la maleïda malaltia i, com diu la diputada Uxue Barcos, que també lluita, amb
la «puta químio». Ens trobàvem sovint pel
poble. «Com estàs, Concep?» «Bé!»
Valenta, tenaç i constant amb els
reptes de la vida, lluitadora per la feina,
emprenedora sense desànim, sempre endavant!
«Com estàs, Concep?» «Bé!»
A reveure!

En recordança
Marta Fàbrega
La Ramona Plans i Marfà, nascuda a
Moià el 5 d’abril de 1931, ens ha deixat

Ramona Plans (fot. M. Fàbrega)

aquest estiu, el 15 de juliol, a Calldetenes,
on vivia amb la seva família.
La seva vinculació amb Moià no es va
perdre mai. Era habitual veure-la a l’agost
i per la Festa Major, amb el seu ¿ll David,
a casa la seva germana Pepeta, apro¿tant
aquestes estades per veure la seva família
moianesa i els seus amics i amigues de joventut, que amb els anys havia mantingut.
Persona alegre i sempre al servei dels
altres, tota la seva família la trobarem molt
a faltar, des de la seva germana Pepeta,
els seus ¿lls, Sònia, Valentí i David, els ¿lls
polítics Jordi i Anna, els seus néts, Laura i
Jordi, així com cosins, nebots i ¿lls de cosins...
Ramona, tota tu eres amor envers els
altres. T’estimem i t’enyorarem...
Fins aviat.

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
6 d’octubre, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
49

Setembre 2012

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

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

JULIOL 2012
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

29,5

12,8

19,6

6

1

3

SW

4

De l’11 al 20

34

14,4

22,4

10

-

-

SW

0,2

Del 21 al 31

32,1

13

22,4

8

-

3

SW

0,4

TOTAL

4,6

AGOST 2012
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

VENT

PLUJA

Dominant

Parcial

-

SW

14,6

-

-

SW

-

1

4

SW

26,2

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Coberts Núvols

De l’1 al 10

33,8

15,5

23,5

10

-

De l’11 al 20

36,6

15,6

25,5

10

Del 21 al 31

36,8

10,5

23,9

6

TOTAL

40,8

El mes d’agost ha estat, certament, calorós i sec. Centenars de roures, a ¿nals de mes,
tenien les fulles seques, un fet gens habitual. Hem volgut comprovar ¿ns a quin punt han
estat excepcionals les temperatures, a través de les dades de l’Observatori Meteorològic
de l’Escola Pia. En el grà¿c següent, la línia principal mostra la mitjana del mes d’agost de
cada any, des de 1914 i amb excepció del període 1936-1942. La línia discontínua mostra
la tendència, amb un resultat ben eloqüent: pràcticament, la temperatura mitjana del mes
d’agost a Moià ha pujat un grau en un segle. La temperatura mitjana mínima és de 17,5oC
(1972) i la màxima de 25,5oC (1994). Aquest any ha estat de 24,3oC, la segona més càlida
(juntament amb la del 2003) en un període de gairebé un segle.
Evolució de la temperatura mitjana del mes d’agost a Moià 1914-2011
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