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el govern d’unitat s’ha caracteritzat, durant 
tot aquest temps, per una gestió discreta, 
sense escarafalls, sense projectar gaire al 
carrer les possibles desavinences. En uns 
moments de decisions difícils, que han 
comportat liquidar llocs de treball o impo-
sar sancions, bé cal remarcar la prudèn-
cia que ha guiat els nostres representants. 
Sembla clar, en tot cas, que la comunica-
ció entre els diferents grups no ha estat 
pas òptima. 

La unitat és un desideràtum social que 
tots els poders reclamen: el demana el rei, 
el govern central, la Generalitat, etc. La pre-
tensió d’unitat no pot fer amagar que les 
societats evolucionades són complexes i 
diverses, i aquesta pluralitat és lògic que hi 
sigui també a l’ajuntament. En aquest nou 
escenari, doncs, el repte que es planteja és 
mostrar que la presa de decisions i la ges-
tió municipal és més àgil i efi cient i, des de 
posicions diferenciades, saber trobar llocs 
comuns per a l’aprovació de temes per als 
quals és necessari l’acord de la majoria de 
regidors.

El cicle de Nadal ha estat intens i ric en 
activitat a Moià. Els veïns, les associacions i 
els botiguers fa temps que mostren, amb for-
ça, com fer front a una realitat adversa: no hi 
havia record d’una Marató de TV3 amb tan-
ta participació a Moià; alguns carrers s’han 
engalanat amb idees originals; uns volunta-
ris han netejat l’orgue de l’església perquè el 
puguem tornar a escoltar… Aquests i altres 
projectes referenciats a l’interior d’aquest 
número són una prova més d’un poble que 
no es resigna i que, amb empenta i solidari-
tat, enceta el 2013.

L’advent del Nadal va ser intens en de-
cisions i novetats a l’Ajuntament de Moià: 
trencament del govern d’unitat; presentació, 
fi nalment, dels comptes econòmics corres-
ponents als anys 2010 i 2011; clausura de 
l’Escola Municipal de Música; no admissió a 
tràmit, per part de la Fiscalia, dels expedi-
ents tramesos per l’ajuntament per a dirimir 
si podia haver-hi indicis de fets delictius en 
actuacions del consistori anterior; acte públic 
a Les Faixes per a informar de la feina feta 
i dels reptes econòmics cada vegada més 
difícils d’assumir i, en tancar aquesta edició, 
s’estava ultimant el pressupost per al 2013.

El trencament del govern d’unitat ha 
estat la qüestió més transcendent, política-
ment. El grup AraMoià, que ha tingut la inici-
ativa d’aquest procés, ha assumit la totalitat 
de competències, mentre que els regidors 
d’Entesa i Convergència i Unió han quedat a 
l’oposició. La necessitat d’un govern d’unitat 
va ser una exigència externa, fruit dels mo-
ments excepcionals que viu Moià, com tam-
bé del resultat de les eleccions parlamen-
tàries. En opinió del grup majoritari, gover-
nar d’aquesta forma exigia moltes hores de 
reunions internes per a assolir el consens 
necessari i, així mateix, provocava que es 
manifestessin en els plens certs desacords 
que havien d’haver-se tractat internament. 
Un govern de tretze regidors es considera 
poc operatiu, un llast per a aquesta sego-
na part de la legislatura, en un moment en 
què està previst de visualitzar els objectius 
que s’havia plantejat el consistori d’endreçar 
i corregir la deriva econòmica del municipi.

Malgrat les diferències que en algun 
moment hagin pogut afl orar en els plens, 
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Es trenca el govern d’unitat
Jaume Clarà

Un any i mig després de formar-se el 
govern d’unitat resultant de les eleccions 
del maig del 2011 (que van donar sis regi-
dories a AraMoià, cinc a Entesa per Moià i 
dues a Convergència i Unió), aquest s’ha 
trencat de manera, tot sembla assenyalar, 
irremissible. Cal tenir present que el consis-
tori moianès ja havia superat una primera 
crisi el mes de febrer passat, amb la destitu-
ció per l’alcalde, Dionís Guiteras (AraMoià), 
de la regidora de Cultura, Elvira Permanyer 
(Entesa), fet que va culminar amb una crisi 
interna a Entesa, amb la renúncia a les ac-
tes de regidores de Permanyer i també de 
Laura Camí, i amb la substitució al capda-
vant del grup municipal de Ramon Crespie-
ra per Joan Maria Navarro.

Però les diferències entre els dos 
grups principals no van quedar mai supe-
rades. El punt més evident és en la mane-
ra d’enfocar les responsabilitats del perí-
ode Montràs en relació amb el deute mu-
nicipal de Moià. Després de l’acord dels 
tres grups en el ple del 5 de juliol sobre la 
contractació d’un gabinet d’advocats per 
a portar el tema a la justícia, el mes de 

novembre AraMoià se’n féu enrere, amb 
l’oposició d’Entesa. Paral·lelament, sec-
tors afi ns a l’Entesa, encapçalats per Dí-
dac Rimoldi, han creat l’Associació Veïnal 
d’Afectats pel Deute Municipal de Moià, 
per impulsar la depuració de responsabi-
litats. En qualsevol cas, posicions massa 
divergents per a encarar un futur d’unitat.

El trencament

El trencament es va visualitzar en el 
ple municipal del dilluns 3 de desembre. 
La causa immediata ha estat el tancament 
de l’Escola de Música. Entesa i CiU, mal-
grat que votaren a favor i s’abstingueren, 
respectivament, es van queixar pública-
ment de la manca d’informació sobre la 
gestió del tancament. A aquestes crítiques 
Guiteras respongué amb un ultimàtum de 
quaranta-vuit hores als dos grups munici-
pals perquè defi nissin la seva voluntat o 
no de mantenir el govern d’unitat.

La resposta d’Entesa i CiU va tornar 
la pilota a AraMoià, dient que era l’alcalde 
qui havia de manifestar la voluntat de con-

VIDA MUNICIPAL

Dionís Guiteras i els regidors d’AraMoià en l’acte de Les Faixes (fot. C.I.C. - Moià) 
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tinuar amb el mateix govern. Guiteras, tal 
com ell mateix va exposar en el decurs de 
l’acte informatiu celebrat a Les Faixes el 
28 de desembre, posà sobre la taula qua-
tre opcions: 1) Deixar de banda els grups 
polítics i fer un govern amb una tria dels 
regidors més identifi cats amb els objec-
tius a què ha de fer front Moià; 2) Forma-
ció d’una nova majoria de govern (cal te-
nir present que Entesa i CiU, junts, tenen 
un regidor més que AraMoià); 3) Davant 
la manca de confi ança que detectava vers 
la seva persona, retirar-se de l’alcaldia i 
donar suport a qualsevol dels altres dot-
ze regidors que es volgués presentar, i 4) 
Govern en solitari d’AraMoià. 

Al cap i a la fi , el dijous 13 de desem-
bre es féu efectiu el trencament i, no ha-
vent acceptat els altres grups cap de les 
opcions plantejades, s’optà pel govern en 
minoria d’AraMoià, la llista més votada en 
les eleccions. 

En l’entrevista que publiquem en 
aquest número, Dionís Guiteras conside-
ra que «no hi ha una causa concreta per 
al trencament», sense defugir que tant el 
tancament de l’Escola de Música com la 
seva entrada al Parlament de Catalunya 
com a diputat hi hagin pogut infl uir.

El dia 27 de desembre es féu public 
el nou carpitàs. Joan Capdevila afegeix 
a les seves responsabilitats de Promo-
ció Econòmica dues regidories més: Via 
Pública i Cultura, Festes i Tradicions. Per 
altra part, el regidor d’Esports i Joventut, 
Maurici Santaeugènia, assumeix també 
Hisenda; la regidora d’Educació, Salut 
Pública i Sanitat, Glòria Mascaró, es fa 
càrrec de Benestar Social i de Ciutada-
nia i Consum; el regidor d’Urbanisme i 
Territori, Albert Clusella, incorpora Medi 
Ambient; la regidora de Coordinació Ge-
neral, Recursos Humans i Comunicació, 
Montserrat Ferrer, hi afegeix Participació 
Ciutadana, i, fi nalment, l’alcalde i també 
regidor de Seguretat, Dionís Guiteras, es 
queda amb Civisme.

L’opinió d’Entesa i CiU

A més de les entrevistes ja previstes 
abans de la crisi municipal —amb l’alcal-
de Dionís Guiteras, com a nou parlamen-
tari d’ERC, i amb Dídac Rimoldi, funda-
dor de la nova associació d’afectats pel 
deute—, LA TOSCA ha demanat l’opinió 
dels caps dels grups municipals d’Ente-
sa i de Convergència i Unió, Joan Maria 
Navarro i Josep Martínez. (Per altra ban-
da, la secció local del PSC ha lamentat, a 
través d’un comunicat, el trencament, el 
qual atribueix a haver prioritzat les forces 
polítiques els seus interessos en lloc del 
treball en comú.)

Segons el vostre punt de vista, quina 
ha estat la causa del trencament? Es pot 
imputar la responsabilitat a alguna perso-
na o grup municipal en concret o és de 
responsabilitat compartida?

NAVARRO: L’alcalde i AraMoià s’han 
sentit qüestionats per les nostres propos-
tes i per la nostra manera de fer. Però la 
responsabilitat del trencament la té no-
més AraMoià, perquè nosaltres encara 
volíem el govern d’unitat. En qualsevol 
cas, ens podien haver demanat una mo-
ció confi ança.

MARTÍNEZ: Des del començamanet 
de la legislatura, el govern d’unitat ha 
estat fràgil, amb una certa desconfi ança 
mútua en segons quins afers. És cert que 
tots els regidors hem tingut autonomia en 
les nostres regidories per a fer el treball 
del dia a dia, però en els assumptes gene-
rals de govern hi ha hagut en molts casos 
certes tensions o friccions que han fet que 
el govern d’unitat es debilités. És per això 
que la responsabilitat del trencament és 
compartida, però en defi nitiva és l’alcalde, 
juntament amb el seu grup AraMoià, qui 
ha decidit governar en solitari. Ni Entesa 
ni CiU no hem marxat del govern per inici-
ativa pròpia; la nostra proposta era conti-
nuar en el govern d’unitat.
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Quina és la valoració de l’any i mig de 
govern d’unitat?

NAVARRO: Jo penso que aquest any i 
mig ha estat enriquidor per a nosaltres, si 
bé el govern d’unitat no ha acabat mai de 
funcionar per manca d’informació.

MARTÍNEZ: Per a nosaltres la valora-
ció és positiva: hem deixat de costat dife-
rències polítiques, hem treballat el dia a 
dia i hem consensuat temes importants. 
Sí que és cert que som tres grups amb 
diferents maneres de fer i de veure les 
coses i, per tant, a vegades 
ha estat feixuc tirar endavant, 
però tots hem cedit en algu-
nes coses pel bé del govern 
d’unitat.

Quina postura adoptarà el 
vostre grup en relació al go-
vern d’AraMoià en minoria?

NAVARRO: Tot el que ens 
demanin de pactar, si nosal-
tres ho tenim clar, ho vota-
rem, perquè el que volem és 
que el poble tiri endavant.

MARTÍNEZ: A partir d’ara 
nosaltres estem a l’oposició. 
El nostre propòsit és tirar 
endavant els problemes de 
l’Ajuntament de Moià, que 
en defi nitiva són del poble. 
Farem oposició constructiva 
i haurem de debatre tots els temes per a 
la seva aprovació; això vol dir molta infor-
mació i una bona sintonia entre els tres 
grups.

Com creieu que afectarà el trenca-
ment del govern d’unitat els reptes mu-
nicipals (reducció del deute, reformes de 
l’administració, acció de govern del dia a 
dia...)? Quina postura adoptarà el vostre 
grup en relació amb l’aprovació del pres-
supost municipal?

NAVARRO: Afectarà, perquè en tenir 
AraMoià minoria hauran de demanar col-

laboració. Poden governar el dia a dia amb 
decrets, però els temes feixucs els hauran 
de pactar. En relació al pressupost, nosal-
tres fa dies que reclamem reunions per a 
discutir-lo, i no el posen sobre la taula. A 
l’ajuntament hi ha persones llogades des 
del mes de juliol per a —entre altres fei-
nes— redactar el pressupost, i aquestes 
persones només han informat els d’AraMo-
ià. En qualsevol cas, si el pas que ha fet 
AraMoià és en benefi ci del poble, seré el 
primer a felicitar-los.

MARTÍNEZ: Tots aquests 
reptes han estat treballats 
amb tots els regidors, mal-
grat que encara no hi ha una 
postura defi nitiva. El deute 
tots el tenim clar i tots hem 
de treballar per trobar la mi-
llor manera de reduir despe-
ses, però el deute és tan im-
portant que cal prendre altres 
mesures, que de ben segur 
seran dràstiques i impopu-
lars. Sens dubte, a un govern 
en minoria li serà més feixuc 
tant el dia a dia com l’aprova-
ció dels temes dels plenaris; 
hauran de buscar consen-
sos. Nosaltres, ara fora del 
govern, voldrem estar encara 
més ben informats. També 
cal dir que regidories de pes i 

de molta feina que ara portàvem entre tots 
tretze, les hauran de portar entre sis re-
gidors; això també comportarà un esforç 
i un desgast considerables. I, referent al 
pressupost, encara no sabem la proposta 
defi nitiva. Durant uns mesos, dues perso-
nes han estat treballant a l’ajuntament per 
optimitzar els recursos humans i presen-
tar-nos una proposta de pressupost, però 
encara no tenim aquesta informació. De 
ben segur que hi haurà coses en què no 
estarem d’acord, però hem de ser capa-
ços de buscar la sortida que sigui més fa-
vorable per al poble.
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Xerrada informativa a Les Faixes
Josep Font

El passat 28 de desembre, l’Ajunta-
ment de Moià va convocar una xerrada per 
a donar compte de la feina feta i dels rep-
tes a què el consistori ha de fer front. Amb 
un discurs entenedor i pausat, l’alcalde, 
Dionís Guiteras, va presentar didàctica-
ment una realitat molt crua. El bloc econò-
mic va ser el protagonista de l’explicació, 
on destacà l’endeutament que s’agreuja. 
Es van resumir els resultats dels pressu-
postos dels darrers anys i el context per 
al 2013. El segon bloc en temps i impor-
tància va ser la reorganització de l’ajun-
tament en funció d’aquesta nova situació. 
Finalment, també es va fer referència al 
trencament del govern d’unitat.

Arran de la Llei d’estabilitat pressu-
postària i el Reial decret 2/2012, els mu-
nicipis van ser obligats a elaborar un pla 
d’ajust, que Moià no va aprovar. Com a 
conseqüència, el govern central va pagar 
directament uns 8 milions d’euros que 
l’ajuntament devia a proveïdors, reduint 
automàticament un 50% les transferènci-
es que fa cada any a Moià. El fet és, però, 
que amb aquesta reducció a la meitat no 
hi ha diners sufi cients ni per a pagar els 
interessos del deute de Moià, la qual cosa 
implica que el deute es vagi incremen-
tant. L’alcalde va assenyalar que la llei 
preveu que deixin d’ingressar-se la totali-
tat d’aquests diners —uns 800.000 euros 
l’any vinent— i és amb aquest criteri de 
prudència que s’estan ultimant els pres-
supostos per al 2013. 

Pel que fa als pressupostos tancats, 
es va mostrar la gradual contenció en 
la despesa i es va anunciar que el tan-
cament del 2012 es faria amb un dèfi cit 
d’uns 500.000 euros per tal de concloure 
defi nitivament totes les factures pendents 
de reconeixement. És un fet sorprenent, 
que ja va ser objecte de comentari en el 

ple, que a aquestes alçades encara «afl o-
rin» factures i deu ser indicatiu del desga-
vell que havia existit.

Per si no n’hi havia prou, l’esmenta-
da llei preveu que en el 2020 el deute si-
gui només d’un 75%, quan en l’actualitat 
és aproximadament d’un 375%. «Si ens 
obliguen a complir la llei d’estabilitat 
pressupostària ens tanquen l’ajunta-
ment», va dir l’alcalde , que va presentar 
com una possibilitat plausible que els obli-
guin a suspendre tots els serveis que la 
llei de bases de règim local no preveu com 
a obligatoris i, fi ns i tot, que sigui la Dipu-
tació qui gestioni aquests serveis obligato-
ris. Seria l’escenari d’una dissolució total 
d’un ajuntament que estaria gestionat pels 
tan anomenats «homes de negre».

Per a il·lustrar un diagnòstic tan greu, 
Guiteras fa fer servir la metàfora segons 
la qual «l’Ajuntament de Moià està 
carregat d’aluminosi i l’hem de tirar a 
terra». Per a aixecar-lo de nou cal fona-
mentar-lo en dos pilars: l’econòmic i la 
secretaria. Amb aquestes noves bases és 
com s’estan reduint i reorientant els nous 
serveis de l’ajuntament, que van detallar-
se i justifi car-se en la reducció del nom-
bre d’efectius de la policia local, i en tots 
els canvis fets i previstos en l’Escola de 
Música, l’Escola Bressol, el Museu, etc. 
L’acalde va agrair l’esforç efectuat durant 
aquest darrer any i mig de legislatura tant 
per tots els regidors de l’ajuntament com 
pels tècnics.

Pel que fa al trencament del govern 
d’unitat, l’alcalde va afi rmar que «tots dè-
iem que això no anava; hem treballat molt, 
però més amb el cor que amb el cap» i va 
fer públiques quines foren les propostes 
del grup AraMoià —abans d’arribar a l’op-
ció del govern en solitari— i la distribució 
del cartipàs municipal.
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Dionís Guiteras, alcalde i diputat al Parlament:
«En les condicions actuals, el deute de Moià 
no el podrem tornar mai»
Josep Font, Elvira Vilardell

Per primera vegada, un alcalde de 
Moià assoleix l’acta de diputat al Parla-
ment de Catalunya. En aquesta legislatu-
ra, a més, ERC és la segona força parla-
mentària i té un rol determinant en sos-
tenir el Govern de la Generalitat. Entre-
vistem Dionís Guiteras a l’Ajuntament de 
Moià el divendres 21 de desembre, poc 
després que arribi del debat d’investidura 
del president Artur Mas. Obrim la conver-
sa parlant de les primeres impressions 
al Parlament. Al llarg de l’entrevista, fem 
preguntes adreçades al diputat, a l’alcalde 
i al president del Consorci.

Quin paper específi c tindreu en el 
Parlament? Quin projecte vinculat amb el 
Moianès voldreu impulsar?

Pel que fa al meu paper al Parlament, 
jo representaré el Bages, el Berguedà i el 
Solsonès; aquesta és la meva circums-
cripció. En temes sectorials seré el por-
taveu d’Esquerra a la Comissió d’Agricul-
tura i Medi Natural i, com a president del 
Consell Assessor Municipal, formaré part 

de la Comissió de Governació, fet que em 
permetrà d’estar molt present en els pro-
blemes que afecten els ajuntaments. Tam-
bé donaré suport a Marta Rovira, secretà-
ria general d’ERC, que tindrà molta feina, 
i espero a més poder ser un referent per 
als pobles del Lluçanès. Som comarques 
d’interior amb una problemàtica comuna.

Em fa molta il·lusió impulsar el reco-
neixement polític de la comarca del Mo-
ianès. Tenim l’expedient administratiu 
aprovat per la Conselleria de Governació, 
conselleria en la qual espero poder infl uir 
gràcies al pacte que hem fet, ja que ERC 
dóna ple suport al reconeixement d’aques-
ta comarca. No es tracta ara de posar un 
altre consell comarcal, que seria una estu-
pidesa, sinó que el fet és que el model de 
gestió del Moianès és un exemple a seguir 
per altres consells comarcals. En parau-
les del director general, Joan Cañada, «el 
Moianès no ha de ser un consell comar-
cal, sinó que tots els consells comarcals 
haurien de ser com el Moianès». Com a 
diputat també tinc un altre gran projec-
te: contribuir al sanejament econòmic de 
l’Ajuntament de Moià, objectiu en el qual 
tenim uns quants fronts oberts. 

Considerant els dos càrrecs que 
ocupeu, parlamentari i alcalde, i, a 
més, tenint en compte la vostra faceta 
com a empresari, com ho fareu per a 
compaginar totes tres tasques?

Dormint poc i restant temps a compar-
tir una cervesa amb els amics o a anar 
amb bicicleta. Sempre he dit una cosa 
que em va ensenyar un professor: hi ha 
gent que amb vint-i-quatre hores arriba a 
president dels Estats Units i n’hi ha d’al-
tra que amb vint-i-quatre hores només fa 

Dionís Guiteras (fot. X. Rius)   
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la viu-viu. A mi m’agrada parlar i escoltar, 
menjar i beure poc i bé i, sobretot, treba-
llar. Fa anys que no faig vacances, treba-
llo de dilluns a diumenge, és el meu vici. 

Amb la vostra arribada al Parla-
ment heu manifestat que renunciareu 
al sou d’alcalde...

Sí, ho faré, també perquè ara hi hau-
rà regidors que hauran de dedicar més 
temps a l’ajuntament i, a més, considero 
que amb els meus benefi cis com a em-
presari i amb el meu sou de diputat ja en 
tinc prou. En una situació de retallades 
em sembla immoral mantenir la retribució 
d’alcalde. 

A part de la vostra entrada en el 
Parlament català, la notícia d’aquests 
dies a Moià ha estat el trencament del 
govern d’unitat. La decisió ha coincidit 
en el temps amb el tancament de l’Es-
cola de Música i amb la vostra arribada 
al Parlament. ¿Hi han infl uït, en el tren-
cament? ¿Creieu que aquesta decisió, 
en la qual heu tingut un rol molt actiu, 
pot repercutir en el manteniment del 
notable consens social que hi ha hagut 
a Moià en aquest any i mig de decisi-
ons molt difícils?

Sí, pot infl uir-hi, aquest fet no es pot 
negar. És una operació arriscada. Tots 
tretze vèiem que això no tirava, si bé tots 
tretze teníem la voluntat de continuar en-
davant, fet que ens portava a tenir mol-
tes friccions cada dia. En el fons, no hi ha 
una causa concreta per al trencament, 
sinó que són moltes petites coses amb 
un denominador comú: l’anàlisi de la si-
tuació econòmica de Moià i com sortir-ne. 
En la manera com s’ha arribat a aquesta 
situació, hi estem tots d’acord, però en la 
manera com sortir-ne, és on tenim punts 
de vista diferents. El problema de Moià 
és estructural, no conjuntural. Algunes de 
les solucions que proposen els socis són 
conjunturals i el que cal és agafar de cara 

el problema de fons. Què fem amb l’IBI o 
els crèdits, per exemple, són temes con-
junturals; com ens organitzem i ataquem 
el deute, quins recursos humans hem de 
tenir i quins serveis hem de donar com a 
ajuntament, en canvi, són qüestions es-
tructurals. Això és tocar l’os i aquestes 
són decisions molt difícils que obliguen a 
un procés de comunicació complexa, com 
ara l’assumpte de l’Escola de Música, on 
cal avançar cap a un model diferent. Jo 
potser no comunico prou bé el que penso, 
però potser d’altres tampoc no ho entenen 
correctament. En aquests moments tenir 
tretze regidors, quan ja hi ha vint perso-
nes treballant a les ofi cines, assenyala 
que la cosa és desproporcionada; fi ns i tot 
a la Generalitat hi ha menys conselleries. 
La imatge que estem donant al poble en 
els plens és la contrària a la d’un poble 
amb un govern d’unitat. Els governs d’uni-
tat es fan només en moments excepcio-
nals, i el de Moià ho és, però amb uns re-
cursos i coneixements que els regidors de 
Moià no tenim. Això fa que els temes gri-
nyolin i que, a vegades, en els plens, fem 
espectacles una mica lamentables. Si hi 
ha informe favorable d’intervenció per al 
tancament de l’Escola de Música, el que 
hauríem de fer és opinar el mateix i no ex-
pressar dubtes i abstencions en els plens. 

Els pressupostos i el retorn del 
deute són l’espasa de Damocles que fa 
prendre decisions per força. Moià en-
cara es gestiona amb els pressupostos 
del 2010 prorrogats. Quan aprovarem 
uns pressupostos que permetin, al-
menys, disposar d’una imatge real d’on 
estem? És cert que l’ordre de magni-
tuds de decrement del pressupost per 
al 2013 respecte al 2012 pot ser de mig 
milió d’euros?

Si tot va bé, la primera quinzena de 
gener aprovarem els pressupostos. Ara 
bé, per a interpretar el pressupost no n’hi 
ha prou amb parlar de dèfi cit i de deute, 
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sinó que és molt important tenir en comp-
te la normativa que fa un any no existia, 
com ara la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària i la Llei de Pagament a Proveïdors. 
Tota aquesta legislació ens està encoti-
llant de mala manera, ens està tancant en 
un cercle del qual cada cop tenim menys 
sortides.

La reducció del pressupost per a l’any 
que ve serà d’uns 600.000 euros, perquè 
no podem comptar amb la totalitat de par-
ticipació de les transferències de l’Estat. 
Ara ens retenen el 50% dels 800.000 eu-
ros totals que ens corresponen cada any; 
així, doncs, rebem uns 400.000 euros 
menys, dels quals no podem disposar. Ara 
bé, la legislació permet al Govern central 
que, en el cas que aquesta retenció no si-
gui sufi cient per a anar pagant el deute, 
aquesta pugui arribar al 100% l’any 2013. 
En el cas de Moià, aquest 50% que ens 
retenen actualment no és sufi cient ni per 
a cobrir els interessos. 

Per què Moià no ha estat capaç de 
presentar a la Sindicatura de Comptes 
el tancament dels comptes correspo-
nents al 2009, al 2010 i al 2011? El deu-
te de Moià s’està incrementant, és així? 
En podeu quantifi car l’import?

No s’han presentat els comptes a la 
Sindicatura perquè era la manera de fer 
fi ns fa poc. Tota aquesta feinada, no so-
lament l’hem haguda de fer els regidors, 
sinó que també s’ha traslladat als treballa-
dors, i és que ho hem hagut de posar tot 
al dia en només un any i mig. En el pròxim 
ple s’han d’aprovar els comptes.

Pel que fa a la despesa ordinària de 
l’ajuntament, cal dir que estem equilibrats 
respecte als ingressos ordinaris; però, com 
que aquest 50% que he mencionat abans 
no és sufi cient ni per a cobrir els interes-
sos, el deute continua creixent. A més, 
aquest 2012 hem arribat a l’acord amb 
l’interventor per a fer afl orar tot el que hi 
ha pendent; per tant, l’exercici del 2012 es 
tancarà amb dèfi cit. En aquests moments 
el deute de Moià se situa entre els 26 i 28 
milions d’euros i és clar que en les condici-
ons actuals no el podrem tornar mai. 

Aquests darrers dies s’ha fet públi-
ca la negativa de la Fiscalia a investi-
gar les presumptes irregularitats de 
l’Ajuntament de Moià. Per què la Fisca-
lia no ha admès a tràmit els documents 
enviats des del consistori?

Després que la Fiscalia revisés els 
documents i en fes un primer estudi, va 

Dionís Guiteras parlant en l’acte de Les Faixes (fot. Xavier Rius)  
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decidir que no hi havia prou base per al 
que consideren ells que és delicte. Jo no 
hi estic gens conforme, ni tampoc l’ajunta-
ment. És per això que hem demanat una 
reunió amb la Fiscalia perquè en expliqui 
com ha anat el cas. En la resposta ens di-
uen que no és prou greu, però creiem que 
aquesta explicació no és sufi cient.

Arribarem aviat a mitja legislatura. 
A part de fer front al deute, hi ha algun 
projecte estructural que vegeu assoli-
ble per a aquesta legislatura? Per po-

Tanca l’Escola Municipal de Música de Moià 
a l’espera de l’Escola de Música del Moianès
Josep Font

Un concert als Escolapis el passat 22 
de desembre posà punt fi nal a l’Escola 
Municipal de Música de Moià, que havia 
iniciat la seva singladura l’any 1984. En 
el moment de la clausura hi treballaven 
nou professors, tres dels quals a temps 
complet i amb antiguitats superiors als 
deu anys en algun cas. En aquesta deci-
sió hi han intervingut tres factors: l’econò-
mic i, subordinat a aquest, la voluntat de 
mancomunar serveis (buscant lògiques 
també d’efi ciència) i un canvi de model 
pedagògic. L’Escola de Moià, el curs pas-
sat, havia arribat a tenir 150 alumnes. La 
incertesa provocada per l’anunci del can-
vi de model d’escola i la mateixa deriva 
econòmica havien fet minvar el nombre 
d’alumnes fi ns a 100, una pèrdua, doncs, 
del 50% de l’alumnat. 

L’Escola de Música del Moianès serà 
gestionada pel Consorci i, en una fase 
inicial, hi era prevista la participació dels 
ajuntaments de Castellterçol, Oló i Moià. 
Fins al 31 de desembre estava obert el 
termini per a accedir al procés de selec-

ció de professorat, mentre que a la pàgi-
na web del Consorci una nota feia saber 
que les reunions informatives «quedaven 
ajornades fi ns a nou avís». El mateix 31 
de desembre el Butlletí Ofi cial de la Pro-
víncia va publicar el Reglament de l’Esco-
la. La manca d’al·legacions al projecte fa 
pressuposar, doncs, que la nova escola 
podria començar aviat la seva singladura.  

El coordinador del procés de creació 
de la nova escola és el castellterçolenc 
Joan Fargas, que havia estat professor 
de saxo i informàtica musical a les esco-
les de música de Castellterçol i Caldes de 
Montbui. Va ser director de projectes de 
l’Associació Catalana d’Escoles de Mú-
sica, des d’on va coordinar l’edició de la 
Guía de las escuelas municipales de mú-
sica, editada per la Federación Española 
de Municipios y Provincias i el Ministerio 
de Educación.

Pel que fa al model pedagògic, la 
nova escola no prioritzarà l’ensenyament 
reglat. En els estudis de música l’ense-
nyament reglat es distribueix entre el grau 

sar-ne un exemple, l’aprovació del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal?

Espero que puguem aprovar el 
POUM. L’objectiu d’AraMoià en aquesta 
legislatura era posar negre sobre blanc 
pel que fa als comptes i organitzar la 
màquina. És clar que l’entorn jurídic i fi -
nancer de quan vam començar i el d’ara 
no tenen res a veure. Tanmateix, volem 
acabar la legislatura amb la màquina en-
dreçada, amb el deute controlat i poder 
anar desencallant temes com el POUM, i 
és que gaire més no podem fer.
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te educatiu actual i que, en tot cas, s’in-
corporaran a l’Escola de Música del Mo-
ianès el curs 2013-2014, decisió que no 
ajudarà a assolir els 130 alumnes que els 
responsables de l’escola es posen com a 
fi ta per a la viabilitat de la institució.

La visió des del Consorci

En l’entrevista amb Dionís Guiteras li 
vam demanar, en aquest cas com a presi-
dent del Consorci, pel nou model d’Escola 
de Música del Moianès, així com per l’es-
talvi que pot suposar la seva implantació.

El que fem és agafar el model dels paï-
sos que tenen més desenvolupat el model 
pedagògic musical (Alemanya, Holanda, 
els països escandinaus i els Estats Units) 

i l’adaptem a la nostra realitat per poder 
fer de la música un servei públic que si-
gui accessible a totes les butxaques. A 
Alemanya un alumne costa 880 euros/
any. Aquí, segons les estadístiques de la 
Diputació de Barcelona, 1.800 euros/any. 
Alguna cosa estem fem malament. 

A més, el model vigent aquí era distri-
buir els costos a terços: un terç la Gene-
ralitat, un terç el municipi i un terç l’usuari. 
Amb la reducció de la Generalitat i les limi-
tacions de l’ajuntament, o bé canviem de 
model o només els rics podran pagar-se la 
música. Aquest nou model és semblant al 
de l’escoles ZER (Zones Escolars Rurals). 
Els centres de l’escola estaran a Caste-
llterçol, Oló i Moià. Qui es desplaça més 
són els professors, mentre que els alum-
nes es desplaçaran el mínim possible. 

elemental, el mitjà i el superior. L’escola de 
Moià permetia presentar-se i convalidar 
cursos per a cursar el grau mitjà al Con-
servatori de Manresa. Els darrers anys, 
almenys una vintena d’alumnes proce-
dents de l’escola de Moià han prosseguit 
la seva formació musical a Manresa i, en 
algun cas, a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya. De la lectura del reglament 
de la nova escola no sembla possible que 
els nous alumnes puguin seguir aquest 
itinerari.

Una arrencada difícil

A més del convuls panorama econò-
mic que enterboleix la presa de decisions, 
altres variables estan difi cultant la posada 

en marxa d’aquest nou model d’escola. 
D’una banda, pel que fa al local de Moià 
(a l’edifi ci de Cal Cristo), el canvi de titu-
laritat obliga a condicionar l’espai en ma-
tèria d’insonorització i d’instal·lacions. En 
la xerrada informativa a Les Faixes, l’al-
calde, fent referència a l’Escola de Música 
del Moianès, va afi rmar que «si ens po-
dem adherir al nou model ho farem», unes 
declaracions molt prudents, atenent al lloc 
des d’on ha partit la iniciativa de l’esco-
la i al fet que els pares consultats per La 
TOSCA, comprensius amb la situació, 
han trobat a faltar més informació al llarg 
d’aquest procés i, sobretot, anuncis clars 
per a prendre decisions sobre l’educació 
dels seus fi lls. Finalment, l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló va informar LA TOSCA 
que, de moment, continuen amb el projec-
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Plens de l’Ajuntament de Moià

Ple del 6 de setembre del 2012

- S’aproven les propostes de modifi -
cacions de crèdit 3 i 4/2012.

- S’aprova el reconeixement de crè-
dits corresponents a exercicis anteriors 
per import de 3.541,39 euros i la seva 
aplicació amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2012.

 - S’estableixen com a festes locals 
per a l’any 2013 els dies 20 de maig (en 
substitució del 20 de gener, que és diu-
menge) i el dia 16 d’agost (en substitució 
del dia 17 d’agost, que és dissabte).

- S’aprova l’inici de l’expedient de 
delimitació del terme municipal de Moià, 
a proposta de la Direcció General d’Ad-
ministració Local sobre l’elaboració del 
mapa municipal. La Comissió és formada 
per l’alcalde, Dionís Guiteras, els regidors 
Albert Clusella i Joan Maria Navarro, el 
tècnic David Serrabassa, i la secretària 
accidental, Anna Maria Martí.

- Davant la situació econòmico-fi nan-
cera de l’Ajuntament de Moià i la difi cultat 
de fer front al compliment de les obligaci-
ons econòmiques derivades de l’operació 
de crèdit concertada entre el Banc de Va-
lència i la societat municipal MoiàFutur i 
avalada per l’Ajuntament de Moià, s’apro-

va la modifi cació de l’operació de préstec 
concertada amb el Banc de València per 
import de 200.000 euros a dotze anys al 
5’30% d’interès el primer any.

- S’aprova el pronuncimanet públic de 
reclamació de documents municipals als 
arxius de Salamanca.

- S’aprova el Pla d’acció per l’Energia 
Sostenible del municipi de Moià.

- S’aprova, a proposta d’Entesa per 
Moià, reemprendre els treballs per a la re-
dacció del Reglament Orgànic Municipal.

- L’alcalde dóna compte dels decrets 
d’alcaldia per les quals són nomenades 
amb caràcter temporal les tècniques su-
periors Judit Torrentsgenerós i Marta Pai-
xau; s’acomiada M. Dolors Valldeoriola; es 
nomena el funcionari Salvador Juan Cale-
ro en comissió de serveis a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, i s’accepta la sub-
venció de l’Institut Català d’Energia en el 
programa d’estalvi i efi ciència energètica.

- S’aprova el canvi d’horari de les ses-
sions de la Junta de Govern Local.

- A proposta d’Entesa per Moià, 
s’aprova, amb l’abstenció de la regidora 
Glòria Mascaró, l’adhesió dels grups polí-
tics a un manifest de suport a Xavier Rius 
davant l’acte de conciliació que ha de ce-
lebrar amb José Anglada.

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

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

Visites diàries

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

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
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Dídac Rimoldi, Ass. d’Afectats pel Deute:
«El tema de MoiàFutur està a punt de 
prescriure»
Albert Lozano

Em reuneixo amb Dídac Rimoldi. En 
tinc moltes ganes, ja que, tot i que estem 
aparentment als antípodes ideològics, ens 
uneix un tema de justícia social i de res-
ponsabilitat pública. Rimoldi és d’aquelles 
persones necessàries en tota societat: 
crítiques, proactives i que ho fan saber 
quan no els agrada alguna cosa. Ell és el 
responsable de les CUP a Moià, proper a 
Entesa per Moià, fundador de l’Associació 
d’Afectats pel Deute de Moià (ADMM) i un 
«activista» 2.0 que cal escoltar. L’entre-
vista s’enfoca a l’ADMM, però l’opinió del 
Dídac sobre el trencament del govern de 
Moià és inevitable.  

Què ha passat entre AraMoià i En-
tesa perquè el govern de Moià s’hagi 
trencat?

Les diferències ideològiques. I un li-
deratge que no és positiu per a un model 
de govern com aquest, sense capacitat 
de buscar acords, de coordinar. El govern 

d’unitat no ha estat viscut i interpretat de 
la mateixa manera pels socis de govern. 
S’ha arribat a un punt insostenible, que 
tenia diverses sortides, una d’elles el tren-
cament.

Un dels punts discordants que han 
abocat a l’escissió dels socis de go-
verm ha estat la interpretació del deute 
de Moià i les accions posteriors? 

No. Una més, sí. Ha estat més defi ni-
tiu per part d’AraMoià que Entesa votés 
en contra de la proposta del partit de l’al-
calde de desfer l’acord del mes de juliol en 
què preníem el compromís de contractar 
un bufet d’advocats per a investigar pre-
sumptes irregularitats. 

Comentes que aquest punt no ha 
estat el de major discrepància. Quin 
apareix com el defi nitiu?

El que els va fer sentir malament fou 
que en el darrer ple es verbalitzessin les 
crítiques. Aquí va ser quan en Dionís Gui-
teras va donar un ultimàtum de quaranta-
vuit hores. El detonant va ser preguntar i 
criticar. 

Per què neix l’Associació Veï-
nal d’Afectats pel Deute Municipal de 
Moià? 

Fruit d’una demanda popular. Al mes 
de juny, sobretot quan l’actual alcalde i 
el regidor Crespiera es van veure involu-
crats i implicats per unes qüestions que 
venien d’un govern anterior. Això va pro-
vocar un gran escàndol. A partir d’aquí es 
van generar unes reunions. L’associació 
es crea amb l’objectiu de denunciar i de 
treballar el problema amb una visió més 

Dídac Rimoldi   
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global. Un punt de trobada per a estudiar 
les conseqüències del deute i les possi-
bles irregularitats, però no es volia entrar 
en formalismes.

Creant l’associació, entreu en for-
malismes...

Sí, és evident. Arran de les converses 
amb gent que forma i ha format part dels 
governs de Moià, entre altres, s’arriba a 
la conclusió que s’ha de fer alguna cosa.

I aquí és on entreu amb els advo-
cats que volíeu contractar...

Mitjançant un contacte que ens as-
sessora, ens proposen un bufet d’advo-
cats de confi ança, el qual ens ha acom-
panyat fi ns ara. Llavors decidim fer-los la 
consulta del tema de Moià. Paral·lelament 
es continuen fent les reunions. En aques-
tes es decideix que els advocats ens pro-
porcionarien una proposta. El bufet ens la 
va traslladar i nosaltres la vàrem oferir a 
l’equip de govern. 

És a dir, vosaltres traslladeu i ofe-
riu la feina feta fi ns aquell moment per-
què l’ajuntament prengués el relleu de 
la iniciativa i vosaltres retirar-vos. 

Sí. Entenent la situació econòmica 
de Moià, el pressupost del bufet era molt 
ajustat, entre 8.000 i 15.000 euros. Des 
de fer l’estudi previ fi ns a abordar les ac-
cions posteriors. I, sobretot, abordar tota 
aquesta problemàtica des d’una mateixa 
estratègia i amb un mateix objectiu, que 
una cosa estigués enllaçada amb l’altra. 
Fer constar que si una cosa estava a Fis-
calia i una altra als jutjats, que tot plegat 
es pogués reforçar mútuament. 

Llavors l’equip de govern va acceptar 
trobar-se amb els representants del bufet 
d’advocats, els quals van exposar el cas i 
van comentar les difi cultats i conseqüèn-
cies de fer tot el procés d’una altra mane-
ra. Després de la trobada hi ha un període 
de silenci de l’equip de govern respecte a 

la contractació, no es diu ni que sí ni que 
no. 

I és quan Entesa presiona perquè 
es presenti una moció al Ple per a ini-
ciar els tràmits... 

Sí. En cap moment no es diu que ha-
gin de ser aquells advocats; podrien ser 
uns altres. 

I en el ple queda aprovat per una-
nimitat...

Sí, cap problema. Però passen els ter-
minis marcats d’un mes (el mes de juliol) per 
a iniciar els tràmits de les presumptes irre-
gularitats i apareixen unes declaracions a 
Regió7 de l’alcade en què aquest desestima 
iniciar la via del bufet d’advocats i exposa 
que se seguirà un altra via per a abordar tots 
aquests temes. Ens presentem al setembre 
i des de l’ajuntament es ven que s’han por-
tat tots els temes a Fiscalia, quan en realiat 
només van ser vuit o nou expedients. 

Però no tota la problemàtica en la 
seva globalitat...

Tal com es ven i com es planteja públi-
cament, és que ja hi és tot, a Fiscalia, i, a 
més, de franc. Des de la nostra iniciativa, ja 
ens adonem que s’ha de fer alguna cosa. I 
els qui coneixem això de la política sabíem 
que el tema de MoiàFutur estava a punt de 
prescriure. El que fem nosaltres és pregun-
tar als advocats. Ells ens aconsellen canviar 
l’estratègia i que un grup reduït iniciem els 
tràmits per a constituir-nos com a associació. 
Ho fem el 27 de setembre i amb la primera 
denúncia per una qüestió de responsabilitat 
i urgència. Es presenta el tema de MoiàFu-
tur i arriben les discrepàncies. Segons l’al-
calde, com que això de MoiàFutur ja està al 
Tribunal de Cuentas, no prescriu, però els 
nostres advocats no ho tenen tan clar. 

I s’entra la denúncia als jutjats... 
Sí, el 22 d’octubre i, per a la nostra 

sorpresa —per la rapidesa—, el 3 de no-
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vembre s’accepten les diligències prèvi-
es. I el 22 de novembre es fa efectiva 
la denúncia i, per fi , l’Associació Veïnal 
d’Afectats pel Deute Municipal de Moià 
ja pot sortir de l’armari i presentar el pro-
jecte. Cal dir que el tema de MoiàFutur 
és la presumpta irregularitat més gran: 
l’ampliació de l’import de les obres sen-
se concurs ni justifi cació, que se signa 
sense aprovació del ple, sense tenir 
l’aval de MoiàFutur. Aquest procediment 
es repeteix calcat amb la caserna de la 
Guàrdia Civil. De moment només hi hem 
portat MoiàFutur, tot i que hi ha més co-
ses.

Qui costeja el bufet d’advocats i 
quant us ha costat?

Tot plegat, uns 2.360 euros. Ho hem 
pagat nosaltres i algun col·laborador. Cal 
dir que està tot per construir, som socis 
fundadors, en les noves reunions s’han  
d’establir uns nous objectius, una nova 
directiva… 

Qui està patint aquesta situació és la 
gent, el tancament de l’Escola de Musica, 
els serveis, el Museu... I, en canvi, els qui 
ens han portat on som, no, i això és una 
aberració. 

Un discurs proper al de les CUP...
Sí, però això ja ho deia jo abans que 

milités en les CUP. El que està passant 
aquí a Moià és el paradigma del que pas-
sa a Catalunya i a Europa, i hem de pren-
dre consciència del problema. En cap mo-
ment a les empreses responsables no els 
passarà res. Els objectius passen per la 
transparència, per saber com hem arribat 
on som, no anar a carregar-se ningú, ni 
tallar caps… a aprendre d’això. Que això 
no es torni a repetir mai més. 

Quina és la teva motivació personal 
per a prendre aquesta iniciativa?

Ja no és una qüestió de motivació. 
T’agrada la política, les reunions, estar 
actiu a nivell públic. És un tema de trobar-
t’hi. És una qüestió de responsabilitat… 
que t’agradi…

Té alguna cosa a veure que siguis 
de les CUP al fet que hagis pres aques-
ta iniciativa?

No, són dues coses paral·leles. Les 
CUP és una cosa posterior. Pel fet d’ha-
ver mamat (i patit)  la realitat d’aquest po-
ble,  busques algú amb qui treballar i, en 
el meu cas, van ser les CUP. 

Moià, en una fotografi a presa el novembre passat (fot. C.I.C. - Moià)
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El SEPC (Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans) de l’institut de Moià es 
queixa pel fred a les aules. 

A Moià els hiverns són freds i la des-
pesa en calefacció és important. Degut 
a les retallades, des del 
curs passat es va haver 
de reduir aquesta despe-
sa i, per tant, la tempe-
ratura a què es treballa 
és totalment inadequada 
per a un centre educatiu. 
Aquesta situació perjudi-
ca el rendiment i la mo-
tivació tant dels alumnes 
com del professorat. La 
situació s’ha agreujat 
aquest curs amb un pro-
blema en el canvi de sub-
ministrament de com-
bustible per a la cale-
facció que impedeix que 
funcioni amb normalitat.
Els estudiants, farts de 
queixar-se i de no obtenir resposta, ens 
hem mobilitzat pel nostreu compte, impul-
sats pel sindicat. La primera de les acci-
ons s’ha dirigit a l’atenció del professorat i 
l’equip directiu. Els alumnes més afectats 

vam acordar un dia dur a terme «la revolu-
ció de les mantes». Com que les jaquetes 
eren insufi cients, vam decidir portar man-
tes. Durant el dia, es van arribar a mesu-
rar temperatures d’entre 6 i 17 graus. Les 

màximes es van obtenir 
a les úniques aules on 
toca el sol tot el dia. 
Això va fer reaccionar 
l’equip docent, que va 
decidir unir-se a la cau-
sa posant-se en contac-
te amb el coordinador 
de riscos laborals del 
centre.

Els estudiants exi  
gim que s’acceleri el 
procés de resolució del 
problema de la calefac-
ció, que ha quedat atu-
rat per tràmits adminis-
tratius. Si no es resol, al 
gener iniciarem noves 
accions, a les quals in-

tentarem sumar el Claustre i l’AMPA.
Nota de la Redacció: En el moment 

d’imprimir LA TOSCA semblava que els 
problemes de connexió amb la xarxa de 
gas ja havien estat resolts.

CARTES A LA REDACCIÓ
L’institut de Moià registra
temperatures que baixen als 6 graus
SEPC de l’Institut del Moianès
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Festes de Nadal 2012-2013

Amb puntualitat, el primer dia del mes 
de desembre es posava a la venda el ca-
lendari que cada any publica l’entitat editora 
de LA TOSCA, l’Associació Cultural Modi-
lianum. La parada muntada al carrer de 
Sant Antoni gairebé es pot considerar com 
l’anunci que les festes de Nadal són ben a 
prop. Un anunci que també arribava des de 
la Casa de Andalucía a Moià, amb el seu 
concert de Nadal, que reunia el diumenge 
dia 2 a l’església de l’Escola Pia la Coral i el 
Centro Rociero del CCAA Manuel de Falla 
i la coral de la Casa de Baena a Catalunya.

Enguany l’ambient nadalenc s’ha po-
gut viure als carrers gràcies a la iniciati-
va dels botiguers i veïns, que han guar-
nit carrers i places amb més enginy que 
pressupost, però val a dir que amb molt 
bon gust.

Els carrers centrals de la vila han 
estat ornamentats amb arbrets cònics 
penjant al carrer de les Joies; capses de 
regals al carrer del Comerç i la plaça del 
Colom; grans discos daurats al carrer de 
Sant Antoni, i motius vegetals al carrer de 
Sant Sebastià.

Els aparadors han exhibit els seus arti-
cles enmig de garlandes, llums i fi ns i tot al-
guns diorames. En algunes places, com la 
Major, ha retornat el pessebre, ben acom-
panyat d’un monumental arbre de Nadal. 
A la placeta del Castell de Clarà, com ja 
va essent tradicional, la bona relació veï-
nal s’ha fet palesa amb un gran pessebre, 
on no falta un «caganer» i un Lluquet i un 
Rovelló ben grandassots. Alguns veïns 
ens comentaren les difi cultats que varen 
tenir per a tirar endavant el primer projec-
te d’enguany, que va topar amb l’excés de 
zel d’algun dels guàrdies municipals. Com 
a novetat, aquestes festes també s’ha 
instal·lat un pessebre en la casa número 
33 del carrer de Sant Sebastià.

En bona part del poble, els veïns tam-
bé han posat arbrets i llums als balcons i 
fi nestres de les seves cases, que en molts 
casos han conviscut amb les senyeres.

Moià participa en la Marató de TV3

Aquest any, el nom de solidaritat s’ha 
escrit en majúscules a Catalunya. De nou 

ACTES I ESDEVENIMENTS

Pessebre a l’entrada d’una casa del carrer de Sant Sebastià (fot. C.I.C. - Moià)
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la població s’ha abocat a fer donacions i a 
participar en la Marató que organitza TV3; 
enguany, la vint-i-unena, celebrada el diu-
menge 16 de desembre i amb l’objectiu 
de combatre el càncer, per a aconseguir 
que la malaltia deixi de ser mortal per als 
malalts que la pateixen. Es van batre rè-
cords de recaptació, fet que diu molt dels 
catalans, tenint en compte la situació eco-
nòmica actual. 

Moià no ha estat menys: s’hi van fer 
un seguit d’activitats per cridar la gent a 
fer donatius: el dissabte 15 de desembre, 
a la tarda, a la sala del Casal, i el diumen-
ge 16 a la Fira del Tió, taller de fl ors de 
ganxet i taller de manualitats per als més 
menuts, posant color als arbres propers 
amb fl ors que duen el nom de cada do-
nant. També el dia 15 a la tarda es va fer 
una ballada de country a la plaça Major. 
Igualment hi hagué escalada Via Boul-
der, un partit de futbol i una xerrada sobre 
el càncer. La recaptació de les activitats 
d’aquest cap de setmana, juntament amb 
les xapes venudes fi ns llavors a les boti-
gues de Moià amb el lema de la Marató, 
va ser de 2.291 euros.

Les activitats no solament es concen-
traren durant el cap de setmana. Uns dies 
abans, tots els alumnes de l’Escola Josep 
Orriols i Roca, amb molts pares i mares, 
feren una fl ashmob per a recollir diners, 
omplint un dibuix a terra. S’aconseguiren 
528 euros. Finalment, el dia 31 de de-
sembre la meitat de la inscripció dels 151 
participants en la Cursa de Sant Silvestre 
es destinà a la Marató, amb una quantitat 
de 140 euros. Entre els participants de les 
donacions solidàries a les instal·lacions 
del Museu de Moià, Coves del Toll i a la 
Fira del Tió entraran en un sorteig d’entra-
des per a aquests equipaments. 

Fira del Tió i Fira del Trasto

Un any més, i acompanyats per un dia 
fred però amb un sol lluminós, es va cele-

Flors de ganxet de la Marató (fot. E. Permanyer)   
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Fira del Tió i pessebres (fot. C.I.C. - Moià)   

brar la Fira del Tió. Durant la setmana ja 
s’havia començat la recollida d’aliments a 
les escoles, amb els quals es va engrei-
xar el «tió solidari» situat dins l’edifi ci de 
la casa de la vila. Amb una quarantena de 
parades de tota mena (queviures, produc-
tes artesanals, tallers per als més petits...) 
preparades per diferents entitats solidà-
ries, culturals i particulars es va omplir 
més que mai la plaça de Sant Sebastià 
durant tot el dia 16 de desembre, alhora 
que petits i grans  gaudien de les diferents 
activitats lúdiques que s’hi organitzaren. 
Aquest any, Units per la Fam dedicarà els 
fons recaptats —del caldo que s’hi servia 
i del sorteig d’unes paneres— a la gent 
moianesa que ho necessita. Durant la set-
mana els nens de les dues escoles de pri-
mària van dur-hi verdures per a elaborar 
el brou i les carnisseries i cansaladeries 
del poble hi afegiren la resta.

La Fira del Trasto es va celebrar per 
primera vegada a Moià, també durant el 
matí del 16 de desembre. La iniciativa la 
va suggerir un particular a l’ajuntament, 
coneixent l’experiència d’altres poblaci-
ons, posant com a exemple Torelló, on els 
veïns es posen a les portes de casa seva 
a vendre tot allò de què es volen desfer. 
Es va fer coincidir amb la Fira del Tió 
per tal de donar-li més promoció. Es van 
instal·lar vuit parades a la plaça de Can 
Rocafort.

Coincidint amb la Fira, els Pessebris-
tes de Moià van inaugurar l’exposició de 
diorames a la primera planta de l’ajunta-
ment vell. Es presenten quinze diorames 
grans, fets pels mateixos pessebristes, i 
tretze diorames infantils, fets per joves de 
9 a 15 anys que han participat en el curset 
d’iniciació al pessebrisme. Cal fer esment 
que també es pot veure el bon treball fet 
per una alumna de cinc anys, ajudada per 
la seva mare. L’exposició està oberta fi ns 
al 13 de gener. La participació dels Pes-
sebristes en la Fira va incloure també una 
parada amb fi gures i complements.
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Altres activitats pre-nadalenques

El dia 15 de desembre es va dur a 
terme, al pavelló de l’IES Moianès, per 
setè any consecutiu, la Nit de l’Escola 
de Dansa Somnis, amb l’actuació de di-
versos grups d’alumnes, que executaren 
les següents obres: Vals del Jardí (ballet 
clàssic), Michael Jackson (jazz), Rumors 
(jazz), Dinatà (dansa contemporània), 
Llac dels Cignes (ballet clàssic), Dime 
(dansa contemporània), Cinema Italiano 
(jazz), Bohemian Rapsody (ex-alumnes 
de l’escola) i Burlesque (jazz). A més, hi 
hagué la col·laboració de La Cadira (amb 
dos fragments de l’obra Converses des-
prés d’un enterrament) i del Musical de 
Moià 2012 (Blues Brothers i La Coca).

L’Associació Cultural Modilianum, el 
divendres 21, celebrava a l’avançada el 
Nadal amb la presentació del CD-DVD-
llibre El Bages. Cançons, tonades i balls 
populars, a càrrec de dos dels seus re-
copiladors: Ramon Vilar i Glòria Ballús. 
Entre els enregistraments, realitzats la 
major part durant la dècada de 1980, s’hi 
inclouen cançons interpretades per Antoni 
Arisa, Florenci Colet i Paquita Solà. L’acte 
inclogué la interpretació d’una versió dels 
Garrofi ns amb piano i un petit concert 

d’arranjaments per a piano i trombó de 
cançons tradicionals, a càrrec dels ger-
mans Pol i Guillem Vilar Serra.

El mateix dia, a la tarda i al vespre, 
l’Escola Pia va interpretar els tradicionals 
Pastorets; una adaptació particular dels 
de Folch i Torres, en la qual cada any es 
canvia el text per a adequar-lo a l’eix pe-
dagògic transversal que es treballa durant 
l’any. Els cursos de cinquè i sisè són els 
encarregats de donar vida als personat-
ges i els altres cursos hi fan una aportació 
en forma de cançó, ball o poema. També 
és habitual que un dels alumnes més pe-
tits de l’escola faci de nen Jesús. Enguany 
aquests Pastorets no s’han interpretat a 
l’Hospital, per problemes d’espai, però sí 
que els avis residents van ser convidats a 
l’Escola Pia, com també la Comunitat dels 
Avets.

Finalment, el dia 22 de desembre, 
l’Escola Municipal de Música va celebrar 
un emotiu concert, a l’església de l’Escola 
Pia. Fou emotiu, perquè va ser el darrer 
concert de l’actual Escola de Música. Va 
començar amb l’actuació dels més petits, 
cantant el tió de manera molt divertida, i 
va acabar amb una peça interpretada per 
una orquestra de professors i alumnes, 
que va posar tothom dempeus. 

Escena fi nal dels Pastorets de l’Escola Pia (fot. Esc. Pia)   



23

La Tosca - Moià

De Nadal a Cap d’Any

També com cada any, el dia 24 de de-
sembre l’Escola de Música va fer la can-
tada de nadales al carrer, començant per 
la Llar dels Avets, passant per l’Hospital-
Residència, per Les Faixes —on hi tenia 
lloc el caga-tió popular, amenitzat pel 
grup Gil i els Rataplam— i acabant tots 
fent unes cantades a les places Major i 
del Colom.

A les dotze de la nit de la vigília de 
Nadal es va ofi ciar a l’església parroquial 
la tradicional Missa del Gall, amb la part 
musical a càrrec de Glòria Pons i altres 
col·laboradors.

Els dies 26 (Sant Esteve) i 30 (diumen-
ge) de desembre, a les sis de la tarda, es 
van representar, al temple parroquial, uns 
«Quadres del pessebre». Una nombrosa 
colla de nens i nenes de la catequesi, amb 
els seus catequistes, van representar, en 
quatre indrets de l’església, adientment 
ambientats, escenes corresponents al 
naixement de Jesús. 

També el dia 26 a la tarda tenia lloc 
al pavelló poliesportiu el festival de dansa 
Nadal’12, organitzat per Moià Sport.

El vespre del dia 29 de desembre la 
Coral de Moià oferí el seu Concert de Na-

dal en un Auditori de Sant Josep ben ple. 
El programa presentat permet de veure 
com evoluciona la Coral amb el bon fer 
del seu director, Andreu Brunat, i l’entusi-
asme dels cantaires. La primera part del 
concert consistí en la sardana Som una 
coral, de Mateu Trenchs, que ha esde-
vingut el cant de presentació de la coral; 
quatre cançons de bressol (d’Occitània, 
Sicília, Cuba i Mallorca) i l’espiritual negre 
Go, tell it the mountain. Per tancar la pri-
mera part, el P. Mateu Trenchs recità una 
fragment del Poema de Nadal de Josep 
M. de Sagarra.

En la segona part s’oferí el cant Joia 
en el món, de Haendel; el Cant dels ocells 
i L’adoració dels pastors. El director i en 
Kevin delectaren el públic amb la peça 
What Chilis this?, atribuïda al rei anglès 
Enric IV, interpretada amb fl auta i guitar-
ra. I, per tancar la vetllada, es cantaren 
quatre cançons nadalenques catalanes: 
El desembre congelat, La pastora Cate-
rina, Anem a Betlem i El rabadà, amb la 
participació de tot el públic i del «rabadà» 
Francesc Aliberch.

L’any fi nalitzà, com en molts llocs 
del nostre país, amb la cursa popular de 
Sant Silvestre, que aplegà cent cinquan-
ta corredors. L’organització facilitava un 

Actuació de la Coral de Moià (fot. C.I.C. - Moià)   
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barret de Pare Noel als participants, que 
va donar una nota d’humor i color al Cap 
d’Any. En aquesta edició, com a novetat, 
es podia escollir entre dos circuits, que es 
bifurcaven a Passarell. El més llarg tenia 
una extensió de 6 km. Entre els corredors 
predominaven els joves i els nens, fet que 
augura un bon futur a les curses a Moià. 
A l’arribada, com cada any, la xocolata 
desfeta i la coca van permetre de refer els 
corredors.

Els Reis

Els tres patges reials arribaren a la 
casa de la vila el diumenge 30 de desem-
bre al migdia. Una bona corrua de nens i 
nenes, que travessava la plaça de Sant 
Sebastià, hi anaren a dipositar les seves 
cartes plenes d’il·lusions.

La cavalcada de Reis va tornar a om-
plir Moià d’infants que esperaven amb il-
lusió i impaciència l’arribada dels Mags 
d’Orient, a qui van acompanyar pels car-
rers del poble durant el vespre del dissab-
te 5 de gener. 

Com és habitual, el recorregut va co-
mençar per l’avinguda de la Vila i va fi na-
litzar a la plaça del Colom, on els Reis van 
abandonar els seus carruatges per anar 
amb els nens fi ns a l’església, lloc on re-
partiren els regals. 

Cal destacar que aquest any la Comis-
sió de Reis va distribuir petites guardioles 
pels diversos establiments de Moià per així 
recol·lectar diners destinats a l’organitza-
ció i preparació d’aquest esdeveniment. I 
és que de vegades sorgeixen imprevistos; 
entre altres coses, que el pressupost mu-
nicipal no pot abastar i que es necessita la 
col·laboració de tots.

Crònica elaborada per A. Arisa, M. Bi-
gorra, J. Clarà, J. Font, E. Permanyer, R. 
Portet, J. Ruaix, E. Vilardell, Escola Mu-
nicipal de Música, Escola Pia de Moià i 
Pessebristes de Moià.

Cavalcada dels Reis (fot. Jordi Font)
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Torna a sonar l’orgue gran de la parròquia
Jaume Clarà

El dia de Nadal, just en acabar la 
missa de dotze, l’orgue gran de la Par-
ròquia de Santa Maria de Moià tornà a 
sonar després d’anys de restar mut. Júlia 
Palau, de deu anys, alumna de la recent-
ment clausurada Escola Municipal de 
Música, fou l’intèrpret de dues cançons 
nadalenques. Rere les notes, la feina de 
neteja i condicionament que durant els 
darrers mesos han dut a terme Joan Pe-
drals, Joan Coll i Antoni Pla, assessorats 
per un dels organistes de Santiago de 
Compostel·la i amb la col·laboració pun-
tual d’altres persones.

L’orgue fou inaugurat per la Festa Ma-
jor de l’any 1955 i succeïa l’anterior, des-
truït en esclatar la guerra civil. L’actual fou 
construït a Collbató i, en paraules de Joan 
Pedrals, «és de funcionament totalment 
pneumàtic. De fet, és una adaptació d’un 
disseny centreeuropeu que funcionava 
amb manxes que feia funcionar un segon 
organista (manxaire). L’orgue de Moià duu 
l’adaptació d’un motor elèctric que produ-
eix l’aire necessari perquè funcioni».

Segons els membres de l’equip, la fei-
na feta ha estat la següent: «Comencem 
netejant i condicionant les 222 vàlvules 
del teclat, cada una amb la seva molla, un 
munt de petits ganxos perquè es connecti 
amb la tecla corresponent i molta brutícia 
i rovell a les parts de ferro. 

»Següent pas, netejar el teclat! Altra 
cop 122 tecles, molles, contrapesos, barni-
lles... Millora, però... Encara sonen xiulets!

»Unes fustes, plenes de furats i canals 
interns, haurien de ser planes i semblen 
teules, de la panxa que fan. Solució: més 
de tres-cents visos a canviar. La humitat, 
que ha causat la deformitat de les fustes, 
ha rovellat els visos; treu-los com puguis! I 
en una posició... Resultat: Sí, però...

»A treure tubs! I a desfer les taules per 
on arriba l’aire a cada tub i més vàlvules 
a netejar i més visos a canviar. I més mo-
lles, barnilles, accessoris... 

»Finalment, deixen de sonar els xiu-
lets, comença a sonar cada tecla quan ha 
de sonar i les cares comencen a dibuixar 
un somriure.

»Demanem als experts si algú vol pro-
var, però ja estem a prop de Nadal i tot-
hom va enfeinat. Contactem amb profes-
sionals de fora, però, sorpresa!, trobem la 
Júlia que vol tocar! Alegria generalitzada! 
Ho provem, i l’orgue fi ns i tot sona, i, més 
o menys, bé! Sort que la pubilla no arriba 
als pedals, que encara s’encallen.

»La resta, tothom la sap: una tocada 
de nadales després de la missa del dia de 
Nadal al migdia... i molta feina i il·lusió per 
a anar continuant!»

Cal agrair la feina voluntariosa de tot 
aquest grup de moianesos i desitjar que 
pròximament es pugui completar amb la 
intervenció de mans professionals. El pri-
mer pas, indispensable, ha estat fet. Ara 
només falta enllestir-ho. 

Júlia Palau a l’orgue (fot. J. Pedrals)   
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Presentació de la Comunitat Musulmana 
Xavier Rius

El passat 28 de desembre, alhora que 
s’inaugurava al Museu l’exposició Àfrica 
decideix, realitzada per l’ONG Igman, es 
va presentar la Comunitat Musulmana de 
Moià. Dels 690 estrangers de Moià, 166 
són africans; la majoria, 121, de Mali. La 
resta són del Marroc, Gàmbia i Maurità-
nia. La immigració de Mali va començar 
a arribar l’any 2001, però la majoria vin-
gueren a partir del 2005, quan el govern 
espanyol obrí la porta a la vinguda amb 
papers i contracte a la gent d’aquest país, 
totalment afectat per la desertització que 
pateix el  Sahel. La majoria parlen bam-
bara, per més que alguns dominin l’àrab, 
llengua que s’utilitza per a pregar.

Djadji Traore, el primer malienc que 
va arribar a Moià, comentà la situació de 
la comunitat, en la qual la majoria d’ho-
mes treballen, sobretot en el sector ali-
mentari, i va explicar que la seva neces-
sitat primordial era trobar un local per a 
reunir-se i utilitzar-lo com a mesquita i per 
a fer classes, donat que ara algun dia del 
Ramadà i la Festa del Xai utilitzen l’Audi-
tori de Sant Josep.

Jordi Fexas, d’Igman, va fer una expli-
cació de l’exposició, recalcant que, a dife-
rència de la uniformitat cultural que hi ha 
a Europa, amb 150 llengües, a l’Àfrica n’hi 
1.500 i que a la majoria de països tothom 
és multilingüe. Va destacar la riquesa de 
l’Àfrica, fem èmfasi en les persones, no en 
el paisatge. Explicà els greus problemes de-
rivats de la secada i de les guerres motiva-
des per interessos interns i externs (França, 
Estats Units, Xina) pel control dels recursos. 
Explicà també la situació a Mali, país que, a 
més de la tradicional rivalitat entre tuaregs, 
àrabs i bambares, s’ha vist alterat per la 
irrupció d’Al-Qaida, a qui han anat a parar 
les armes de les tropes de Gadaffi , i el fet 
que ara tuaregs i milícies d’Al-Qaida s’hagin 
apoderat del control de part del país, destru-
int mesquites i mausoleus que, com a tota 
la regió, tenen una gran infl uència de la tra-
dició animista, fet que no agrada a Al-Qaida. 

En acabar vam degustar menjar típic 
de Mali, amb peix, bunyols i bananos.  

L’exposició, instal·lada en els baixos 
de Can Casanova, s’ha pogut visitar fi ns 
el dia 7 de gener.

Jordi Fexas intervenint en la inauguració de l’exposició (fot. Maria Tarter)   
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Aquest any, Moià
Units per la Fam

Aquest any, la campanya d’Units per 
la Fam la dediquem a Moià.

Segons informe dels nostres Ser-
veis Socials, només a la vila de Moià hi 
ha unes seixanta-sis famílies que durant 
l’any 2012 han estat usuàries del banc 
d’aliments. Cal destacar que el 50% de 
les persones que conformen aquestes fa-
mílies són menors de divuit anys. Aquesta 
situació, lluny de revertir o resoldre’s, és 
un fenomen en creixement.

Tot i que entenem que la solució del 
problema no passa per les ajudes puntu-
als, sinó per solucions estructurals, tenim 
clar que moltes vegades cal actuar d’ur-
gència per situacions límit que es produ-
eixen al poble.

Per aquest motiu, hem decidit actuar i 
enguany destinem els esforços a Moià, a 
la gent de casa que està patint difi cultats, 
especialment els nostres infants. Durant 
la Fira del Tió, hem tornat a fer una fan-
tàstica sopa de pedres i una rifa, i hem 
tingut actuacions de persones i grups que, 
de manera desinteressada, en ho han fet 
passar d’allò més be.

LES ENTITATS INFORMEN

Preparant la sopa de pedres (fot. Units per la Fam)   

En total hem recaptat 930 euros, que 
seran destinats a emergències en nutri-
ció infantil a Moià, a través dels serveis 
socials, per tal de garantir les necessitats 
bàsiques de tots els infants del poble, i 
també a classes-taller de cuina econòmi-
ca. Paral·lelament, hem alimentat el «tió 
solidari», reforçant el banc d’aliments que 
gestiona Càritas.

Estem pensant en nous projectes per 
a l’any 2013. De moment, només idees 
que cal formular i estudiar, però que po-
den passar per la dinamització d’horts 
comunitaris i altres accions per a recaptar 
diners o aliments.

Aprofi tem l’ocasió per a agrair la col-
laboració de les persones voluntàries, les 
botigues, les escoles, l’IES, els músics 
de l’Escola Municipal, que sempre estan 
disposats a aportar el seu gra de sorra, 
l’associació Desperta Espurnes i l’asso-
ciació Rusc i Avets, com també totes les 
persones que, d’una manera o altra, amb 
la seva participació en els diversos projec-
tes fan possible que UNITS aconseguim 
grans coses.
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Els Avets

El dia 15 de desembre es va celebrar 
una assemblea extraordinària en la qual 
s’aprovà la creació de dues fundacions: 
la Fundació Dr. Joan Pujol, El Rusc, amb 
seu a Tordera, i la Fundació Els Avets, de 
Moià. Quan estiguin vàlidament constitu-
ïdes i registrades, aquestes fundacions 
substituiran l’actual associació Rusc i 
Avets, i consolidaran una separació amis-
tosa que fa molts anys es va iniciar. Les 
dues noves entitats continuaran vincula-
des a la Federació Internacional de l’Arca.

També s’ha creat l’associació Els 
Avets de Moià, que permetrà que tothom 
qui vulgui ser-ne soci pugui participar en 
el suport d’aquesta comunitat. A l’assem-
blea hi van assistir, entre socis i convidats, 
més de quaranta persones, que aprova-
ren tots els documents per unanimitat.

Entre les altres activitats que han tin-
gut lloc les darreres setmanes, cal fer es-
ment de les següents:

El dia 16 de desembre vam poder 
posar una paradeta per a participar, com 
cada any, en la Fira del Tió.

I el 18 de desembre, tradicional dinar 
de Nadal, on una seixantena de persones 
van gaudir d’un bon dinar, del cant de na-
dales i de fer cagar el tió, que a cop de 
bastó va anar traient regals. Parada a la Fira del Tió (fot. Els Avets)   
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Biblioteca de Moià

Exposicions. Pel novembre hem tin-
gut Dones grans, grans dones, produïda 
per l’Institut Català de les Dones, una vi-
sió molt fresca i positiva d’aquesta etapa 
vital. I durant el mes de desembre: Som-
riures de papallones, de l’artista moiane-
sa Montserrat Soler, i 50 anys de Cavall 
Fort: tan divertit com un joc, un merescut 
homenatge a la revista i a tots els seus 
col·laboradors.   

Aniversaris i presentacions de llibres. 
Per celebrar els cinquanta anys de Cavall 
Fort i, de passada, els quaranta del nos-
tre estimat Ot el Bruixot, el dimecres 5 de 
desembre vam presentar els tres llibres 
commemoratius d’aquests quaranta anys. 
En Picanyol va explicar-nos la seva trajec-
tòria i en un no res ens va dibuixar un Ot. 
El nostre dibuixant va estar acompanyat 
pels amics i col·laboradors moianesencs 
de Cavall Fort Joaquim Carbó, Alegria 
Julià i Carles Riera. En Joaquim, el més 
veterà de la colla, va explicar les mil i una 
anècdotes de tants anys, amb el seu to 
sempre tan divertit; l’Alegria, com és de 
petit el món i quantes casualitats van en-

Aspecte de l’acte dedicat a Cavall Fort i Ot el Bruixot (fot. Bibl. Moià)

cadenar amb en Picanyol i Cavall Fort, i 
en Carles Riera va evocar la fi gura de l’Ot 
el Bruixot amb una rastellera de versos 
molt ben trobats. Una tarda molt especial, 
amb uns convidats entranyables. 

Converses en anglès i francès. Conti-
nuem les converses, en anglès el dimarts 
i en francès el dimecres, de les 15:30 a 
les 16:30 h. 

Tardes de tallers i contes de nadal. 
Pel novembre els petits artistes van fer 
una castanyera i pel desembre van deco-
rar-nos la biblioteca. El 19 de desembre el 
rondallaire Tunqueque ens va regalar una 
sessió de contes nadalencs. 

Tertúlies i sortides literàries. El 26 de 
novembre comentàvem la novel·la Se-
cret candent, de Stefan Zweig. La pròxi-
ma serà el dilluns 28 de gener i tindrem 
entre nosaltres l’autor, Jordi Estrada. La 
novel·la, Rius paral·lels, està ambientada 
a Sant Quirze Safaja a l’entorn del poeta 
Màrius Torres. Des de la biblioteca orga-
nitzem una sortida literària el dissabte 
previ a la tertúlia. Cal inscriure-s’hi prè-
viament. 



30

Gener 2013     

Museu de Moià

Hem tornat. Aprofi tant part de l’expo-
sició del 2004 associada al Congrés so-
bre les Coves del Toll que es va realitzar 
a Moià, ha nascut una petita exposició 
interactiva relacionada, aquest cop, amb 
el seixantè aniversari de la descoberta 
de les Coves del Toll. L’exposició, al se-
gon pis del museu, és un fl ashback en el 
temps per a mostrar l’agraïment a totes 
les persones que han estat o estan vincu-
lades a aquest important jaciment prehis-
tòric, al seu esperit de cerca, de coneixe-
ment i de difusió del patrimoni arqueològic 
i prehistòric de Moià.

El Museu - Coves del Toll amb la Ma-
rató. Com moltes altres entitats de Moià, 
el Museu va participar en la Marató de 
TV3. Diverses guardioles de donació van 
ser ubicades als nostres equipaments, al 
Museu i a les Coves del Toll, on restaran 
fi ns a fi nals de març del 2013. A partir de 
les vostres aportacions podreu entrar, si 
ho desitgeu, en un sorteig d’unes entra-
des als nostres equipaments.

Exposició temporal al Museu. El 14 de 
desembre es va obrir al públic l’exposició 

El Museu a la Fira del Tió (fot. Museu de Moià)

temporal Àfrica decideix, organitzada per 
l’associació IGMAN Acció Solidària i amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Moià. 

II Jornades d’Arqueologia a la Catalu-
nya Central. Van tenir lloc els dies 13 i 15 
de desembre al Museu Episcopal de Vic i 
s’hi van donar a conèixer els resultats de 
les intervencions arqueològiques dutes a 
terme a les comarques d’Anoia, Bages, 
Berguedà, Osona i Solsonès entre els 
anys 2010 i 2011, amb especial atenció 
als jaciments prehistòrics. Durant l’acte 
també es van lliurar a tots els assistents, 
entre els quals hi havia el Museu de Moià, 
les actes de les I Jornades celebrades 
l’octubre del 2010 a Manresa.

Assistència del Museu de Moià a les 
fi res de Turisme del Moianès i del Tió. El 
Museu de Moià va assistir el 14 d’octubre 
a la Fira del Moianès de Calders amb una 
parada de l’equipament i amb la realitza-
ció d’un taller didàctic. De la mateixa ma-
nera, el 16 de desembre vam assistir a la 
Fira del Tió de Moià, aquest cop amb la 
realització d’un taller nadalenc.
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Consorci del Moianès

2a Jornada Empresarial del 
Moianès

El dimecres 12 de desembre va tenir 
lloc a l’Auditori de Sant Josep la 2a Jor-
nada Empresarial del Moianès, que va 
girar entorn de la sortida de la crisi, la 
responsabilitat de les empreses i el paper 
de Catalunya. La jornada formava part 
del projecte Consolida’t al Moianès, que 
té l’objectiu de fomentar el treball conjunt 
per a la promoció econòmica i el desenvo-
lupament del territori entre el Consorci del 
Moianès i els sectors econòmics i, alhora, 
detectar i defi nir noves actuacions per a 
fomentar la consolidació de les empreses 
i dels seus llocs de treball.

En la primera part es van presentar 
els resultats dels projectes de caràcter 
empresarial realitzats durant l’any pel 
Consorci. La segona part va consistir en 
la ponència L’experiència de La Fageda i 
la responsabilitat de les empreses davant 
la crisi, a càrrec d’Albert Riera, director 
de comunicació de La Fageda, i de la de 
Joan Tugores, catedràtic d’Economia de 
la Universitat de Barcelona, sobre El pa-
per de Catalunya en la sortida de la crisi 
econòmica. La sessió es conclogué amb 
un col·loqui, entre els ponents i la cin-
quantena d’assistents, persones vincula-
des al món empresarial. 

Finalitza el projecte Jove Ocupa’t 

Aquest mes de desembre ha fi nalit-
zat el projecte Jove Ocupa’t, impulsat pel 
Consorci del Moianès. Un projecte que ha 
ofert un conjunt d’actuacions per a facilitar 
l’accés al mercat de treball a la població 
jove del territori, amb la realització de sis 
accions formatives en diferents àmbits 
que es van iniciar amb la conferència del 

jove emprenedor de l’empresa EYEOS, 
Pau Garcia Milà, i amb sessions informa-
tives en diferents municipis del Moianès. 

Vint-i-un alumnes han realitzat el curs 
de monitors d’activitats de lleure i infantil 
i juvenil i de menjador escolar. En el curs 
de mosso de magatzem i conductor de 
carretons elevadors n’hi han participat 
quinze. Divuit alumnes més han realitzat 
el curs Aprèn Alemany i coneix noves 
oportunitats de treball en altres països, el 
qual va fi nalitzar el 20 de desembre amb 
la participació d’una experiència professi-
onal d’un jove de Moià, Pere Roca, que 
actualment està vivint i treballant a Berlín. 

En el projecte també hi han participat 
onze alumnes de l’Institut del Moianès 
amb el mòdul de motivació Jove tu sí que 
pots! i una sortida a l’Ofi cina de Treball de 
la Generalitat de Catalunya de Manresa. 

En el marc del projecte, set partici-
pants han iniciat pràctiques professionals 
en diferents entitats i empreses del territori. 

Així, doncs, el projecte Jove Ocupa’t 
ha tingut un total de 154 participants en 
les diferents accions formatives.

2ª Jornada Empresarial (fot. Consorci)   
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La competició i la seva repercussió 
en el nen judoka
David Roca. Club Judo Moià

Tot ésser humà, i molt especialment si 
és home, vol ser fort. D’aquí, els esports. 
Entre ells, el que millor respon a l’arrel 
d’aquest desig i el que més directament el 
satisfà és, naturalment, la lluita.

Només hi ha una manera de millorar 
les facultats naturals d’un home per a la 
lluita, tant en el físic com en el mental: 
l’entrenament. Un entrenament que su-
posi tant una superació de la 
tècnica com una superació 
de la força muscular, l’elas-
ticitat, la resistència, etc.

L’entrenament es-
portiu constitueix un 
formidable exerci-
ci de voluntat. Per 
això, la seva pràcti-
ca és particularment 
recomanable per als 
estudiants. Lluny de 
ser una trava per als 
estudis, representa 
un complement i un 
estímul per a arri-
bar més lluny. En 
els estudis i en la 
vida el nen que 
té l’esperit com-
batiu i la capacitat 
d’autocrítica que pro-
porciona l’entrenament 
en la lluita, és el més 
capacitat per a triomfar 
en la vida. Sap que res 
no s’aconsegueix sen-
se esforç i està acostumat a esforçar-se.
Al meu entendre, el paper dels pares i 
dels educadors no és tant solucionar els 
problemes al nen com posar-lo en el camí 
que aprengui a solucionar pel seu compte, 

després donar-li l’orientació adequada.
En la competició, en la qual el nen es 

va iniciant gradualment, és on s’aprèn a 
estar sol davant un adversari i resoldre la 
seva oposició pels seus propis mitjans.

El meu treball amb els nens està de-
dicat tant al seu potencial de qualitats físi-
ques com al seu equilibri psíquic. Intento 
ensenyar al nen a guanyar, però també, i 

això és més important, a 
perdre. 

En la competició es 
guanya i es perd. Només 
n’hi ha un que sempre 

guanya, «el campió», 
que pot deixar de ser-
ho en el pròxim cam-
pionat.

Porto molts anys 
en aquesta tasca 

d’ensenyar judo 
als nens i puc 
assegurar que 

els meus alumnes 
de judo es fan més 

durs, nobles i equili-
brats i que desapa-
reixen els seus com-
plexos. Això trans-
cendeix més enllà 
de l’àmbit esportiu, 
ja que troba apli-
cació en totes les 
facetes de la vida.

El nen que 
aprèn a lluitar millor, 

també aprèn a resoldre millor els seus 
problemes, a salvar els obstacles sense 
acovardir-se davant d’aquests i a mesurar 
les seves forces i les del contrari. En re-
sum, a viure, perquè la vida és lluita.
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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

El divendres 30 de novembre es va 
fer la xerrada Càstig o recompensa?: els 
límits de posar límits, dirigida a pares, ma-
res i mestres, i organitzada per l’Ajunta-
ment de l’Estany amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona.

Les activitats de la fi ra d’enguany es 
van iniciar el dia 2 de desembre amb el 
concurs La partida de l’Estany. Continua-
ren el dijous dia 6 al matí amb una passe-
jada al voltant del poble i, a la tarda, amb 
l’actuació del Màgic Andreu. El divendres 
dia 7, al matí, el ple de l’ajuntament va con-
siderar persona «non grata» del municipi 
de l’Estany el ministre Wert i, tot seguit, es 
van inaugurar les obres de rehabilitació i 
consolidació de la Mina de l’Estany, amb 
l’explicació dels arquitectes de l’obra. A la 
tarda, cinema familiar. El dissabte, dia de 
la Puríssima, fi ra de l’Estany, amb para-
des d’artesans i d’entitats, fi ra del pinzell, 
visites guiades a la mina, jornada de por-
tes obertes al monestir, missa solemne, 
4a trobada de plaques de cava de l’Es-
tany, 41è concurs de pintura ràpida, jocs 
de l’antiguitat i l’edat mitjana (Kalathos), 
exposició d’artistes solidaris pel Sàhara 
de l’APSS, taller de vitralls, exposició d’ar-
tesania de fulles, fl ors naturals i bijuteria, 
passejada en ponis per a la quitxalla, ex-
posició de patchwork, partides d’escacs, 
sortida dels gegants de l’Estany, 6a tro-

bada d’estanyencs voltant pel món, etc. A 
l’espai «Tasta’m», esmorzar, taller infantil 
de postres i vermut de pagès.  A la tarda, 
ball de fi ra amb Jordi Bruch. Finalment, el 
diumenge 9 al matí, bitlles catalanes i a, la 
tarda, campionat de ping-pong.

Un grup d’estanyencs aquest any han 
tingut la iniciativa d’organitzar diferents 
activitats en benefi ci de la Marató de TV3: 
el dia 8 de desembre, viatges amb limu-
sina pels voltants de l’Estany i, a la pla-
ça del Monestir, l’arbre dels desitjos. El 
divendres 14, concert de Nadal a càrrec 
dels nens i nenes de l’escola local. El dis-
sabte 15, al matí, cursa de muntanya pels 
camins i corriols del municipi i, a la tarda, 
cafè-xerrada per a parlar sobre el càncer 
realitzada per professionals experts i on 
també van intervenir malalts afectats o fa-
miliars. El diumenge 16, passejada popu-
lar pels voltants del poble, xocolatada amb 
tallers i jocs, i torneig de bitlles catalanes. 
A la tarda, teatre amb l’obra I tu, tens fei-
na?, interpretada pel grup Tona’78. Una 
vegada fi nalitzades les diferents activitats, 
la recaptació de diners va ser de 1.375,76 
euros. Aquesta iniciativa ha estat molt ben 
acceptada i concorreguda per la gent del 
poble. Enhorabona a l’organització!

El diumenge 23 de desembre, cagada 
per la quitxalla del «Tió popular», a la pla-
ça del Monestir.

MOIANÈS

Participants en la passejada de la Marató 2012 (fot. Imma Franquesa)   
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El dilluns 24 de desembre, a les onze 
de la nit, missa del Gall i, després, un tas-
tet de coca, torrons i vi bo.

El dia 25 de desembre, a les onze del 
matí, missa de Nadal, i al vespre, a la bi-
blioteca, Un conte de Nadal.

Del 8 al 25 de desembre, a l’església, 
es va fer una recollida d’aliments amb fi -
nalitats benèfi ques.

El dia de Sant Esteve, a la tarda, 
«Quinto de Nadal».

El diumenge 30 de desembre, al matí, 
els patges reials van recollir les cartes 
dels nens i nenes del poble.

El dia 5 de desembre va morir Carme 
Vilanova Portabella, de noranta anys, i el 
dia 23 de desembre, Mercè Capdevila i 
Carrera, de noranta-set. 



35

La Tosca - Moià

Mauer, el camí cap a un somni
Teresa Terricabras i Vilar

Un record llunyà, fi nals dels anys no-
ranta del segle passat. Estem treballant 
per tirar endavant el condicionament i 
obertura de les coves del Toll. Ens cos-
tava sumar turisme i ciència. El moianès 
Josep Alboquers, de l’Àrea de Cultura de 
la Diputació, ens va proposar de visitar 
Talteüll (Tautavel en francès) per a poder 
veure com un poble havia renascut grà-
cies a les troballes que s’havien fet a la 
cova de l’Aragó i gràcies al museu —el 
Centre Europeu de la Prehistòria, l’ano-
menen— que havien creat.

Vam anar-hi. Alboquers ens hi acom-
panyà. Visitàrem el museu, tot en francès. 
Quina gentada el visitava!, quantes esco-
les! Recordo que ho vam comentar, algú 
del museu parlava català i ens va contes-
tar que si uns escolars feien xivarri ja sabi-
en que eren de la Catalunya del sud, qui-
na vergonya! En acabar vam veure que hi 
havia un llibre de visites. Hi vam escriure 
una presentació de Moià, de les coves del 
Toll, hi vam deixar adreça, telèfon i hi vam 
demanar la possible catalanització del 
Museu...

Va passar un temps, no gaire, i un dia 
vam llegir al setmanari El Temps que el 
Museu de Talteüll parlava català. No vo-
lem pas afi rmar que fos conseqüència del 
nostre escrit, però ens va agradar. Poc 
després ens trucaven de l’ajuntament de 
Talteüll i ens convidaven a una visita ofi -
cial. Bona! I tant, que hi vam anar! Portà-
vem traductora de francès. Sorpresa: ens 
enteníem en català!

La visita va ser sorprenent: museu, 
caves, poble, vinyes, cova de l’Aragó! Els 
visitants del Museu eren els principals 
compradors del vi de Talteüll. Les troba-
lles i el Museu havien ressuscitat el poble. 
Nova sorpresa: hi havia un grup de ciuta-
dans de Mauer presidits pel seu alcalde.  

Es va fer una sessió de treball. Ale-
many, francès, entre ells un traductor. Re-
ticències per part alemanya: «Spanisch 
nicht!» Això sí que ho enteníem. Va durar 
estona fi ns que vam dir en un francès que 
els va fer riure que nosaltres opinàvem 
igual: «Spanisch nicht!», que nosaltres 
érem catalans. Rient rient ens vam enten-
dre i vam acordar que quan els de Talteüll 
anessin a Mauer ens avisarien per tal que 
representants de l’Ajuntament de Moià 
compartíssim el seu autocar. Ja es va 
pronunciar la paraula «agermanament»! 
El projecte transfronterer europeu de sub-
vencions culturals demanava tres estats...

Primers passos a Mauer

I vam anar a Mauer amb la gent de 
Talteüll. Gent molt amable. Que ben aco-
llits que vam ser tots, a les cases de Ma-
uer! Catalunya se’ls anava fent present: 
discursos, el de l’alcalde de Talteüll en 
francès, el de Moià en català. Pregunta 
d’algú de Mauer: «Com és que si la Ca-
talunya Nord que pertany a França fa el 

MAUER

Visita a Mauer, l’any 2011   
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discurs en francès, la Catalunya sud que 
pertany a Espanya no el fa en espanyol?» 
Costava, però la relació va acabar essent 
Catalunya-Mauer. S’acordà presentar un 
projecte a Europa. Es va tirar endavant, la 
Generalitat va acceptar el nostre (el Parc 
Prehistòric del Toll), Madrid no! París va 
dir que sí a Talteüll...

Mentrestant, la prehistòria moiane-
sa s’anava fent visible, la Diputació i la 
Generalitat ens ajudaven: compra dels 
terrenys, nova il·luminació, plataforma so-
bre el riu subterrani, obertura de camins, 
construcció de la caseta d’acolliment, el 
museu... Vingué Henry de Lumley, l’ar-
queòleg de Talteüll. Vingueren represen-
tants de Talteüll, de Mauer... Naixia una 
nova proposta: la Ruta Europea de la Pre-
història (Mauer, Talteüll, Moià...). Podíem 
fer camí. Després podríem haver-hi afegit 
Atapuerca. Eudald Carbonell va acceptar 
de dirigir, juntament amb el geòleg David 
Serrat, les excavacions del Toll-Toixone-
res. Talteüll col·labora en les anàlisis dels 
materials trobats al Toll. Anàrem a Ata-
puerca i, quan vam inaugurar el dolmen 
de la rotonda, vingueren d’Atapuerca. El 
futur estava obert. Cada any les excava-
cions avancen cap a la troballa de l’home 
de Neandertal al Toll, els indicis hi són...

Continuem la nostra relació amb Ma-
uer. Vam visitar aquest poble alemany 
amb futbolistes, bastoners, geganters, 
gent del Consorci i del Museu... De viat-
ge en viatge l’amistat entre la seva gent i 
la nostra augmentava. Ells vingueren, un 
any per la fi ra: com plovia! Els vam portar 
a Montserrat i ni tan sols van veure les 
muntanyes: «El pròxim viatge», digueren. 
I així fou: tornaren a l’entorn de l’Onze de 
Setembre, visitàrem Montserrrat —me-
ravellats—, Barcelona, Vic... Assistiren a 
l’acte central de la Diada a Moià, enten-
gueren molt més el sentiment de ser ca-
talà; ells comentaven amb quina dignitat 
demostràvem la nostra catalanitat.

L’amistat persona a persona, família 
a família, va substituir el món ofi cial. Ma-
uer eren els noms de la seva gent. Sols 
mencionaré dues persones en represen-
tació de totes: l’Erika, la persona que ens 
ha fet sempre d’interlocutora-traductora, 
i l’Erich, l’ex-alcalde, han estat el pal de 
paller de les nostres relacions. Quin aco-
miadament va tenir l’Erich com a alcalde 
de Mauer! Vam assistir-hi quatre moiane-
sos. Ens van regalar una pomera en re-
cord d’aquell dia (es troba al jardinet del 
monument a Rafel Casanova). També vull 
fer menció de dos moianesos, l’Enric Oli-

L’home de Talteüll

La descoberta del crani del «català 
més antic» (450.000 anys) –com l’ano-
menen a Talteüll– es va produir l’any 
1971. Un primer museu va ser creat 
l’any 1978. Quaranta anys després de 
la descoberta del professor De Lum-
ley a la cova de l’Aragó del crani d’un 
Homo erectus de vint anys, la petita 
població de Talteüll ha esdevingut una 
referència mundial en l’estudi de la pre-
història. I el seu museu, un dels llocs 
més visitats a la Catalunya del Nord.
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veras i la Mercè Bigorra, en representació 
de tots els que un dia o altre han visitat 
Mauer o han obert les portes de casa 
seva als amics alemanys.

Cap a l’agermanament

Així arribem a l’any 2007, any del cen-
tenari de la trobada de la Mandíbula de 
Mauer (Homo heidelbergensis). Per uns 
dies l’exposen a Mauer. Era al fi nal del 
meu treball a l’ajuntament, l’alcalde Mon-
tràs ja no comptava amb mi. No ens po-
díem desentendre de Mauer, de nou les 
quatre persones hi vam anar, jo amb la 
idea de dir-los adéu com a regidora, però 
no com a amiga... Es va fer un sopar a 
casa de l’ex-alcalde i el nou va fer un llarg 
discurs, la gent aplaudia, ens miraven 
somrients, feien que sí amb el cap... Quan 
l’Erika ens ho va traduir, l’alcalde Jörg ens 
va agafar per l’espatlla, a l’Enric Oliveras 
i a mi i... el que ens deia era que volia fer 
l’agermanament! Adéu a l’adéu, l’amistat 
n’era l’eix. Em van caure llàgrimes.

Ells van fer cursos de castellà, nosal-
tres d’alemany. L’anglès també hi ajuda-
va, sobretot entre el jovent. Ells es consti-
tuïren en fundació, nosaltres prou la vam 
constituir, però no hi hagué voluntat políti-

ca en el nou consistori moianès per a tirar-
la endavant. Quin greu! Encara existeix. 
Si es pogués rellançar adaptant-la...

Després un petit grup de Mauer vin-
gué a Moià per parlar amb l’Eudald Car-
bonell, es podia anar fent futur científi co-
cultural. Es parlà de l’agermanament. I 
aquest es va fer realitat en el 2008. Un 
gran grup de Mauer vingué a Moià. Jo 
ja no era a l’ajuntament i, a més, estava 
hospitalitzada. No sabeu pas l’alegria que 
vaig tenir quan a l’habitació de Sant Joan 
de Déu hi van entrar els amics de Mauer! 
El primer que vaig fer de retorn a Moià va 
ser anar a veure el petit monument que 
deixa constància de l’agermanament a la 
plaça Francesc Sagrera.

Moià va tornar a anar a Mauer, gent 
del grup de sempre i gent nova del futbol 
femení... Ara la crisi, les difi cultats econò-
miques de l’ajuntament, fan que es busqui 
un nou camí: el Grup d’Amics de Mauer. 
Aquest grup està obert a tothom, hàgim 
intervingut en la relació Moià-Mauer o no. 
Hem de tirar endavant l’agermanament 
Moià-Mauer, és una porta oberta a l’amis-
tat, a la prehistòria i a Europa. Prou que-
da un llarg camí a recòrrer, el podem fer 
entre tots. Podem trobar-nos a l’adreça: 
<amicsmoiamauer@gmail.com>.

La mandíbula de Mauer  

Mauer és un poble de la regió alema-
nya de Baden Württemberg proper a 
Heidelberg, al marge del riu Elsenz, 
afl uent del Neckar. Té uns 4.000 ha-
bitants. En un antic meandre d’aquest 
riu, en una sorrera, va ser trobada per 
Daniel Hartmann una mandíbula fossi-
litzada (datació de 609.000). Era l’any 
1907. Aviat va rebre la denominació 
de Homo heidelbergensis. Eren indivi-
dus alts d’1,80 m d’alçada que podien 
pesar 105 kg: uns veritables gegants! 
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El vestit nou de l’emperador
Marian Baqués

A la tardor del 2008, un grup d’alum-
nes, pares i mestres de l’Escola Pia pin-
taren un fris al pati del col·legi que repre-
senta diferents contes populars. Sovint hi 
bado. 

Una de les escenes que darrerament 
m’han fet cavil·lar més és la del vestit 
nou de l’emperador. Recordem-ne l’argu-
ment.

Un emperador, obsessionat per de-
mostrar el seu poder a través de l’apa-
rença, és ensarronat per dos brivalls que 
es fan passar per sastres. L’entabanen 
dient-li que li faran un vestit meravellós, 
amb una tela invisible als ulls de la gent 
ignorant, a canvi d’una gran recompensa. 
Es posen a la feina. Quan el magnat s’em-
prova el vestit fet amb tela invisible, elogia 
l’obra. Els ministres i cortesans li seguei-
xen la corda, no fos cas que passessin 
per babaus. 

Acabat el vestit, els dos sastres co-
bren una bona fortuna i marxen cames 
ajudeu-me del palau. L’emperador orga-
nitza una desfi lada a fi  que els seus súb-
dits puguin admirar el vestit fet amb una 
tela tan prodigiosa. El poble contempla el 
vestit que, suposadament, té tantes propi-
etats, fi ns que, entre la multitud, un infant 
exclama: «L’emperador va nu!» I l’empe-
rador esdevé la befa de tothom.

La narració ve de lluny. L’escriptor 
castellà Juan Manuel ja l’explica en El 
Conde Lucanor, llibre acabat de redactar 
l’any 1335. Sembla, però, que ell el va 
treure de la tradició àrab. 

Després, també en la literatura cas-
tellana, se’n troben ressons en Miguel de 
Cervantes (El retablo de las maravillas) 
i Baltasar Gracián. En els nostres temps 
ens ha arribat popularitzat per Hans Ch-
ristian Andersen. I vés a saber de quines 
fonts va beure, l’autor danès!

Segons la versió de Don Juan Ma-
nuel, «un negro que guardava el cavallo 
del rey et que non avia qué pudiese per-
der llegó al rey et díxol: –Señor, [...] dígo-
vos que yo só ciego o vós desnuyo ydes» 
(edició de Crítica, Barcelona 1994, pp. 
137-141). Segons la versió d’Andersen 
(1837), és un infant qui delata la nuesa 
del magnat.

M’escriu na Roser Ros, experta en 
contes: «El negre de Don Juan Manuel i 
l’infant d’Andersen representen una ma-
teixa cosa: opinen sense por del què di-
ran, ja que no tenen res a témer ni res a 
perdre. El negre, perquè és l’escalafó més 
baix de la societat; l’infant, perquè, amb la 
seva innocència, no sap que pot fer mal a 
l’statu quo.» 

Per què Andersen retira el negre i és 
un infant qui destapa la nuesa de l’empe-
rador? Un canvi signifi catiu. Caldria situ-
ar-nos en el paper que adquireix l’infant 
en el context del segle XIX. Es comença 
a recollir la llavor de l’escola sembrada un 
o dos segles abans per Josep de Calas-
sanç, Baldiri Reixac... i, a nivell teòric, per 
Rousseau, Locke, Fénelon... L’infant ja no 
és un home en petit, sinó que té els seus 
drets. 

El segle XIX és un temps de forts mo-
viments demogràfi cs cap a la ciutat ne-
cessitada de mà d’obra per a la indústria. 
Les mares treballen i es creen institucions 
que ensenyen les quatre coses fonamen-
tals als fi lls dels obrers. 

No podem entendre la classe obrera 
sense una burgesia que creu en el poder 
emancipador de l’educació. Per als seus 
fi lls, és clar! A l’escola hi ha d’haver pro-
ductes culturals adequats als infants, en-
tre ells la literatura. I el conte «que li trans-
meti, subtilment, els avantatges d’una 
conducta moral, no a través de conceptes 

LLETRES
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ètics abstractes, sinó mitjançant allò que 
sembla tangiblement correcte i, per tant, 
ple de signifi cat per a l’infant» (Bruno Bet-
telheim, Psiconálisis de los cuentos de 
hadas, Barcelona 1983, p. 12). 

Els contes són eines que serveixen 
per a posar els infants en un marc cultu-
ral. Hi aprenen normes de conducta, de 
pensament... 

Andersen entronca perfectament dins 
aquest corrent literàrio-pedagògic. Proce-
dent d’una classe humil, a poc a poc es 
fa un lloc entre la burgesia, sempre amb 
el sentiment de ser «l’aneguet lleig» del 
conte. En aquest sentit, caldria llegir, d’ell, 
«El conte de la meva vida» (1855).

La mirada de l’infant és innocent, 
sense prejudicis, i descobreix l’engany i 
la trampa sobre la qual se sustenta la so-
cietat, aquí representada pel rei i la cort 
d’aduladors. Un rei curt de gambals, que 
no pensa, que es deixa endur pel corrent, 
tòxicament infl uenciable. Un home a qui 
han d’apuntalar de fora estant una au-
toestima que trontolla. Un titella que els 
altres fan anar al seu albir. Com que té 
poder, l’adulen esperant que deixi caure 
alguna prebenda. El més tràgic del cas, 
però, és que governa.

«Viure com si...» Els humans podem 
representar un rol que els altres saben 
que no correspon a la persona, però li van 
seguint el joc, fan veure que s’ho creuen. 
Mentrestant, el protagonista viu en el seu 
món de fantasia i se l’acaba creient. I pot 
arribar a viure en una realitat fi ctícia: ve-
hicles, cases, ostentacions per damunt 
de les possibilitats reals. O bé discursos 
grandiloqüents, infl ats, petulants, que dis-
fressen la més impotent esterilitat. Una 
mena de narcisisme, si no és que amaga 
el desvergonyiment de qui hi suca en be-
nefi ci propi. 

Vaig tenir la sort de conviure uns anys 
amb Eduard Ribera, que avui és un autor 
consagrat de les comarques de ponent. 
En la seva darrera novel·la –La vida as-
sistida, Lleida 2012, p. 17– diu parlant del 
protagonista: 

«Bergadan no és ric, malgrat tot; és 
a dir, no se sent ric. Viu contingudament, 
sense excessos ni escarafalls. A ell li agra-
da pensar que és pobre per convicció i 
no pas per necessitat. “El secret no és el 
modus vivendi, sinó el modus operandi.” 
Sempre té molt presents les paraules del 
fi lòsof Diògenes: “Aprèn a menjar llenties i 
no et caldrà adular el rei”.» 

Fris al pati de l’Escola Pia (fot. Montserrat Plans)   
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El tren groc de la Cerdanya
Maria Teresa Calvet

El 23 d’agost proppassat el menjador 
de casa meva estava a 30 graus, i només 
eren les set del matí!

Vàrem enfi lar tranquil·lament la carre-
tera i, arribant a Puigcerdà, el termòme-
tre del cotxe marcava 17 graus. Tan sols 
es tractava de fer uns quants quilòmetres 
per fugir de la calor. L’excursió amb el tren 
groc l’havíem programada sovint en el 
transcurs del temps, sense arribar mai a 
fer-la. 

Feia molts anys que no feia servir el 
tren com a mitjà de transport i durant el 
viatge em va venir al pensament un re-
cord molt viu de la meva infantesa. Pujà-
vem a l’estació de França per anar a Cer-
danyola. L’arribada a l’estació d’aquella 
màquina negra esbufegant i traient fum 
pertot arreu m’espantava i no volia pujar. 
Perquè, a més, el trajecte se’m feia llar-
guíssim, venia un túnel darrere un altre, 
es tancaven les fi nestres perquè no en-
trés el fum i el tren quedava en completa 
foscor. Jo, encongida en el seient, bus-
cava la mà grossa i ferma del meu pare 
o la més petita i suau de la meva mare i 
mirava de trobar un punt de llum, enca-
ra que fossin les cigarretes pudents dels 
companys de viatge.

El retorn al passat va ser tan real que 
em va costar una mica de tornar al mo-
ment present. Érem a la Guingueta d’Ix 
(en francès, Bourg-Madame) i estàvem a 
punt d’agafar el tren groc! El dia prometia 
bonança i cel blau. Allí estava el nostre 
«Canari» a punt de sortir, tan polit, tan in-
ofensiu, tan simpàtic. El seu color groc viu 
li ha valgut aquest sobrenom, però també 
té algunes pinzellades vermelles, com la 
bandera catalana.

Ens enfi lem al vagó descobert. Allí, 
en ple sol, en ple aire, vàrem admirar els 
prats verds plens de margarides, les mun-

tanyes imposants, els poblets petitons, 
les valls frondoses regades per un rierol 
que ens va seguir bona part del camí, els 
barrancs fondos i perillosos, ramats de 
cabres i de vaques, campanars d’esglé-
sies, ermites que semblaven de joguina, 
caminets senyalitzats per als caminaires, 
estacions ben cuidades, ponts extraordi-
naris on semblava mentida que el tren es 
pogués aguantar... I sí, també un túnel de 
tant en tant, amb la cridòria típica de grans 
i petits i el xiulet del tren en entrar en la 
foscor... No sabíem on mirar, si a dreta o 
a esquerra: tot era una meravella. El tren, 
que quasi sempre anava a 30 km per hora 
aproximadament, ens deixava veure-ho 
tot amb una certa calma.

De la Tor de Querol – Enveig fi ns a 
Vilafranca de Confl ent-Vernet-Fullà, hi ha 
vint-i-dues estacions. Tres hores. Jo hau-
ria baixat a cada una, perquè hi ha tan-
tes coses per veure! Els Banys de Vernet, 
al peu del Canigó, la Mare de Déu d’Er, 
l’església de Planès, única al món amb 
la seva nau triangular, els balnearis, so-
bretot el de Montlluís; la central solar de 
Thémis, el forn solar d’Odelló, el pantà de 
la Bullosa i la fàbrica hidroelèctrica de la 
Cassanya...

I pensar que tota aquesta terra era 
catalana! La Guerra dels Segadors (1640-
1652) va tenir com a conseqüència més 
greu la pèrdua per a Catalunya de les co-
marques del Rosselló, Confl ent, Vallespir, 
Capcir i mitja Cerdanya. El tractat dels 
Pirineus (1659) va ser signat entre france-
sos i castellans sense coneixement català. 
Prou varen esforçar-se els nordcatalans 
per recuperar el territori, però els monar-
ques francesos fortifi caren les seves posi-
cions i acabaren prohibint parlar en cata-
là. En l’actualitat, i després d’un sens fi  de 
vicissituds, un tant per cent bastant elevat 
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dels habitants d’aquesta terra tan nos-
tra parlen el català i se senten catalans. 
Existeixen nombroses organitzacions per 
a la defensa de la llengua. Ràdio Arrels 
emet sempre en català. Algunes d’aques-
tes organitzacions han rebut subvencions 
de la Unió Europea per a desenvolupar la 
cultura catalana, fer intercanvis culturals i 
promocionar la llengua en l’ensenyament 
primari i secundari. La Universitat de Per-
pinyà ofereix una formació contínua en 
català, i la sardana és present en moltes 
celebracions.

Vilafranca de Confl ent era el fi nal del 
viatge d’anada. Vàrem gaudir d’un bon 
passeig pel poble, admirant els seus car-
rers plens de comerç molt actiu, de petits 
bars i de simpàtics restaurants. El factor 
temps no ens va deixar visitar les immen-
ses muralles ni el fort, enfi lat dalt la munta-
nya, on s’arriba pujant per escales subter-
rànies o per un caminet costerut. Admirà-
rem l’església de Sant Jaume, feta tota de 
marbre rosa, i fi nalment ens vam asseure 
per dinar, que ja teníem la gana feta. La 
nostra taula era parada sota un til·ler cen-
tenari, amb un brancatge immens. Mentre 
dinàvem, l’arbre deixava caure les seves 
fl ors damunt les estovalles, i l’ambient era 
d’una calma total, encara que el restau-
rant fos ple. Era un d’aquells moments en 
què t’agradaria d’aturar el temps.

El riu Tet, amb els seus afl uents, posa-
va música a la nostra passejada d’havent 
dinat. Entre pedres molt blanques, l’aigua 
saltava neta i alegre i jo tenia ganes de 
seure vora el riu, banyar-me els peus i no 
tornar a la civilització. Però el tren de tor-
nada ens esperava. Aquesta vegada và-
rem seure a cobert, a l’esquerra del vagó, 
per aprofi tar al màxim el que no havíem 
pogut veure al matí seient a la banda dre-
ta. La tarda perdia llum de mica en mica. 
Les muntanyes eren més blaves i sem-
blaven més properes, lliures de la calitja 
del matí. Allà on encara tocava el sol, els 
arbres eren més verds que mai. En canvi, 

els torrents i els barrancs eren més foscos 
i el riu més misteriós. El paisatge tenia la 
quietud del cap-al-tard. No m’hauria es-
tranyat veure pels penya-segats alguns 
follets delerosos o una dona d’aigua vora 
el riu.

El tren s’anava buidant de passatgers. 
A les estacions, ningú més no pujava. Va 
arribar un moment que el tren era quasi 
tot per a nosaltres. Vàrem aprofi tar-ho 
per a mirar amb tot detall els nombrosos 
ponts, amb una mica de basarda en veu-
re més clarament que al matí per on ens 
enfi làvem, i davant la porta, a peu dret, 
xuclar al mateix temps una perfecta sen-
sació de llibertat. Per un moment vaig te-
nir l’estranya sensació que aquell viatge 
seria etern, que estàvem fora del temps i 
de l’espai...

Però vàrem arribar a la Guingueta. El 
tren groc —que funciona amb «energia 
verda» i per això és anomenat tren eco-
lògic— va parar el costat d’altres trens 
que ja reposaven. Havia estat un dia llarg. 
Però tan bonic! En tornar cap a casa, jo 
pensava si el meu menjador encara esta-
ria a 30 graus...

El tren groc de la Cerdanya   
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Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa

Calders, el poble carener

Continuant el cicle de caminades cur-
tes pel Moianès, el dia 14 d’octubre del 
2012 es va fer la seixanta-novena cami-
nada. Vam sortir amb cotxes a dos quarts 
de nou del matí des de la plaça de Catalu-
nya, o dels ànecs, de Moià, per anar cap 
a Calders. Allí, a la plaça Major ens re-
trobàrem per, a les nou, sortir en direcció 
llevant pel carrer del Raval. Travessem la 
carretera de Vic per anar a trobar el carrer 
de Moià. A mig carrer vam poder veure el 
call de cal Creus. 

Tornem al carrer de Moià i arribem a 
un trencant que, girant a l’esquerra, ens fa 
sortir a la carretera de Vic. La travessem 
i continuem pel camí que s’agafa abans 
de la gasolinera. El seguim uns cent me-
tres, tot baixant, i girem a la dreta per un 
camí ample que davalla molt fort, segueix 
un tros, planejant, per dessota una línia 
d’electricitat i, quan la deixem a la dreta, 
continuem baixant fort fi ns a arribar a la 
pista que, seguint-la en direcció llevant, 
ens fa arribar a la Ruca, coneguda casa 
de colònies.

La deixem a la dreta tot donant-hi la 
volta seguint el camí com si anéssim al 
Berenguer. Però deixem el trencant del 
Berenguer a l’esquerra i fem camí per en-
tremig de camps. Passats els camps, la 
pista es bifurca. Nosaltres agafem la de 
la dreta, que al cap de pocs metres es 
torna a bifurcar i nosaltres també agafem 
la de la dreta, que ens farà arribar al cap 
de pocs passos a l’embassament de Vila-
gonella, bon lloc per a fer-hi una parada i 
esmorzar. 

Després de refer forces, ens varen 
explicar una llegenda i tot seguit vam em-
prendre el camí de tornada. Pugem per 
l’obaga de Vilagonella, en direcció sud, tot 

fent giragonses fi ns a arribar a dalt a tro-
bar la carretera de Manresa a prop de les 
primeres torres de la urbanització Urbisol. 
Girem ara cap a ponent, per un corriol un 
tros del qual segueix la línia de telèfons, 
que al cap d’uns dos-cents metres deixem 
a la dreta per seguir-ne un altre que ens fa 
arribar al costat de la primera torre. 

Vam prosseguir pel camí-carrer fi ns a 
la porta corredissa del restaurant Urbisol. 
Seguíem el GR, que ens va fer travessar 
un tros pel jardí del restaurant i, passada 
una porta, vam continuar sempre cap a 
ponent fi ns a trobar el camí de Vilarmau, 
ja a tocar la carretera de Manresa, que 
travessàrem per avançar cap al trencant 
de Reixac. Passàrem per la vora d’un 
camp i la carretera, seguírem per un antic 
camí que va paral·lel a la carretera i ens 
féu arribar al començament del carrer de 
Moià, que vam resseguir fi ns al capdavall, 
lloc on vam acomiadar-nos fi ns a la pròxi-
ma excursió.

INDRETS

La Ruca (fot. C.I.C. - Moià)   
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MISCEL·LÀNIA

Ocells
Busqueu 10 noms d’ocells que es 

poden trobar al Moianès.
Podeu trobar els noms dels ocells 

a la pàgina 49.

SOPA DE LLETRES
Elvira Permanyer

Cent anys de Carmen Gálvez
David Guerra

El dia 3 de gener, Carmen Gálvez Al-
caide, la nostra iaia, va fer cent anys. Nas-
cuda en 1913 a Santaella (Còrdova), va 
arribar a Moià a l’edat de seixanta anys, 
amb el seu marit José i les seves fi lles, 
i des de llavors ha vist créixer la nissaga 
familiar amb quatre néts i quatre besnéts.

La «iaia petita», que és com la conei-
xem a casa, va rebre la visita de l’alcalde, 
Dionís Guiteras, el dia del seu aniversari, 
el qual li va fer a mans un diploma com-
memoratiu del centenari i un ram de fl ors, 
que la va encantar.

Després d’uns dies plens de visites 
i trucades de familiars i amics, dissabte 
vam prosseguir la celebració amb fi lles, 
néts, besnéts i més família anant a dinar 
al Colom tots plegats. Allà li vam llegir de-
dicatòries que van fer caure més d’una 
llàgrima als presents i li vam regalar un 
quadre amb un arbre genealògic per re-
cordar aquests cent anys plens de vivèn-
cies, històries i bons moments. I, no cal 
dir-ho, la iaia va bufar les espelmes! Carmen Gálvez amb les seves fi lles
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PUBLICACIONS
Llibres

Joseph Ratzinger/Benet XVI. 
Jesús de Natzaret. La infància de Jesús
Barcelona: Claret, 2012, 118 pp.
Tercer i últim volum de la trilogia del teòleg alemany i ara papa 
de Roma sobre la fi gura de Jesús de Natzaret, volum traduït de 
l’italià al català pel nostre company de redacció Josep Ruaix. El 
diari La Vanguardia se’n féu ressò el dia 23 de desembre: «Tren-
ta hores amb Jesús. El sacerdot i fi lòleg Josep Ruaix explica la 
seva experiència com a traductor» del llibre.
  
Xavier Rius Sant. Amor a la carta 
Moià: Raima, 2012. 176 pp. 
Primera novel·la del moianès Xavier Rius, el qual havia centrat 
les seves darreres publicacions en la immigració i la xenofòbia. 
L’obra, ambientada a l’Hospitalet de Llobregat i en un poble d’es-
tiueig imaginari que anomena Puig d’Empordà (però que podria 
ser Moià), és la història d’amor i intriga entre un carter i una dona 
que envia cartes a una adreça inexistent. En la presentació a 
Moià, el 14 de desembre, hi intervingueren l’autor, l’editor Jordi 
Guinart i el nostre company de redacció Jaume Clarà.

Montse Sirés. Trossets de vida
[Bigues i Riells]: l’autora, 2012. 77 pp. + 1 CD
Quart llibre sobre intel·ligència emocional que presenta l’autora a 
Moià, en un acte a la Biblioteca, el dia 13 de desembre. Segons 
l’autora, és un recull de refl exions, que van des d’unes de més 
pràctiques a d’altres que ens ajuden a endreçar la ment i les 
emocions. Com a novetat, l’obra inclou un CD amb l’enregistra-
ment de la veu de la mateixa escriptora recitant algunes de les 
frases.

Revistes
—Guaiteu!, núm. 94 (novembre 

2012), full mensual dels Avets.
—L’Esplai, núms. 191 (desembre 

2012) i 192 (gener 2013), butlletí de l’As-
sociació de Gent Gran de Moià.

—La Calderina, núm. 1, revista publi-
cada per l’Associació del Veïnat de Calders.

—Cavall Fort, núm. 1209-1210 (de-

sembre 2012), amb la ressenya de Nada-
les amb ritme, disc compacte del cantau-
tor moianès Quim Vila.

—Llengua Nacional, núm. 81 (2012), 
amb els treballs «Sobre la traducció del 
terme anglès “hindsight”», de Carles Rie-
ra, i «És admissible “cap” en lloc de “gens 
de”?», de Josep Ruaix.

VIDAVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAA

Montse Sirés

TROSSETS

DE
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caran a fi nal d’any i reobriran al cap d’un 
mes amb un pla comú».

1-12-2012
«La nova associació veïnal porta al jutjat 
operacions realitzades per Moià-Futur. 
L’adjudicació de les obres del CAP i el 
pàrquing subterrani i les de la caserna 
centren la denúncia. L’ex-regidora Elvira 
Permanyer forma part de la junta provisi-
onal de l’entitat». «Detenen un home per 
robar en una masia de Moià i simular que 
li havien pres el cotxe».

5-12-2012
«L’alcalde de Moià dóna als seus socis 48 
hores per a refermar el pacte o sortir-ne». 
«Quant a preu, no puc competir, però en 
qualitat sí, segur» (Rafael Muñoz, granger 
de gallines ponedores, de Moià, dins la 
secció «De casa»).

6-12-2012
«Entesa i CiU rebutgen l’ultimàtum del 
republicà Guiteras, que els desafi a sense 
tenir majoria». 

7-12-2012
«Cal atendre bé el client, ja que el tracte 
és bàsic i fonamental» (Cristina Arrieta, 
comerciant de bosses i complements, de 
Moià, dins la secció «De casa»).

10-12-2012
«L’anàlisi de set fonts de Moià determina 
que la seva aigua no és apta per al con-
sum».

12-12-2012
«El mite de les dues meitats no hauria 
d’existir» (Teresa Codina, Laura Camí i Síl-
via Mur, dones moianeses contra la violèn-
cia de gènere, dins la secció «De casa»).

13-12-2012
«L’alcalde de Moià és ara qui rumia si vol 
el govern unitari». «Judo: La moianesa 
Carla Ubasart es classifi ca en el tercer 
lloc fi nal en el Torneig de Nimes». «El més 

Regió 7

15-11-2012
«Moià resol amb 11 mesos de suspen-
sió de feina i sou l’expedient al secretari. 
Francesc Armengol no exerceix des de 
l’abril, però es podria reincorporar en aca-
bar el període de sanció».

16-11-2012
«El moianès que va conquerir Barcelona. 
Una exposició i un llibre recuperen la me-
mòria d’Erasme de Gònima, un dels ge-
gants de la manufactura d’indianes».

18-11-2012
«El que més recordo són les bones amis-
tats que vaig fer», (Ramon Burés, ex-
corredor de motos, dins la secció «De 
casa»).

24-11-2012
«Veïns de Moià creen una associació per 
indagar la gestió dels governs de Mont-
ràs. L’entitat s’ha constituït per “aclarir” i 
denunciar les accions que han causat el 
deute municipal».

25-11-2012
«Treballem per a moltes empreses ben di-
ferents» (Rosa M. Forcada, d’una empre-
sa moianesa de disseny i construcció de 
maquinària industrial, dins la secció «De 
casa»).

28-11-2012
«Les poblacions amb el cadastre del 2007 
[entre elles, Moià] podran acollir-se a una 
rebaixa automàtica». «Encara hi ha mol-
tes cuines que funcionen amb gas o butà» 
(Anna Mireia Roca, comerciant i fabricant 
de cuines, de Moià, dins la secció «De 
casa»).

29-11-2012
«La futura escola unifi cada de música del 
Moianès preveu engegar al febrer. Els 
centres de Moià, Oló i Castellterçol tan-

Diaris
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important és no voler córrer i tenir pacièn-
cia a l’hora de cosir peça per peça» (Car-
me Esparó, artesana del fi l i l’agulla, de 
l’Estany, dins la secció «De casa»).

14-12-2012
«L’alcalde de Moià trenca el pacte unitari i 
decideix governar sol en minoria». «Joan 
Tugores i Albert Riera intervenen en la 2ª 
Jornada Empresarial del Moianès».

18-12-2012
«Un menor confessa el robatori d’un quad 
i d’una moto a Moià». «Veure les clientes 
de tota la vida em dóna molta satisfacció» 
(Pilar Rovira, esteticista de Moià, dins la 
secció «De casa»).

20-12-2012
«Calders pagarà 200.000 euros per tancar 
vuit anys de litigi per l’accés a l’escola. L’al-
calde lamenta que la resolució d’un procés 
heretat deixi el poble sense poder fer inver-
sió». «La falta d’un permís manté sota mínims 
el sistema de calefacció a l’institut de Moià». 
«Fem cuina clàssica catalana, però fora de 
menú» (Eduard i Gerard Pascal Rovira, res-
tauradors, de Moià, dins la secció «De casa»).

22-12-2012
«Hi ha ben poca gent que s’escapi de te-
nir una cosa o altra» (Anna Aliberch, fi si-
oterapeuta i osteòpata, de Moià, dins la 
secció «De casa»).

27-12-2012
«Una empresa de Moià fa rèpliques d’ultra-
lleugers d’època de mida real. La iniciativa 
és de Tot Biplà». «Avui cal conèixer uns mí-
nims d’anglès» (Eva Font, professora d’idi-
omes, de Moià, dins la secció «De casa»).

28-12-2012
«Moià dissol tres organismes autònoms 
locals per reduir feina administrativa». 

29-12-2012
«La Generalitat autoritza l’obra perquè a 
l’institut de Moià deixin de passar fred. El 
centre no s’ha pogut escalfar amb condi-
cions per falta d’un permís que ha trigat 
un mes i mig».

30-12-2012
«Guiteras s’encomana a la negociació po-
lítica per treure Moià del fons del pou». 
«Moià reclama ser diferent?», editorial. 
«Quan acabes de muntar alguna cosa, tot 
ha de funcionar perfectament» (entrevista 
a Josep i Jordi Prat, de l’empresa Persi-
anes Prat, de Moià, dins la secció «De 
casa»).

2-1-2013
«Anem a buscar la fruita allà on es pro-
dueix» (Jordi Passarell, de l’empresa 
Delícies del Moianès, dins la secció «De 
casa»).

El 9 Nou

3-12-2012
«Cuina a la brasa. Sandra i Alberg Puig-
seslloses i Joan Albor van obrir Mas Can 
Punxes, a Collsuspina, a l’abril». «Dete-
nen un veí de la Roca per robar a Moià i 
simular que li havien robat el cotxe».

7-12-2012
«El periodista moianès Xavier Rius pu-
blica la seva primera novel·la». «L’Ajun-
tament de Moià tanca l’Escola de Música 
perquè no la pot mantenir».

10-12-2012
«Creen a Moià una plataforma per aclarir 
les accions de l’ex-alcalde. Una vintena 
de persones es van trobar per investigar 
la causa de l’actual endeutament del po-
ble».

14-12-2012
«L’equip de govern de Moià es trenca 
després d’un any i mig». «Moià vol una 
explicació clara», editorial.

El Punt / Avui

15-12-2012
El suplement «L’Econòmic» publica 
«Erasme de Gònima», reportatge, signat 
per Francesc Muñoz, sobre l’exposició 
dedicada a aquest fabricant moianès.
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Premi per a un moianès
El moianès Pau Sánchez Estrella, 

de deu anys, va aconseguir el dia 15 de 
desembre, com a integrant del sextet de 
trompeta Easy Drets, el tercer premi del 
VIII Concurs de Música de Cambra Higi-
ni Anglès de la Diputació de Tarragona 
que es va celebrar en el Conservatori de 
Reus. Pau Sánchez ha estat alumne de 
l’Escola Municipal de Música de Moià. En 
el jove sextet també hi és present el cal-
derí Cesc Badia.

Empreses moianeses a TV3
El dia 17 de desembre el TN de TV3 

informava de la plena recuperació de 
l’activitat de l’empresa SOSA, cinc mesos 
després de l’incendi. El reportatge mos-
trava l’activitat de l’empresa, que tenia 
lloc en dues naus a Moià i una a Cas-
tellterçol. SOSA, entre altres productes, 
produeix més del 60% de totes les neu-
les que es consumeixen a Catalunya per 
Nadal.

La mateixa cadena presentava, el 26 
del mateix mes, un petit reportatge sobre 
l’empresa Tot Biplà, dedicada a la fabri-
cació de rèpliques a escala 1:1 d’avions 
biplans de les primeres dècades del segle 
passat. Amb sis treballadors, l’empresa 
construeix en l’actualitat una mitjana de 
cinc aparells a l’any, xifra que expera do-
blar pròximament.

Activitats musicals i festives
Mans Unides organitzà, a l’església 

parroquial, el dia 24 de novembre a la 
tarda, un concert a càrrec de la coral Ca-
mins de Cerdanyola i de l’Everett Quartet 
d’Oklahoma (Estats Units).

El bar Vinyl presentà, el dia 30 de no-
vembre a les onze de la nit, un concert de 
Sludge Factory.

El dia 29 de desembre, els alumnes 
de segon de batxillerat de l’IES Moianès 
organitzaren, a l’Espai Cultural Les Fai-
xes, el Beerlin School Trip Festival.

Moià.assemblea.cat coordinaren l’a-
nada a l’estadi de Cornellà - el Prat per 
assistir, el dia 2 de gener, al partit de futbol 
entre les seleccions de Catalunya i Nigè-
ria. L’autocar, gratuït, corria a càrrec de la 
Penya Blanc-blava del Moianès.

Cursos i activitats formatives
La Cultura de la Dona va organitzar, el 

dia 1 de desembre, el taller monogràfi c de 
retalleria Cosim un arbre de Nadal.

El restaurant Les Voltes de Sant Se-
bastià va oferir, la nit del 15 de desem-
bre, un sopar maridatge de vins i caves 
Sumarroca.

El dia 17 de desembre tingué lloc a 
la sala polivalent del CAP Moià la xerra-
da Alimentació post-part, a càrrec d’Anna 
Henestrosa i M. Teresa Riba.

Ateneu La Pólvora
El 23 de novembre, a les deu del 

vespre, Cinema Club a l’Ateneu, amb la 
projecció de Cold Weather i Moonrise 
Kingdom. El dia previ a les eleccions ca-
talanes, la mateixa entitat presentà, sota 
el títol Jornada de Refl exió a l’Ateneu La 
Pólvora, el concert dels grups NDR (inte-
llectual punk), de Banyoles, i Tribal Bro-
thers (rap metal), de Banyoles.

L’Esplai
El dia 18 de novembre presentà l’es-

pectacle del grup teatral La Faràndula, 
de Cardona, titulat Eurovisión. El dia 2 de 
desembre, el grup de teatre infantil Petits 
Grans Actors, sota la direcció d’Isabel Mar-
cos, interpretà l’obra Un fi nal feliç per a tot-
hom. El diumenge 16, actuació de Les Veus 
Garrotxines, d’Olot. El dia 23, el grup de 
play back Llum i Color, de l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada, presentaren el musi-
cal Nou espectacle 2012. I el diumenge dia 
30, El poema de Nadal, de Josep M. de Sa-
garra, interpretat per la coral L’Albada, del 
Caravàning Club del Bages, de Manresa, 
sota la direcció de Josep Guiteras.

BREUS
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Agrupació Sardanista
 L’Agrupació Sardanista de Moià i 

ha publicat el programa d’audicions per a 
l’any 2013 (programa reduït a causa de 
la minva de subvencions): 28 de juliol; 4 
(aplec), 11 i 16 d’agost. 

Ràdio Moià
Dins el programa «El xiu-xiu», el dia 

21 de novembre fou entrevistat David 

Bonvehí, candidat de CiU al Parlament de 
Catalunya. El dia 19 de desembre fou el 
torn de Dionís Guiteras, alcalde de Moià.

Final de carrera
Eduard Ventosa i Petitbò (nét de Se-

bastià Petitbò Picañol) ha acabat els seus 
estudis d’Enginyeria Superior Industrial a 
la Universitat Politècnica de Catalunya a 
Barcelona, l’octubre del 2012.

Tel. 93 830 03 02Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ

Zona Industrial

Avda. del Prat, s/n

08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84

Mòbil 608 44 21 87

Partic. 93 830 09 20

Escorxador Comarcal del Moianès
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Naixements

Jordi Viu i Domènech, fi ll de Mario i de Io-
landa, dia 17 de novembre.

Pau Ruiz i Santiago, fi ll de Francesc i de 
Nancy, dia 28 de novembre.

Arlet Carrillo i Castaño, fi lla de Maties i de 
Sílvia, dia 28 de novembre.

Guifré Beneït i Vall, fi ll d’Albert i d’Adriana, 
dia 2 de desembre.

Olivia Jiménez i Formento, fi lla d’Abel i de 
Cristina, dia 18 de desembre.

Defuncions

Francesc Casals i Jubany, de vuitanta- 
dos anys, dia 28 de desembre.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

A la nostra tieta 
Lola Iglésias Fàbrega
Filles i nebots

Lola, Dolors, tieta de les gallines, la 
de les faldilles llargues, la dels dits plens 
d’anells, la que feia olor de natura, la que 
transmetia felicitat i encomanava escan-
daloses rialles, has marxat abans d’hora.

Tanmateix, dins nostre sentim que ens 
has deixat molta alegria i ganes de viure. 
Encara, quan pensem en tu, ho fem amb 
un somriure als llavis tot recordant aque-
lles petites grans coses que t’omplien: les 
llargues converses al voltant de la taula 
a ca la iaia Filo, els dinars de festa major 
a Calldetenes, els passeigs pels carrers 
que amb il·lusió havies engalanat o les 
trobades entranyables a Campamar.

Lola, ja veus que la teva personalitat 
i la forma com vivies ens ha deixat una 
empremta a tots. Cada un de nosaltres 
guarda un record de tu i per això, per molt 
lluny que estiguis, et continuarem retro-
bant; tots els petits moments i detalls que 
ens oferirà la vida que ens queda, t’evo-
caran com tu ho havies fet amb nosaltres 
fi ns ara. Fins a sempre.

NECROLÒGIQUES

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

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans del dia 
16 de febrer, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-nos-ho a 
la nostra bústia, a Can Carner.

Sopa de lletres: CADERNERA, FALCIOT, GAFARRÓ, MALLERENGA, MUSSOL, 
ORIOL, PARDAL, PASSERELL, PICOT, PINSÀ.
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DADES METEOROLÒGIQUES

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Any 2012

MITJANES

10,11

8,66

16,37

15,04

21,30

26,41

22,34

30,41

23,85

18,97

13,08

11,04

18,54

1,16

-1,60

4,92

10,56

10,21

15,22

14,46

18,29

13,30

10,22

5,73

1,17

8,63

6,70

3,53

10,64

10,44

15,76

20,62

21,55

24,35

18,58

14,60

9,41

6,10

13,48

14,1

19,9

22,9

22,5

29,6

33,3

34,0

36,8

29,7

25,6

17,7

21,3

36,8

-3,9

-8,8

-0,7

0,2

3,5

8,8

12,8

10,5

7,5

-1,5

-4,5

-5,5

-8,8

4,1

5,3

52

88,2

74,2

20,1

4,6

40,8

72

93,6

18,4

0,1

426,6

1,9

4,1

24

25,1

34,4

18,1

2,6

26,2

48,9

62,7

10,5

0,1

62,7

4

3

3

16

8

4

5

2

5

12

6

1

69

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

1

5

2

-

-

-

1

-

-

9

19

6

-

-

1

4

-

-

5

4

11

20

70

10

2

7

-

2

-

-

-

1

2

6

9

39

13

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

31

LATITUD  41º 48’ 53’’ N       LONGITUD  2º 5’ 44’’        ALTITUD  741 m
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

NOVEMBRE 2012

DESEMBRE 2012

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

16,9

17,7

14,8

1,4

3,5

-4,5

10,1

10,6

7,4

4

2

4

2

3

3

4

5

3

W

NW

W

6,1

1,6

10,7 18,4

DÈCADA

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial

11,9

13,1

21,3

-5,5

-1,0

-1,0

3,7

6,2

8,5

9

3

7

0

3

0

1

4

3

W

W

W

0

0

0,1 0,1

DÈCADA




