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EDITORIAL
El primer pressupost del mandat
El Consell de Redacció de LA TOSCA
valora, en cada número, diferents temes
per destacar en l’editorial. Les novetats
de l’actualitat política ens fan optar, darrerament i en aquesta ocasió també, per
l’ajuntament. I és que l’aprovació del primer
pressupost de l’actual legislatura és molt rellevant, a Moià. L’ajuntament, a efectes administratius, havia continuat funcionant amb
el pressupost prorrogat des de fa tres anys,
en plena època Montràs. No ha estat precisament per inèrcia que no s’hagi pogut fer
un pressupost amb anterioritat. L’aprovació,
ara fa un any, d’un decret per part del govern central va capgirar les previsions: amb
una sotragada a l’autonomia local, Madrid
va fer net en el pagament a proveïdors, amb
un estalvi en interessos notable, però amb
uns diners que cal tornar.
La previsió d’ingressos i despeses per a
enguany és de 6.372.839 euros, comptanthi el pressupost del Museu, una xifra que,
a l’interior de la revista, intentem explicar.
Heus ací unes primeres valoracions:
- Els pressupostos són documents de
previsió. Més important que l’import previst
és que en el pressupost executat coincideixin els ingressos i les despeses. A Moià,
durant anys es va gastar molt més del que
s’ingressava. Aquest fet, acumulat en el
temps, va generar el principal problema que
afronta el poble: tornar un deute impossible
d’amortitzar en una generació. La rigorositat
en la gestió està instal·lada a l’ajuntament.
L’hemorràgia de les pèrdues es va aturar fa
temps, però és una ferida que, tot i estar
segellada, continuarà essent molt dolorosa
i que ens impedirà de caminar com abans.

- En la darrera dècada el pressupost
executat realment per l’ajuntament va ultrapassar alguns anys la xifra de deu milions
d’euros. El pressupost actual, doncs, suposa una retallada d’un 40% respecte a uns
imports a què mai no hauríem d’haver arribat, en uns anys feliços en els quals es va
comprometre el que no teníem.
- A més de l’equilibri i de l’import total,
és important de valorar a què ens veiem
obligats a destinar els diners. Per aquest
ordre, les despeses de personal (l’ajuntament és una de les empreses amb més
persones ocupades de Moià) i el pagament
del deute (en forma d’interessos o de retorn
de capital). Aquestes despeses estructurals
suposen més de la meitat del pressupost. I
és per això que a les inversions —allò que
repercuteix directament a la vila en forma
de projectes o donant feina— només s’hi
podran dedicar 29.000 euros, quan havien arribat a superar els 2.000.000, gairebé
cent vegades més.
- Per a fer-nos una idea del desgavell a
què han de fer front els nostres representants, i amb dades de tot l’Estat espanyol,
els ajuntaments d’una mida comparable a
la nostra han de dedicar, de mitjana, un màxim del 7% per a tornar els deutes contrets.
A Moià aquesta xifra sobrepassa el 30%.
Moià és un dels municipis amb els impostos més elevats de Catalunya. És molt
dur per als moianesos ser conscients que,
a canvi de pagar molt més, hem d’anar veient com els serveis públics es contrauen o,
en alguns casos, desapareixen per a anar
tornant un deute que no acabem d’entendre
com es va generar.
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VIDA MUNICIPAL
Un pressupost de mal pair
Josep Font
A finals de gener, l’Ajuntament de
Moià va fer l’aprovació inicial del pressupost per al 2013. A efectes administratius,
l’ajuntament havia continuat funcionant
amb el pressupost prorrogat des de fa tres
anys, en plena època Montràs. A les dificultats per a renegociar un deute creixent
s’hi havien afegit les conseqüències del
decret aprovat a Madrid ara fa un any, que
va suposar una sotragada a l’autonomia
local però que va fer net en el pagament a
proveïdors, amb un estalvi en interessos
notable, si bé amb uns diners que cal tornar. Es tracta, doncs, del primer pressupost d’aquest mandat, que va tenir el vot
favorable de l’equip de govern (AraMoià) i
de Convergència i Unió. Entesa per Moià
va votar-hi desfavorablement, adduint
els motius que més endavant expliquem.
Desgranem parcialment, i de la forma més
entenedora possible, el seu contingut.
Quant gastarem?
L’import global del pressupost és de
6.372.839 euros. Això vol dir més de 1.000
milions de les antigues pessetes. Per a relacionar-ho amb anys anteriors, cal tenir
present que hi ha exercicis en els quals
l’ajuntament va arribar a una despesa de

10.000.000 d’euros. Aquesta davallada
respon, doncs, a la contracció econòmica,
com també a la necessitat de no gastar
més del que s’ingressa.
En què gastarem?
El pressupost de despeses, en els organismes públics, s’endreça per capítols.
El contingut dels principals capítols és el
següent, ordenats de major a menor import:
Personal (inclou les persones que
treballen a l’edifici de la Casa de la Vila en
serveis generals, a l’Escola Bressol, a la
Biblioteca, en el manteniment, la policia,
etc.). Actualment l’ajuntament té 67 persones en plantilla, però l’any 2009 n’havia
arribades a tenir 98, segons va publicar el
mateix ajuntament a la revista Moià+més.
El pagament del personal comportarà
en el 2013 una despesa de 2,3 milions
d’euros. Es tracta de la principal partida
de despesa. En el 2009 aquesta partida
s’havia pressupostat en gairebé 3 milions
d’euros.
Deute. Que la segona partida en importància sigui el pagament del deute (per
a fer front als interessos o a l’amortització
de capital) és una notícia de primer ordre
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que a Moià enguany no s’invertirà, a efectes econòmics.

 
 

 
 


  

Ingressos
Per a finançar les despeses, els ingressos de l’ajuntament es nodreixen dels impostos directes o indirectes
que paguem, de les taxes
(com la d’escombraries o de
l’Escola Bressol, per posar exemples) o
de les transferències procedents d’altres
administracions. L’anàlisi dels ingressos a Moià té aspectes que couen, si ho
comparem amb la majoria de municipis.
Només amb l’IBI (Impost de Béns Immobles) es preveu de recaptar 2,65 milions
d’euros, més d’una tercera part del total
del pressupost. De la Plusvàlua, l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana (IIVTNU) es preveu
recaptar 392.000 euros, i 382.000 de l’impost de vehicles. La taxa d’escombraries
aportarà un total de 510.000 euros, una
xifra molt propera al cost total del servei.
La previsió en transferències d’altres administracions és d’1,29 milions. Cal fer
esment que a Moià li correspon ingressar
aquest any 2013 del PIE (Participació Impostos de l’Estat) 1 milió d’euros, segons
consta a la pàgina web del ministeri cor-



en el món de la gestió pública. Distorsiona totalment les voluntats polítiques i és
l’apartat pressupostari de més mal pair.
Moià dedicarà 2,05 milions d’euros al
deute (resultat d’integrar els imports dels
capítols III, VIII i IX).
Despeses corrents. Es tracta d’una
de les partides més quantioses de despesa en els ajuntaments, ja que inclou des
de subministraments (enllumenat, telèfon) a vehicles i manteniment. Les despeses corrents estan pressupostades en 1,8
milions l’any 2013. L’ajuntament havia
arribat a gastar 2,5 milions l’any 2007.
Transferències. És l’apartat, entre altres, per a traspassar imports en forma de
subvencions a les associacions i entitats
del poble. L’ajuntament hi havia dedicat
235.000 euros, l’any 2007. Aquesta partida queda reduïda a 178.000 euros, una
part dels quals és l’aportació de l’ajuntament al Consorci del Moianès.
Inversions. És la
partida que permet remo 
delar, construir i que més
impacte té en la millora
 
visual del poble. L’ajuntament deixa un import tes2.880.000 
timonial de 23.000 euros
per a arranjar un mur del
 
parc. Cal pensar que la
 
23.284
partida d’inversions, en
els anys en què tot semblava possible, havia arribat a gairebé 3 milions
d’euros, més de cent vegades el pressupost actual. Es pot dir, per tant,
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responent. La meitat ja la retindran directament a compte dels 8 milions que van
pagar als proveïdors, de manera que de
Madrid arribaran 500.000 euros.
I quin és el deute de Moià?
La resposta a aquesta qüestió, motiu
de gran preocupació, no és fàcil de concretar, perquè evoluciona amb el temps.
Segons consta en la memòria del pressupost de l’ajuntament, el deute és de
17.909.701 euros, als quals s’ha d’afegir
el deute de MoiàFutur, però on hi ha inclosos els 8 milions d’euros que devem
a Madrid. Es tracta d’un deute desproporcionat i impossible de retornar en els
terminis que preveu l’Estat per al 2020.
Ara bé, tampoc no sembla que l’import
total del deute pugui ser tan elevat com
s’ha publicat (s’ha arribat a parlar de 28
milions). Segurament la xifra real és més
propera als 21 milions, tenint en compte
que una bona part del deute que MoiàFutur té contret amb l’ajuntament és un deute intern. Per exemple, hi ha partides que
no té sentit pagar i que tampoc no causen

perjudici, com és el cas dels terrenys de
la caserna i del CAP, que eren propietat
de l’ajuntament i que aquest va vendre
a MoiàFutur i que, és clar, no va pagar.
Aquests terrenys suposen un deute d’uns
700.000 euros.
Consideracions finals
El pagament del deute, agreujat per
les mesures del govern de Madrid, suposarà gairebé un terç de tot el pressupost.
En la mateixa memòria del pressupost
es diu: «Si tenim en compte el pagament
d’interessos i amortització, així com la
previsió d’imputar pressupostàriament
aplicacions pendents ... la xifra supera els
dos milions d’euros ... un terç del total.»
És un fet insòlit. Perquè ens en fem una
idea, l’any 2010, i amb dades de tots els
ajuntaments de l’Estat espanyol, els municipis d’una mida comparable a la nostra
havien de dedicar, de mitjana, un màxim
de 7 euros de cada 100 del seu pressupost per a tornar els deutes contrets. A
Moià hi dedicarem 33 euros de cada 100.
Ja està tot dit.
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Vinculat amb el deute, s’ha decidit,
tal com consta en la memòria del pressupost, que les transferències que arriben
de Madrid (PIE) «es destinaran a amortitzacions avançades i a cobrir la resta
d’interessos meritats». Aquest és un dels
punts de desacord polític. Ramon Crespiera, ex-regidor d’Hisenda, preguntat per
LA TOSCA sobre la raó del vot negatiu del
seu grup, va manifestar que, certament,
estaven d’acord amb les línies generals,
però que, en canvi, consideraven excessiu dedicar tot l’import de les transferències que vénen de Madrid (uns 500.000
euros, la meitat del que correspondria, ja
que l’altre 50% el retenen directament) a
pagar deute. Que, encara que fos un per-
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centatge minoritari, caldria
reservar una part de despesa a activitats finalistes
al poble per evitar una situació tan dramàtica.
A més, relacionat amb
el pagament de la gespa
del camp de futbol i els
vestidors, que suposen
un import de 78.741 euros per enguany, Entesa
havia demanat un informe
jurídic sobre la legalitat
de continuar mantenint la
partida com a subvenció
de capital, informe que no
els va ser facilitat. Aquest
fet, juntament amb el que des d’Entesa es
considera «manca de sensibilitat social
pressupostària», va determinar el seu vot
negatiu.
Entesa va entrar una moció en el mateix ple per iniciar «immediatament negociacions formals amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per aconseguir un tractament especial que tingui
en compte l’extraordinari esforç fiscal dels
contribuents moianesos i refinanci el deute contret davant el FFPP, sense carència
i a un termini de 15 anys», així com demanar l’ajornament fins al 2027 de la previsió
que la ràtio del deute respecte al pressupost sigui del 75%». Aquesta moció va ser
desestimada.
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Arrenca la instrucció del cas per possibles
irregularitats en l’anterior consistori
Elvira Vilardell
El passat 30 de gener, membres de
l’Associació d’Afectats pel Deute de Moià,
entre altres testimonis, van acudir als jutjats de Manresa, on estaven citats arran
de la denúncia que la mateixa associació
va presentar mesos abans per presumptes irregularitats detectades en operacions de l’anterior consistori moianès.
El jutge, però, va suspendre les declaracions dels testimonis, entre ells l’alcalde
Dionís Guiteras, per tal d’evitar una situació d’indefensió respecte als denunciats:
Josep Montràs, ex-alcalde de Moià, i la
societat MoiàFutur, empresa municipal.
Així, doncs, el magistrat va decidir que les
declaracions es durien a terme un cop la
denúncia hagués estat notificada a totes
les parts.
Cal destacar que, per tal d’avançar en
la instrucció del cas, el jutge va demanar
a Guiteras que en la següent citació aportés l’informe corresponent a l’auditoria de
MoiàFutur, realitzada en començar l’actual legislatura. A més, el magistrat també
va sol·licitar a l’alcalde l’informe que està
duent a terme la Sindicatura de Comptes
i que es preveu que surti a la llum pròximament.

La denúncia interposada per l’Associació d’Afectats pel Deute de Moià és la
primera acció que l’organització ha dut a
terme. Més endavant els seus membres
realitzaran un acte en què informaran
els moianesos sobre les conseqüències
econòmiques que comporta el deute de
l’Ajuntament de Moià.

Jutjats de Manresa (fot. Francesc Vilardell)

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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MoiàFutur, un tema visceral
Albert Lozano
El tema de MoiàFutur ja el podrem
anomenar el «cas MoiaFutur» i posar-lo al
nivell d’altres casos com Pallerols, Pokémon, Gürtel, Mercuri... Ui! M’aturo, que si
no se m’acaben les quatre-cents paraules
de l’article.
Jo diria que no és responsabilitat
dels taurons neoliberals ni dels afamats
mercats financers el deute de 5’6 milions
d’euros de MoiàFutur. No; la nefasta gestió del cas ha estat responsable de polítics
amb càrrecs públics que no han estat a
l’altura de gestionar els diners de tots. Oh!
Si haguessin estat gestionant una empresa privada (i amb finançament privat), al
cap de dos dies, al carrer.
Per altra banda, quin estudis tècnics
i graus acadèmics hauríem de demanar
els ciutadans als responsables públics de
gestionar milions d’euros? Bé, almenys
estudis.
D’acord, intentaré fer l’article amb el
cap i no amb les vísceres. Segurament, la
creació de la societat MoiàFutur es va fer
amb les millors intencions del món. Però
jo també em compraria un apartament a
la badia de Cadaqués amb molt bona voluntat.
L’ex-alcalde Josep Montràs ha comentat més d’una vegada que MoiàFutur
serviria per a recuperar l’IVA cap al consistori, la qual cosa em recorda al diàleg
entre Grouxo Marx i el seu germà: «[...] la
parte contratante de la primera parte será
considerada como la parte contratante de
la primera parte.»
Tot això ve al cas perquè el proppassat 15 de febrer la Sindicatura de Comptes —a través del Tribunal de Cuentas—
va cridar l’ex-alcalde i una vintena d’exregidors i càrrecs no electes del període
2006-2009 perquè donin explicacions el
pròxim 28 de febrer, ja que la Sindicatura
10

El CAP de Moià (fot. Mercè Bigorra)

sospita de presumptes irregularitats. Per
què? Operacions creditícies obscures,
manca de documentació en expedients,
inadequada justificació de despesa d’alcaldia i de l’equip de govern en dietes i
benzina, adjudicacions irregulars de les
obres del CAP i pàrquing —augment del
pressupost de 4’6 milions fins a 9’2 milions en pocs dies i injustificadament i amb
adjudicació directa—, despeses i factures
sense consignació pressupostària. Amb
tot això, si almenys poguéssim aparcar...
El Consell de MoiàFutur (els tretze regidors actuals) ha demanat el concurs de
creditors arran d’una demanda judicial de
Catalunya Caixa per valor de quasi 2 milions d’euros. Desconec si amb aquesta
vehemència en forma de demanda Catalunya Caixa va fer l’estudi de riscos financers, si més no, ja pagarà el poble.
Bé, no me n’he sortit, he fet l’article
amb les vísceres.
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I ara què?
Joan Capdevila i Oller
La convivència humana és fràgil com
un got de vidre. L’entesa entre homes i
dones en aquest món tan divers, tan extens, tan complicat i, a vegades, fosc, es
torna obscura i fins i tot impossible. N’hi
ha prou que vulguem posar les nostres
idees i conviccions per damunt de les dels
altres i ja està fet: es trenca el vas i no hi
ha enganxament possible per a refer-lo.
¿I no podria passar que les idees que
et dóna l’altre, els suggeriments que et regala, les sortides que et proposa, fossin
més encertades que no pas les teves?
¿I no seria possible que a l’hora de
portar un gran piano, incloent-hi la cua
(podria ser un gros i pesant endeutament!) fos més fàcil i planer de portar-lo
entre tretze persones que no pas entre
sis?
¿I seria forassenyat convenir que tots
i cada un dels homes d’aquest món tenen
les seves pròpies idees, dubtes, intencions, que moltes vegades per culpa de la
manca d’entesa i falsa convivència se’n
van en orris?
Ah!, acceptar que l’altre ha tingut una
idea millor que la teva, una solució que
potser faria possible millorar quelcom, un
suggeriment que desencallaria un afer
complicat i ple de nusos, que n’és de difícil!
De ben segur, ens cal rodatge en
aquesta democràcia encetada encara no
fa quaranta anys. Ens cal posar per davant de nosaltres mateixos, del nostre orgull i de les ganes de fer-nos sentir, de fernos presents, el sentit comú, que algú va
dir encertadament que era el menys comú
dels sentits.
Per damunt de les nostres idees i conviccions, dels nostres anhels i il·lusions,
de les nostres quimeres i frustracions, hi
ha el nostre poble. El nostre poble, amb

Vista de Moià (fot. C.I.C. - Moià)

tot allò que té de dolent i de bo i que ens
sobreviurà i seguirà, de ben segur, quan
hàgim traspassat l’horitzó, cada dia que
passa més proper.
No és bo, ni sa, ni desitjable anar tota
la vida amb el roc a la faixa, recordar sempre allò que aquell va dir o va fer, esperar
el moment oportú per a retornar l’ofensa
que ens van fer. Cal saber oblidar, no recordar, i tirar endavant.
El nostre poble, les nostres institucions, els col·lectius populars i culturals que
mouen iniciatives, festes i tradicions, els
nostres fills i néts i pares i mares i tots
plegats, els infants de les nostres escoles
i instituts, tot allò que té vida, ens hauria
de moure i impulsar a aprendre a entendre’ns i a no trencar la convivència com si
es tractés d’un got de vidre.
I prou. No voldria deixar un regust de
tristesa o d’impotència. Les muntanyes no
es retroben mai; els éssers vius, sí. Res
no s’ha perdut per sempre i, com ens deia
Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible.
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Contrapunts
Sebastià de Marfà
L’Escola de Música del Moianès
es farà esperar

Acte en suport de la declaració
de sobirania

L’anunciada Escola de Música del Moianès no serà realitat aquest curs 20122013. Moià no va obrir matrícula per a la
seva seu, ja que, com informava el passat
número de LA TOSCA, la decisió de clausurar l’Escola de Moià i canviar el model
de gestió obliga l’ajuntament a reformar el local,
remodelació que
no ha pogut dur
a terme. Des
de l’ajuntament
van convidar els
alumnes de Moià
a matricular-se a Castellterçol, on no han arribat,
però, al nombre mínim establert, que era de noranta.
Només a l’escola de Moià s’havia arribat a 150 alumnes. La incertesa sobre
aquest servei, que ha planejat durant molt
de temps, ha actuat com a gran desincentivador. L’ensenyament de música a Moià,
doncs, és el primer servei que desapareix
completament, just l’any en què se celebra el centenari del tenor Francesc Viñas.

El dijous 23 de gener, i amb poca antelació, l’Assemblea per la Independència havia convocat un acte de suport a la
declaració de sobirania del Parlament de
Catalunya. L’acte, a la plaça del CAP, es
va anunciar amb llançament de coets i es va fer una bandera estelada amb espelmes. Per a escalfar
l’ambient —a les teulades hi quedava neu del dia anterior— es va
oferir xocolata desfeta. A l’acte
van assistir-hi una vuitantena de
persones. Des de la restitució
democràtica era la primera vegada que es convocava un acte de
suport públic a una decisió presa
aquella mateixa tarda al Parlament de Catalunya.

Danses per Sant Sebastià
Les danses es van convocar a la plaça del CAP, ubicació que es reforça com a
espai de celebracions. Al matí, boira baixa espessa, però després va sortir el sol.
Plaça assolellada. Retard en el començament, perquè es va allargar la missa. Renovació d’alguna parella del Ball del Ciri,
però d’altres ja fa trenta anys que hi són,
bo i mantenint un patrimoni coreogràfic
excepcional. A Moià, que té una escola
municipal de dansa, li costa d’identificarse amb el seu patrimoni.
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La costa de la Creu
i l’estelada
El juny del 2007 s’encetava
una nova legislatura, que va resultar convulsa. Una de les primeres accions, coincidint amb
la diada de Sant Joan, va ser
inaugurar una asta i hissar una
bandera catalana a la costa de
la Creu. Quatre anys després,
durant el primer Onze de Setembre de l’actual legislatura, es
va substituir la senyera per l’estelada. A
diferència de la creu, instal·lada allí l’any
1900 i reinstal·lada després de la guerra
civil, l’estelada, esparracada i descolorida, acusa el pas del temps, com es pot
observar en la imatge. Són els efectes de
les tramuntanades i el sol, o potser també
el reflex de la duresa del temps que simbolitza.
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ACTES I ESDEVENIMENTS
La Festa Major d’Hivern
Jaume Clarà
Durant dos caps de setmana, Moià ha
viscut la seva Festa Major d’Hivern. En
propietat, aquesta s’esdevingué el 20 de
gener, diada de Sant Sebastià, el patró
de la vila, que enguany queia en diumenge. Per aquest motiu, l’assistència a les
danses tradicionals, a la plaça del CAP,
fou molt concorreguda. S’hi dansaren el
ball del Ciri, el ball de Gitanes i el ball dels
Garrofins, amb acompanyament musical
de la Cobla Sabadell. En acabar les danses, no s’interpretaren les dues sardanes
previstes en el programa, a causa del retard que el conjunt de l’acte portava.
El retard havia estat produït, al seu
torn, pel retard d’inici (un quart) i acabament (gairebé mitja hora) de la missa solemne de Sant Sebastià. Una missa en la
qual els Garrofins ballaren en honor del
patró, es cantaren els goigs de sant Sebastià i l’orgue tornà a fer sentir la seva
veu, però en la qual no es van poder venerar les relíquies del sant. És una llàstima que els desajustos i els retards en la
cerimònia la deslluïssin una mica.
La ballada a la plaça del CAP es féu
sota un esplèndid sol d’hivern. Al contrari,
la vigília, quan havien de sortir els Garrofins, acompanyats pels teiers i el Pollo, la
pluja ho impedí. La vintena llarga de Gar-

rofins (l’endemà només hi van participar
els vuit més grans) només pogueren anar
de Can Carner fins a la plaça, on van ballar sota les voltes.

Els Tres Tombs
La festa dels Tres Tombs, tradicional
de Sant Antoni, va tenir lloc el diumenge
27 de gener. El dia del Sant, 17 de gener,
només tingué lloc una missa solemne,
molt poc concorreguda.
Com cada any, el vespre anterior
als Tres Tombs, una botifarrada a la plaça Major va ser l’aperitiu per a l’esdeveniment de l’endemà. I, com els darrers
anys, la botifarrada anà acompanyada per
una sessió de country, també molt participada. A mitja tarda d’aquest dissabte, els
Grallers de Moià ja havien anat a fer la
serenata a casa dels administradors d’enguany.
El banderer de la vint-i-novena edició
dels Tres Tombs (des de la seva recuperació) va ser Josep Paretas i Vilà, el qual
fou acompanyat com a administradors
sortints per Olga Colomer, Nazari Alibés
(representat per la seva filla Gemma) i
Imma Ferrer, i com a administradors entrants, per Carles Vilaró, Josep M. Ballarà
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Ball del Ciri (fot. Josep Font)

(substituït pel seu cunyat, Manel Ventosa)
i Pere Purtí.
La comitiva, encapçalada pel banderer i els administradors, amb el Pollo i els
Grallers, va comptar amb la participació
d’una seixantena de cavalls de muntar,
tres carros de tir de tres o quatre cavalls,
deu carros petits, una dotzena de carrosses amb tractor i una trentena de tractors antics. Tots ells feren els tradicionals
«tres tombs» per davant de l’església, on
animals i màquines van ser beneïts. En
passar el darrer «tomb» per davant de

l’església, Cosme Homs i Jordi Murillo
van ballar el Contrapàs Curt de Moià, una
dansa tradicional associada als traginers i
a la festa de Sant Antoni.
Segons Josep Paretas, que aquest
any també ha assumit la presidència dels
Tres Tombs en substitució de Josep Roca
(el qual ho havia estat des del 2003), les
principals novetats que ha introduït la
nova junta han estat d’ordre intern: s’han
repartit els programes de mà a cada soci
(actualment, uns 300) i s’ha presentat
l’estat de comptes (el pressupost de la

Els Garrofins (fot. Josep Font)
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El Contrapàs, dansat davant el banderer, Josep Paretas (fot. C.I.C. - Moià)

festa és d’uns 10.000 euros). També com
a novetat d’aquesta edició, i com a conseqüència de la disminució de la plantilla de
la policia local, la seguretat s’ha encarregat a l’entitat AVES (Agrupació de Voluntaris en Emergències i Sinistres). Aquesta
organització de voluntaris —que ja havia
participat en alguna altra activitat moianesa, com la cursa 2 Turons— és previst
que signi un conveni de col·laboració amb
l’ajuntament per per donar assistència en
altres activitats festives que es realitzen a
la vila (carnestoltes, Festa Major...).

Altres activitats
El programa de les festes hivernals
moianeses incloïa, com els darrers anys
—i ja en van onze— la Cursa de Muntanya de Moià 2 Turons, juntament amb la X
Canicross, la IV Marxa Nòrdica i la Cursa
de Promoció. Totes elles, activitats organitzades per Rivendel Moià i que tingueren lloc el diumenge 13 de gener.
La presentació anunciada del llibre de
poemes de Clara Solà Fins a l’últim alè,
es va posposar al dia 10 de març.

Un dels carros de la cavalcada (fot. Elvira Permanyer)
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Carnestoltes 2013
Elvira Permanyer
De nou ha arribat el Carnestoltes:
gent, comparses, disfresses pels carres
de Moià, xerinola, soroll i gent, molta gent.
Moià fa front a la crisi amb «il·lusió».
Tot va començar la tarda del divendres 8 de febrer amb la rua dels alumnes
de l’Escola Pia, baixant per la carretera de
l’Estany i fent el circuit de la
processó al revés. Pares,
mares, avis i àvies animaren el passeig per a acabar
al pati de l’escola.
La festa continuà l’endemà, dissabte dia 9 a ales
cinc de la tarda, amb la rua
del Carnestoltes infantil organitzada per l’agrupament
escolta. S’inicià a la plaça
Major, amb les nois i noies del «cau» disfressats, cantant i ballant acompanyats
pels timbalers dels Diables de Castellterçol. Els seguien infants disfressats de totes les edats, amb pares i mares. La festa
es va acabar a la plaça Major amb una
xocolatada.

La rua principal
El plat fort del Carnestoltes fou el dissabte dia 16. A les sis en punt s’iniciava
la rua des del carrer Nazari Alibés, per a
pujar per l’avinguda de la Vila, la baixada del Mestre, Sant Antoni, plaça Major,
Forn, Sant Sebastià, Sant Josep, plaça
del Colom, Jacint Vilardell, Tosca, i repetir
de nou el recorregut per a acabar baixant
l’avinguda de la Vila fins a la piscina. El
recorregut d’aquest any era atractiu, permetia veure bé les vint-i-sis comparses
apuntades (pilotes de futbol, submarinistes, majorets molts femenins, flors, arlequins fent lliurament de flors, barrufets,
viquings, picapedrers, sanitaris, espanta16

sous-espantaocells, pallassos, la dona
forçuda, etcètera) i tot el seguici de grups
i grupets de gent disfressada passejant
pels carrers. En acabar la rua s’havia organitzat un sopar popular i la corresponent
ballada amb dj al complex de Les Faixes.
La rua va ser lluïda, amb molta gent
i amb comparses molt ben
pensades, unes de senzilles, d’altres més austeres
—com manen els cànons
de la crisi— i d’altres sense solta ni volta. Això sí,
totes amb ganes de passar-s’ho bé, fer soroll, molt
soroll, beure i fumar i, cosa
encara més important, fer
passar una bona estona als
moianesos que van omplir els carres de
gom a gom donant suport a una festa que
s’ha consolidat plenament i que marca el
calendari lúdic de Moià.
Entre les vint-i-sis comparses es varen concedir tres premis honorífics (sense cap tipus de remuneració), que foren
per a Xip-Xap (premi a la millor comparsa), The Black Pearl (premi a la comparsa
més hortera) i Les 15 Belleses del Moianès (premi a la constància).
Si haguéssim de buscar algun punt
negre, aquest seria el que ja és habitual
en els circuits de celebracions moianeses
de seguicis: el trencament de la desfilada
deixant espais llarguíssim entre comparses; en aquest cas, fent que el cap i la cua
de la rua es mosseguessin i provocant
llargues esperes als espectadors i als participants. Una cosa a millorar!
Igual que pels Tres Tombs, la seguretat vial de la rua la va dur la mateixa entitat de fora (AVES), que paga l’ajuntament
—és a dir, tots nosaltres— i que abans
feia la policia municipal de Moià.

La Tosca - Moià

Algunes comparses de la rua de Carnestoltes (fot. E. Permanyer)
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LES ENTITATS INFORMEN
Escola Pia
Dia Escolar de la No-violència i la
Pau. Al voltant del 30 de gener, aniversari de la mort del Mahatma Ghandi, se
celebra el Dia Escolar de la No-violència
i la Pau. A l’Escola Pia de Moià des de
fa anys es duen a terme, a les diferents
classes, activitats de sensibilització, que
enguany es van cloure amb un acte collectiu al pati.
Els nens i nenes de primària van cantar una cançó que havien après a les classes de música i els més petits l’escoltaven
al voltant del colom de la pau que havien
dibuixat els de sisè. També ens vàrem
posar tots junts, petits i grans, formant el
símbol de la pau.
Carnestoltes a l’Escola Pia. El dimarts
5 de febrer arribava puntual el Rei de Carnestoltes. Els encarregats de fer-lo, portar-lo i dir el missatge de benvinguda eren
els nens i nenes de la classe de quart.
Cada dia fins al dimarts de Carnestoltes
ens anaven dient ordres disbauxades sobre què portar a l’escola l’endemà.
El divendres 8 de febrer es va fer la
rua del Carnestoltes de l’Escola Pia pels
carrers de Moià. Cada classe portava la
seva disfressa, feta per cada nen i nena i
amb la col·laboració de les mares o àvies
si calia cosir alguna coseta. El tema dels
oficis, que es treballa en tots els àmbits
durant aquest curs escolar, va ser la font
d’inspiració. Així es van poder veure disfresses de pintor, bomber, cuiner, mosso
d’esquadra, metge, miner, repartidor de
pizzes, científic, detectiu i cantant. Acabada la rua, acompanyats pels Grallers de
Moià, vàrem acabar la festa menjant coca
tots junts.
El dimarts dia 12 vàrem acomiadar
el Rei Carnestoltes fins l’any que ve. La
vella Quaresma ja treia el nas pel pati de
l’hort...
Dia de la Pau i Carnestoltes (fot. Esc. Pia)
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Moià per la Independència
Som a la plaça del CAP de Moià, un
dimecres de gener a les sis de la tarda.
Fa fred.
A la mateixa hora, al Parlament de
Catalunya, enmig d’una gran expectació
dins i fora de la cambra, s’aprovarà la
Declaració de Sobirania de Catalunya. El
text, consensuat per tres dels partits de la
cambra catalana (CiU, ERC i ICV-EUIA),
remarca que Catalunya és un subjecte
polític sobirà que ha de decidir, lliurement
i durant aquesta legislatura, quina ha de
ser la seva relació amb Espanya mitjançant una consulta.
Encara no sabem el resultat final de la
votació quan comencem a desplegar les
taules on posarem el marxandatge. Amb
l’olla de la xocolata al foc, debatem quants
litres de llet posar-hi. Tot i la importància
del moment, no sabem si tindrem gaire
concurrència. Decidim fer-ne per a cent
persones.
Comencem a preparar els gots i les
espelmes, amb els quals farem una estelada de més de quatre metres al paviment
de la plaça. Estem de sort, a aquesta hora

ja comença a arribar gent i entre tots fem
el dibuix, les col·loquem al terra i, finalment, les encenem. L’estelada encesa fa
molt goig.
Tot i el fred, l’hora i que és un dia feiner, més d’un centenar de persones han
vingut a donar suport a l’acte i escolten
la lectura del manifest de suport que ha
redactat l’Assemblea Nacional Catalana.
Amb el crit de «Visca Catalunya lliure!» i
un fort aplaudiment s’acaba la mostra formal de suport a la declaració de sobirania,
que s’aprova aquella mateixa tarda amb
85 vots a favor, 41 en contra, 2 abstencions i 5 que no votaren.
De seguida es fa una llarga cua, tothom vol fer-se passar el fred i ràpidament
s’acaba tant la coca com la xocolata.
Hem tingut més gent de la que pensàvem, i n’estem molt contents. La gent fa
fotos a l’estelada i rotllanes comentant el
resultat de la votació i les seves conseqüències.
Hem fet un nou pas, però encara ens
queda un llarg camí per recórrer, i l’hem
de fer entre tots. Ens hi ajudes?

Estelada d’espelmes a la plaça del CAP (fot. Josep Font)
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Museu de Moià
Activitats biospeològiques a la Cova
del Toll. Ara fa uns anys l’Associació Catalana de Biospeleologia va presentar al
Departament d’Ecologia de la Federació
Catalana d’Espeleologia i al Patronat de
Museus de Moià un projecte per al coneixement de la diversitat faunística de les
Coves del Toll. Des del Museu de Moià es
va atorgar el permís per a la realització
d’aquest estudi, que també va comptar
amb el suport de la Federació.
El projecte constava de visites periòdiques dels tècnics per a poder catalogar
i comptabilitzar la presència de fauna dins
la cova mitjançant la creació de zones de
detecció, amb la instal·lació de paranys i
esquers, la documentació fotogràfica i la
recol·lecció de mostres de fauna i informatització de les dades que possibiliten
desxifrar el cicle complet d’hàbitat.
Els primers resultats del projecte han
confirmat l’existència d’espècies d’artròpodes, insectes... com el milpeus (Diplopoda Julidae i Polidasmidae), la Diplura Campodeidae, dos tipus d’aranyes
(Arachnida Araneae i Opliliones), l’esca-

rabat (Laemistenus oblongus), cargols
(Moitessieria olleri)...
El que la nostra institució pretén amb
aquests estudis és ampliar el coneixement
del conjunt càrstic del Toll. L’estudi s’afegeix als que ja es realitzen anualment, com
ara el control ambiental, hidrològic i d’ocupació de quiròpters (rats-penats).
Visitants del Museu de Moià - Coves
del Toll. Com tots sabem, el 2012 ha estat
un altre any difícil per a tots i la cultura no
ha estat pas un àmbit que no hagi rebut.
De fet, generalment, amb crisi o sense crisi, la cultura ha estat sempre en el punt
de mira de retallades i oblits. Tot i això
hem d’estar molt satisfets dels resultats
dels visitants del Museu - Coves del Toll
de Moià, ja que, malgrat la situació, els
nostres equipaments han rebut un total de
38.997 visitants durant l’any, dels quals
11.628 han estat escolars.
Les dades comptabilitzen, de forma
conjunta, els visitants dels dos equipaments, la col·lecció del Museu de Moià i
les Coves del Toll, les exposicions permanents i les temporals.

Cargols identificats a la Cova del Toll (fot. Ass. Cat. de Biospeleologia)
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Biblioteca de Moià
Estadística d’ús de l’any 2012. Us
informem de quatre dades estadístiques
que reflecteixen l’ús de la biblioteca durant l’any passat: hi han vingut 28.080
persones, de les quals 63 han utilitzat
diàriament el servei de préstec, enduentse’n 46.262 documents (llibres, revistes,
cd’s, dvd’s...). 5.239 persones han utilitzat
els pc’s d’internet i ofimàtica i 3.978 més

s’han connectat a internet via Wi-Fi amb
els seus portàtils, tauletes...
Al llarg de l’any hem fet 90 nous carnets, que, sumats als existents, fan que
s’arribi a la xifra de 4.209 usuaris actius.
La biblioteca també ha ofert el servei de
préstec a domicili, el servei de préstec a
les residències d’avis, a les escoles i a les
bibliopiscines.

Dades de funcionament 2012
Visites
Usuaris del servei de préstec
Usuaris d’internet i ofimàtica
Usuaris del wi-fi
Documents enduts en préstec
Dies de servei
Fons documental de la biblioteca
Carnets d’usuari en actiu

Mitjana diària
28.080
18.096
5.239
4.600
46.262
286
42.424
4.209

Activitats. Al llarg de l’any hem tingut
125 activitats de tota mena: exposicions,
espectacles, xerrades, presentacions de
llibres... amb 2.595 participants.
En la darrera tertúlia sobre llibres, l’últim dilluns de gener, vam tenir com a convidat l’escriptor Jordi Estrada per a parlar

101
63
18
14
161

de la seva novel·la Rius paral·lels, ambientada en el darrer tram de la vida del
jove poeta Màrius Torres quan s’estava a
Puig d’Olena. Paral·lelament a la lectura
i tertúlia del llibre també vam organitzar
una ruta literària sobre Màrius Torres a diferents indrets de Sant Quirze Safaja.

Tertúlia literària amb Jordi Estrada (fot. Bibl. Moià)
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Institut Moianès

Consorci del Moianès

Equip Directiu
Ja tenim calefacció!
A finals de desembre i després de dos
mesos de tenir una solució provisional per
a la calefacció de l’Institut Moianès, encara no teníem una solució definitiva.
El problema va sorgir el mes de setembre, quan ens vam adonar que es filtrava aigua al dipòsit de gasoil. Els Serveis Territorials de la Catalunya Central
del Departament d’Ensenyament van
creure oportú deixar el subministrament
de gasoil i fer la instal·lació de gas natural.
La instal·lació es va dur a terme molt
aviat i mentre no s’aconseguien tots els
permisos es van posar uns petits dipòsits
de gasoil que s’havien d’omplir cada dos
dies. Això, com a solució provisional mentre no fes molt fred, estava bé, però quan
va arribar l’hivern de debò va esdevenir
una solució molt cara i poc eficaç, que, a
més a més, deixava sense calefacció el
gimnàs.
Abans de les vacances de Nadal el
subministament de gas depenia d’un permís de carreteres de la Generalitat de
Catalunya que trigava a arribar. Gràcies
a l’interès dels Serveis Territorials de la
Catalunya Central, del tènic que va fer la
instal·lació, de l’Ajuntament de Moià i de la
direcció del centre, com també gràcies a
la pressió dels alumnes i dels professors,
el permís va arribar durant les vacances
de Nadal.
Finalment, durant la setmana compresa entre el 2 i el 7 de gener es van fer les
actuacions oportunes, es van passar les
inspeccions necessàries i pogué començar amb la calefacció en funcionament
complet (tant l’edifici com el pavelló) el dia
8 de gener.
Des de l’Institut volem agrair a tothom
l’interès mostrat.
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El Consorci del Moianès ha atès durant l’any 2012 un total de 27.627 visites
als diferents serveis que ofereix i s’han
comptabilitzat 31.061 visites a la seva pàgina web. En concret:
10.210 visites a l’Oficina de Turisme
i als punts d’informació turística repartits
pel Moianès. Durant l’any 2012 onze empreses turístiques del territori han rebut el
distintiu de Qualitat Turística SICTED.
6.036 visites dels programes de 0 a 16
anys, que inclouen els alumnes de l’espai
Edu.Moianès, les activitats i tallers que es
realitzen en escoles i les visites als Espais
Joves del territori.
5.355 visites d’alumnes inscrits, interessats o que han iniciat o realitzat algun
curs en els diferents municipis.
Unes 2.500 visites al Servei d’Ocupació del Moianès, entre entrevistes ocupacionals, visites de seguiment i visites al
Club de Feina. El SOM va gestionar 128
ofertes de treball, la majoria en els sectors
de serveis personals i a la comunitat, comerç i serveis, i indústria alimentària.
1.148 visites a l’Oficina Local d’Habitatge: tramitació de cèdules d’habitalibitat,
ajudes de lloguer, Renda Bàsica d’Emancipació, etc.
888 visites a l’àrea d’emprenedors i
empreses, tant per a nous projectes com
per a projectes d’ampliació o diversificació, recerca de finançament o subvencions. S’han assessorat 99 nous projectes
empresarials, dels quals 29 han acabat
constituint una nova empresa amb la creació de 39 nous llocs de treball.
La resta de visites corresponen a
usuaris del Telecentre del Moianès (423),
l’Àrea de Dinamització comunitària (353),
l’àrea de Diversitat i Oficina d’Informació a
l’Immigrant (457), etc.
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L’aigua al Moianès
El Fanal
Aquests any 2013 és l’Any Internacional de la Cooperació de l’Aigua i volem
aprofitar-ho per a tractar el tema de la situació de l’aigua al Moianès i la seva problemàtica.
Tots som conscients de la importància
de l’aigua per a la vida i el manteniment
dels sistemes vius, però també sabem
que és un recurs de primer ordre per a
l’ús domèstic, agrari, industrial i municipal.
La problemàtica de l’aigua al Moianès
està condicionada pel nostre territori i les
característiques naturals, socials, econòmiques i
polítiques,
com ara
la seva situació en
l’altiplà
del Moianès, la climatologia
amb l’aridesa a l’estiu, la xarxa de rius i rieres sotmesos a una forta estacionalitat, els
camps i els boscos, la pagesia i la indústria,
els moviments de la població, el context
econòmic i les polítiques públiques.
Per a treballar aquest tema, dins El
Fanal hem creat el Grup de l’Aigua i hem
preparant un blog (aiguamoia.blogspot.
com.es), que ens permet de compartir informacions i notícies sobre la problemàtica de l’aigua al Moianès i al món, així
com les actuacions del nostre col·lectiu
relacionades amb la comunicació, l’educació i la participació ambiental.
L’aigua és un bé molt preuat. Per tant,
pretenem que sigui un recurs ben distribuït, capaç de vertebrar la societat i d’unir
tothom en un projecte comú de solidaritat

i de progrés: volem promoure la nova cultura de l’aigua al Moianès.
Què volem dir quan parlem de la nova
cultura de l’aigua? Ens referim a una
proposta de gestió i consciència de l’aigua
que vagi més enllà de la que s’ha tingut
fins ara, que tingui en compte l’aigua com
un recurs reutilitzable però no infinit, com
un bé no solament pel seu consum humà
sinó per la seva importància ecològica,
social i econòmica. Proposa trencar la
dinàmica de consum actual que minva la
quantitat i
la qualitat
de l’aigua,
i substituirla per una
dinàmica
de consum
respon sable, sostenible i respectuós, i
que tingui
també present que l’espècie humana sense aigua
no pot viure i que a més no és l’única espècie que la necessita.
En definitiva, la nova cultura de l’aigua proposa un marc legal i social que
protegeixi aquest recurs tan imprescindible en tots els aspectes de les nostres
vides. Es tracta que entre tots, persones,
centres educatius, entitats, institucions i
empreses, ens responsabilitzem i anem
avançant col·lectivament cap a la nova
cultura de l’aigua al Moianès. Per això, us
animem a formar part d’aquest grup de
treball. Necessitem tothom. Ens agradaria
que ens féssiu arribar les vostres propostes, comentaris, informacions, i també la
vostra disponibilitat a participar en les actuacions que realitzarem.
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Tija.assis
«I per què no hem puc quedar a casa?»
Quantes vegades no hem sentit aquesta
pregunta! I sempre s’ha donat la mateixa
resposta: «És que no tenim més opcions,
treballem tots, no tenim temps, s’ha arribat
a un punt que no podeu estar sols...»
Aquestes qüestions les hem sentides
durant molt temps i ens han fet reflexionar
i plantejar-nos poder donar una altra sortida a la problemàtica que les famílies del
Moianés poden tenir.
Som persones que fa molt temps que
treballem en el sector de la geriatria i altres col·lectius, que en un moment donat
ens vam plantejar aquesta reflexió: per
què no tenir en compte la decisió de la
persona i donar-li l’opció d’ajudar-la a la
seva llar?
Un servei necessari al Moianés és
l’atenció domiciliària, una atenció més
personalitzada, enfocada a la dependència que pugui tenir cada usuari. No solament oferim un servei adreçat a gent gran,
sinó a un ampli ventall: persones amb
discapacitats intel·lectuals o físiques, persones amb pèrdua de mobilitat temporal

o permanent, persones amb problemes
psicosocials.
Amb la nostra empresa resolem un altre problema: la gent que entra en un domicili està assegurada, i això és una preocupació menys per a la família. El nostre
treball es basa en protocols d’actuació i
de confidencialitat entre empresa i domicili. Som persones qualificades del sector
sociosanitari que sabem actuar davant
qualsevol situació que es pugui presentar
en el dia a dia de la persona.
No deixem de ser una empresa de
serveis i, a partir de la llei del 30 de juny,
per la qual les persones que han de treballar als domicilis han d’estar assegurades, se’ns va proposar des del Consorci
del Moianès assumir els serveis de neteja
als domicilis. Així vam determinar agafar
aquesta branca, per la qual cosa tenim
per una part l’atenció a la persona i, per
altra, la neteja de la llar.
La nostra raó social és a Moià i el nostre web és www.tija-assis.es. I, per a qui
s’ho pregunti, «Tija» vol dir «brot» (brot
d’assistència).

Els directius de Tija.assis
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GAIA-Guies
GAIA-Guies, un nou servei de l’empresa GAIA - Serveis Ambientals, amb
seu a Moià, ha estat present durant uns
quants dies a la Fira Internacional de Senderisme i Cicloturisme d’Holanda Fiets en
Wandelbeurs.
Juntament amb altres empreses i
allotjaments de diferents punts de Catalunya, han preparat uns paquets turístics
d’activitats amb allotjament inclòs per tal
de donar a conèixer al públic i als agents
turístics holandesos els valors naturals i
culturals de diferents zones de Catalunya.
GAIA-Guies ha preparat rutes pels
parcs naturals de Montserrat, del Montseny i de Sant Llorenç i per espais naturals del Moianès i del Lluçanès, en collaboració amb els allotjaments rurals de
les Humbertes i Vila-rasa.
Esperem que, a partir de l’estiu vinent,
ja arribin turistes holandesos al Moianès,
fruit d’aquesta nova promoció comercial

Catàleg de l’Ass. Catalana de Senderisme

Hospital-Residència de la Vila de Moià
Durant molts anys l’Hospital-Residència de la Vila de Moià ha donat el servei d’habitacions d’urgència temporals.
Aquest servei estava destinat a facilitar el
descans familiar o la manca temporal del
cuidador o per a persones que tenien una
recuperació probable per a poder retornar
al domicili.
Davant una alta hospitalària imminent, l’Hospital-Residència responia amb
rapidesa i es procurava una rotació ràpida. Perquè això fos possible, hi havia llits
buits i rotació. En el moment que tenim
tots els llits plens i que donem a la família
quinze dies perquè busquin un altre re-

curs, ja no donem aquesta resposta ràpida.
Ara com ara, la majoria de sol·licituds
rebudes han estat per persones en el procés final de la vida o molt dependents i
sense possibilitat de retorn al domicili.
Les sol·licituds rebudes no s’han pogut
assumir per la impossibilitat que els residents temporals marxessin d’un dia a
l’altre. Aquest canvi de model de resident
demana més temporalitat i requereix un
recurs indefinit.
Ha estat una decisió difícil, però hem
cregut convenient deixar de donar el servei d’habitacions d’urgència temporals.
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DE FORA ESTANT
Concurs Viñas, 50 anys fent cant
Elvira Permanyer
Era l’any 1963 quan el gendre de
Francesc Viñas, el Dr. Jacint Vilardell, recollia el projecte que ideà el tenor de fer un
concurs de cant per donar a conèixer i promocionar noves veus a l’òpera i el bel canto. D’aleshores ençà han passat cinquanta anys i amb una vitalitat i més presència
que mai arreu del món, de la mà de Miquel
Lerín, recollint el testimoni de la seva mare
i néta del tenor, Maria Vilardell Viñas.
Enguany i dins aquest gran aniversari s’han produït un seguit de fets. Primer, l’acte inaugural al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, que comptà
amb el parlament del director artístic del
Gran Teatre del Liceu i president del jurat del Concurs Viñas, Joan Matabosch,
i amb el recital de la soprano italiana Mariella Devia, acompanyada per Rosetta
Cucchi al piano. Seguit de l’edició per Pagès Editors del llibre 50è Concurs de Cant
Francesc Viñas (1965-2013), que conté
la història del concurs explicada per Joan
Francesc Marco, Joan Matabosch, Roger
Alier, Agustí Fancelli i Miquel Lerín, amb
la coordinació de Mònica Pagès. I, final-

ment, l’organització d’una exposició commemorativa del concurs al llarg d’aquests
cinquanta anys, en el balcó del Foyer del
Gran Teatre del Liceu, amb una vitrina
amb alguns elements originals de vestuari i attrezzo operístic propietat del tenor
Viñas, que és visitable durant els entreactes dels espectacles.
Dins el mateix concurs també hi ha hagut canvis importants en els premis oficials, no fent diferències entre veus femenines o masculines, i s’ha instaurat una categoria júnior per als tres millors cantants
d’entre divuit i vint-i-cinc anys. El primer
gran premi d’aquest any ha estat per a la
soprano lituana Katerina Tretyakova i per
al baríton polonès Michal Jakub Partyka.
El segon premi ha anat al també baríton
de Mongòlia Amartuvshin, que entusiasmà el públic.
Aquest any el Premi Extraordinari de
2.000 € ofert per l’Ajuntament de Moià al
millor cantant català recaigué en Anabel
Pérez Real, que a més obtingué el premi
del públic assistent a la prova final celebrada el dia 18 de gener.

Dionís Guiteras lliura el premi a la soprano Anabel Pérez Real (fot. A. Bofill)
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Una crònica tan breu com un entreacte
M. Àngels Petit i Mendizàbal
Amb motiu de la celebració de la cinquantena edició del Concurs Internacional
de Cant Francesc Viñas, el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona presenta una exposició commemorativa que es pot visitar
a l’espai Balcó Foyer d’aquest coliseu.
Coincidint amb aquesta presentació,
s’ha editat un llibre amb textos de Joan
Francesc Marco, Roger Alier, Joan Matabosch i el periodista Agustí Fancelli, que
ha estat també el comissari de l’exposició.
La mostra, essencialment fotogràfica, comença amb una introducció a la figura del tenor Francesc Viñas. De forma
breu s’explica la seva trajectòria musical
i es fa referència als seus orígens moianesos, que es qualifiquen en el text explicatiu com a «propis d’una novel·la de
Dickens». Aquesta menció es completa
amb una fotografia antiga de Moià. Major
interès, al meu entendre, té l’únic espai de
l’exposició que presenta objectes. S’inicia
amb una reproducció a mida natural del
bust de Viñas de l’escultor Josep Clarà,
l’original de la qual es troba als jardins del
Turó Parc de Barcelona, i continua amb

una bona representació de pertinences
del cantant, fotografies, nombrós attrezzo,
medallons commemoratius i dos àlbums
familiars oberts que deixen entreveure
algunes fotografies, entre les quals m’ha
cridat l’atenció una del tenor a la porta de
l’església parroquial de Moià. Aquest àmbit es clou amb un exemplar de El arte del
canto, que es troba a l’abast del públic i es
pot fullejar tranquil·lament.
A continuació podem veure el cos
central de l’exposició, dedicat a repassar
el que ha estat i és el concurs Francesc
Viñas per al món de la lírica. Les nombroses fotografies permeten de capir la importància del concurs, que amb el pas del
temps s’ha convertit en referència mundial
i sens dubte en el més important de l’Estat
espanyol. No solament hi trobem fotografies dels concursants i dels guanyadors,
sinó que també se’ns mostra una crònica
d’actes i esdeveniments que han acompanyat cada edició.
Aquest espai comença amb la glossa de les dues figures gràcies a les quals
s’inicià aquesta competició i ha continuat

Exposició dels 50 anys del concurs al balcó del Foyer del Liceu (fot. A. Bofill)
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fins als nostres dies: el Dr. Jacint Vilardell,
gendre de Viñas, i Maria Vilardell, néta del
cantant. M’han semblat particularment interessants les biografies d’ambdues personalitats.
Finalment, l’exposició recull anècdotes succeïdes al voltant dels concursants,
aquells grans de la lírica que es presentaren i van guanyar, i també els que van
perdre.
El concurs de cant Francesc Viñas
té assegurada la seva continuïtat al redós del Liceu i sota la tutela dels besnéts
del tenor, en especial de l’agent artístic
Miquel Lerín Vilardell. Ara la «globalització» del concurs ja és tot un fet, ja que les
pre-seleccions són mundials i s’hi troben
implicats els grans teatres lírics de Milà,
París, Madrid, Hamburg i Nova York. En-

guany hi han participat 479 concursants
de 57 estats.
L’exposició acaba donant les gràcies
a tots els qui han fet possible l’exposició o
es troben implicats en el concurs. Pel que
fa a Moià, hi figura l’ajuntament de la vila,
com també una fotografia de l’alcalde, Dionís Guiteras, atorgant el premi al millor
cantant català.
Certament l’exposició és prou llarga i
un entreacte massa curt per a poder-ne
gaudir amb deteniment. Serà cosa d’anarla revisitant en futurs entreactes. No obstant això, no volia deixar de donar-vos una
crònica, si es vol apressada, fruit d’una
primera impressió, l’obtinguda el dia 14
de gener en l’entreacte primer de Rusalka
(la sirena), la suggeridora i bella partitura
ˆ
del compositor txec Antonín Dvorák.

LLETRES
Un dia d’hivern
Baltasar Fonts
A dalt l’Albera sempre hi fa vent.
Aquesta serra pirinenca, quasi la darrera
pel costat de llevant, tanca definitivament
la plana empordanesa i és en aquest dia
d’hivern, el dia de Sant Silvestre, que hi
fem cap. En tota l’excursió no hem trobat
ningú: la gent deu preparar el sopar de
Cap d’Any. Fins les vaques que hem trobat semblaven enclaustrades...
Hem pujat, a frec d’aire, el Sallfort: un
cim molt ben acabat. Fa 994 m d’alçada i
en Joan Trayter, d’Espolla, ens diu que té
els paisatges més sorprenents de tota la
serra. Ara, del vent no us n’escapeu: és
difícil d’imaginar un dia de fulles quietes
als arbres —no deu existir en les estratègies de l’atmosfera—. Aquí, el Pirineu és
una serra d’un sol caire —només una ca28

rena— i això és com posar una vela única
de més de mil metres d’alçada davant del
mar. Com voleu que no hi faci vent?
Des de l’Escala, que és on visc, l’Albera fa una silueta amb molt encant. És un
símptoma inequívoc de tramuntana veure
«l’Albera ferrada», que diu la gent, o sigui
coronada de núvols: la serra fa de recer
del vent fred del nord i els núvols s’encasten a la cara sud, com ferrant-la.
Però avui venim pel coll de Banyuls:
som a la ratlla del Rosselló. Cap a mar,
Banyuls de la Marenda és un món quasi
perfecte: el terme municipal és una comarca natural molt ben definida, sembrada de
milers de vinyes i que té la particularitat de
quedar abruptament tancada en si mateixa. De Banyuls estant i comptant que és un
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poble costaner, només es veu Banyuls i el
seu territori: és com si us trobéssiu a dintre
casa. Per a veure algun poble veí, heu de
sortir del terme. Les vinyes, ordenades entre el relleu endimoniat, fan goig de debò.
Però nosaltres tirem muntanya amunt.
Granit vermellós al caire dels camins, sureres a la vora i solemnes mates de bruc
amb espessor de romanins: l’Albera és un
pessebre de molses eixutes i olors de suro.
Més amunt, però, les coses canvien: entre
els roquissars cantelluts, els prats comencen a airejar el paisatge. A ponent, el Bassegoda fa una silueta punxeguda, el Canigó
«canta» greu, la muntanya de Rocacorba
sempre tan ben posada i, lluny, el Far i els
cims del Montseny fan pensar en l’Ausona
arraulida. Moià, després, si no ha fugit...
Un cop a dalt l’altiplà del Sallfort, per
totes bandes quedeu bocabadats: cap de
Creus, el Querroig de Portbou, el puig de
la Calma entre els flancs de Colera, Banyuls banyat de mar alta i al nord tot el
Rosselló, immens. A l’extrem occità —darrere les Corberes—, el Puèg de Bugarag,
una muntanya molt prominent, on els nazis buscaren el Sant Grial, com a Montserrat. Als peus del Sallfort, un record
per al meu avi: la platja d’Argelers. Els
republicans hi foren confinats i des d’allí

—tràmit rere tràmit— anaren tornant cap
a casa. El paisatge és ple d’història, mal
que vulguis. I el Sallfort fa una muntanya
ben recomanable, certament.
Protegits dels cops de vent, fem una
esmorzada: al refugi Rémy fa dies que no
s’hi ha vist ningú. Parlem d’això i d’allò i
d’en Dalí, com a bons empordanesos. Es
veu que l’artista va dissenyar per al castell de Quermançó, de Vilajuïga, un invent
fantàstic: l’Orgue de la Tramuntana, que,
és clar, ha de funcionar «sense motor».
Es farà realitat algun dia?
Demà comença Any Nou i hem de tirar avall: baixem al país d’on som, Catalunya, des d’aquest vell vèrtex d’horitzons.
Què ens espera per a aquest any nou?
Ho podríem dir amb claredat? Ho podem
copsar de forma certa? Pensant en el bon
temps que vindrà, recordo el poeta Carles
Fages de Climent (Figueres, 1902-1968)
que escriu la coneguda «Pregària al Crist
de la Tramuntana», que diu així:
Braços en creu damunt la pia fusta,
Senyor, empareu la closa i el sembrat.
Doneu el verd exacte al nostre prat
i mesureu la tramuntana justa,
que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat.

Molt bon any a tots els moianesos!

L’Albera (fot. Baltasar Fonts)
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La façana de cal Calderó
Marian Baqués
Els dies 8, 9 i 10 d’octubre de 1839 la
majoria de les cases de Moià foren cremades per les tropes carlines. La «Crema
de Moià» ha estat justament historiada.
Coincidint amb els 150 anys dels fets, la
revista Modilianum inicià una segona etapa dedicant-hi el primer número.
Fem-ne memòria. Moià no s’havia refet encara de la guerra del Francès quan
va patir els estralls de la primera carlinada. Atacada per l’exèrcit de Charles d’Espagnac, els homes es feren forts al col·legi
dels escolapis —«Fortí de la Reina»— i a
la parròquia. El col·legi fou assaltat i els
defensors hi deixaren la vida. El poble va
ser saquejat i cremat. Moriren al voltant
de 130 moianesos.
Malgrat que la indústria de paraires i
teixidors fou ferida de mort amb la Crema,
molt lentament el poble anà reconstruint
les cases i refent la vida normal. Avui,
quan som a tocar dels 175 anys dels fets,
l’esquelet de la façana de cal Calderó, al
carrer de Sant Sebastià, resta testimoni
silenciós dels fets que visqueren els nostres avis.
No oblidem tant i tant dolor inútil. I ens
preguntem: per què tanta mort, per què
tant sofriment?
Amb una colla d’alumnes, fa uns
quants anys, vam anar a veure l’obra de
teatre El visitant. Sigmund Freud rep la visita de la Gestapo en la seva darrera nit a
Viena. Heus ací un flaix del diàleg amb un
personatge desconegut de l’obra que, ben
bé, es pot assimilar a Déu:
«Freud: Tu ets totpoderós! El Desconegut: Fals. En el moment en què vaig fer
l’home lliure, vaig perdre l’omnipotència i
l’omnisciència. Hauria pogut controlar-ho
tot, saber-ho tot amb antelació si simplement hagués construït autòmats» (EricEmmanuel Schmit, Barcelona 1996, p. 80).
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Sembla que hi ha un mal que prové de
la llibertat de l’ésser humà, capaç de matar, de destruir, de fer sofrir. I ens podem
preguntar: el mal existeix per la llibertat de
l’ésser humà? Jo no n’estic segur. M’agradaria saber el grau de llibertat en decisions humanes (i ara no ens fiquem en el
dolor causat per fenòmens de la natura,
que té la seva pròpia dinàmica).
És un tema, el del mal, en què tot són
preguntes. Si fos un problema tindria solució. Però és un misteri.
Emilio Barcelón, en una entrevista a
La Vanguardia del 21 de gener del 2012,
quan li demanen on és Déu en aquests
casos respon: «Ah, la qüestió del mal...
Pots veure-ho com un problema a solucionar... o com un misteri a contemplar.
I també en pots extreure alguna lliçó...»
Ens inclinem a pensar que és un misteri? A no ser que el reduïm a un problema,
com alguns pensadors fan. Però sembla
que és simplificar-lo. I el llarg camí recorregut per la filosofa des de fa segles no va
pas per aquí.
Què fer davant el mal? Doncs, arremangar-se. I acompanyar. Qui ha de canviar sóc jo. I fer feina de pau, per compartir el millor de mi i treballar per erradicar el
mal, el dolor, la injustícia.
Francesc Coll, vicari a Moià just després de la Crema, en la missa per les víctimes mortals dels fets, pronuncià aquella famosa frase: «Pobres mares! Pobres
fills! Pobres esposes!» I diuen les cròniques que va fer una gran feina de reconciliació (Vito T. Gómez Garcia, Francisco
Coll O.P. Testimonios (1812-1931), València 1993, p. 48).
Janusz Korczak, metge i educador polonès, podent fugir del gueto de Varsòvia,
es queda al davant de l’orfenat fins que
el 4 d’agost de 1942, donant la mà a un
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infant, encapçala una filera de 192 nens
camí de l’estació de trens per a ser enduts
a la mort al camp de concentració de Treblinka. Mor amb els infants.
Etty Hillesum, davant la deportació
sistemàtica dels jueus holandesos, fa una
tasca incansable ajudant els confinats en
camps de trànsit de Westerbork fins que
ella mateixa —també jueva— és enduta
a Auschwitz en 1943. Enfront de l’odi convertit en màquina sistemàtica de mort, ella
hi reacciona amb un amor incondicional a
la vida i a la humanitat.
Primo Levi és un testimoni privilegiat
de l’infern d’Auschwitz. Aquest jueu torinès ens aporta l’actitud d’un company de
captiveri:
«Jo crec que és al Lorenzo a qui dec
de ser viu avui; i no tant per la seva ajuda
material com per haver-me recordat constantment, amb la seva presència, amb la
seva manera tan planera de ser bo, que
encara existia un món fora del nostre, alguna cosa i algú encara pur i íntegre, no
corromput ni salvatge, estrany a l’odi i a
la por; alguna cosa difícilment definible,
una remota possibilitat de bé, per la qual,
malgrat tot, valia la pena resistir. [...] Lorenzo era un home; la seva humanitat era
pura i incontaminada, ell era fora d’aquest

món de negació. Gràcies a Lorenzo no
vaig oblidar que jo mateix era un home»
(Si això és un home, Barcelona 2004, p.
174).
Màrius Torres, des del sanatori de
Puig d’Olena, a Sant Quirze Safaja, és un
altre testimoni de l’actitud que anem veient. D’ell s’ha escrit recentment: «Mentre
el mal s’erigia com l’arquitecte universal
que construïa presons, trinxeres, tancs
i cementiris, en Màrius havia construït clams d’esperança amb mots agonitzants» (Jordi Estrada, Rius paral·lels,
Barcelona 2010, p. 161).
En fi, són moltes les persones, conegudes o anònimes, que lluiten per un món
millor.
Anthony de Mello és un vell mestre
meu. He tret molt petroli dels quatre llibres de contes que té publicats a Claret.
Acabem avui amb aquest petit conte del
seu llibre El cant de l’ocell (1991, p. 98).
Fa així:
«Al carrer vaig veure un nen nu famolenc i tremolant de fred. Em vaig enfurir i
vaig dir a Déu: “Per què permets aquestes coses? Per què no fas res?” Déu no
contestà. Però aquella nit, de sobte, em
respongué: ”Certament que he fet alguna
cosa. T’he fet a tu.”»

Cal Calderó (fot. C.I.C. - Moià)
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PERFILS
Núria Freixanet. Dubai, Moià a 7.000 km
Roser Portet

Núria Freixanet (fot. R. Portet)

La decisió de deixar casa seva i canviar de vida té un procés, una reflexió, una
determinació. En el cas d’aquesta moianesa que se segueix sentint ben arrelada
al poble, va ser per seguir al seu marit, el
Víctor, pilot d’avió, que va trobar feina als
Emirats Àrabs Units en un moment que
començava a ser crític en el nostre país.
Quan vas marxar a viure a Dubai?
Som un exemple de la immigració del
segle XXI, quan persones ben preparades
i formades no tenen altra opció que marxar d’Europa per culpa de la crisi. Aquest
Nadal ha fet exactament tres anys. El meu
marit ja feia un any i mig que hi havia anat;
havia perdut la feina a Vueling, i per atzar
una companyia àrab hi va comprar uns avions i va oferir la possibilitat a alguns pilots
de fer unes proves per a treballar-hi; el Víctor les va passar i vam decidir que hi anés.
Per a les nenes, el curs escolar ja
havia començat?
Sí, funciona per trimestres i no va ser
gens difícil que enganxessin el curs, fet
32

molt comú a Dubai, ja que la gent arriba i
marxa en qualsevol moment. Hi ha molts
tipus d’escoles; però, en general, els estrangers trien les escoles internacionals
amb currículum anglès, que és el que
vam fer nosaltres; són les que tenen més
prestigi. És un tipus d’ensenyament molt
competitiu: com més aplicat i motivat va
el nen més profit en treu i més ràpidament
supera els aprenentatges. També creen
molta pressió als pares, perquè els has
de donar molt suport i hi ha una implicació
absoluta. La majoria de les mares no treballem; això vol dir que la nostra implicació i obsessió van encarades a l’educació
dels nostres fills.
Vas començar a estudiar àrab?
De seguida que hi vaig arribar. És
molt complicat trobar feina, i encara més
a temps parcial, amb la implicació que has
de tenir a l’escola, i ho havia de compaginar amb els horaris de les tres escoles de
les meves filles. Com que jo necessito estar sempre activa, vaig començar a estudiar àrab. Ara ja fa tres anys que l’estudio
i m’ha estat molt útil, sobretot en els tràmits administratius o quan he tingut algun
problema (per exemple, quan he hagut
d’anar a algun hospital). El 80% de la gent
que viu a Dubai som estrangers: hi ha
una gran majoria d’anglesos, irlandesos,
australians, que no han fet mai cap esforç
per adaptar-se a la cultura àrab; per tant,
quan els locals veuen que algú de fora intenta parlar la seva llengua, s’emocionen.
Quins canvis culturals has experimentat?
És un país que sempre sorprèn. Hi ha
fets que m’indignen i em revolten, però
el que no podem oblidar mai és que estem en un país àrab, que som nosaltres
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els qui ens hem d’adaptar, que un error et
pot portar a la presó. Hi ha moltes coses
que et remouen: qualsevol autorització
l’ha de signar sempre el teu marit, o sempre has d’anar acompanyada per ell per a
fer qualsevol tràmit administratiu; hi ha la
sala d’espera dels homes i la de les dones, igual que en els autobusos. O en la
manera de vestir: quan vas a fer un tràmit
a l’administració no se’t pot veure un dit
dels braços o de les cames; t’acostumes
a vestir molt discreta. Jo no em revolto
mai, sempre demano disculpes i rectifico
si trenco les seves normes.
El sistema polític és una dictadura...
A vegades no ets conscient que és
una dictadura. La federació dels Emirats
Àrabs Units va formar-se l’any 1971; eren
set monarquies que van unir-se per ser
més fortes, conegudes com un sol país.
Amb un sistema legal basat en una constitució promulgada el mateix any, sense
partits polítics ni eleccions. La seva gran
sort va ser trobar petroli, que és el component essencial del seu PIB i la gran font
d’ingressos. Malgrat que la ciutat més coneguda és Dubai, la capital és Abu Dhabi, on es troben la majoria dels jaciments
petrolífers.

Això, què implica econòmicament
per a vosaltres?
Els impostos estan amagats, sembla
que no en paguis, perquè els sous són
nets, però pagues impostos per qualsevol cosa: en els lloguers, en comprar un
cotxe, en la seva revisió anual... No tenen res a veure els que paguen els emiratins i els expatriats; per exemple, quan
un emiratí es casa, el govern li paga una
casa, i no han de pagar mai ni l’electricitat ni l’aigua. Els expatriats, en canvi, paguem l’electricitat i l’aigua en funció del
barri on vivim. També cal remarcar que
hi ha zones on un expatriat no té dret a
comprar.
Fins l’any passat havíem de viure de
lloguer i allà el mercat és molt volàtil, el lloguer se’t podia apujar un 30 o 40% a l’any,
un percentatge desproporcionat, i quan
llogues el pagues per tot l’any; per tant,
has de tenir el fons perquè t’hi comptin els
interessos i assegurar-te que hi tindràs els
diners (donar un txec sense fons significa
la presó).
Un altre exemple d’inseguretat, si per
accident mates algú has de pagar el Blood
money a la família del difunt, la quantia del
qual varia segons de quina religió sigui la
víctima.

Núria Freixanet amb la seva mare, a la mesquita d’Abu Dhabi (fot. família Maillet-Freixanet)
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Teniu relacions amb la gent local?
A l’escola sempre acabes coneixent
gent local. Però la meva professora d’àrab
sempre adverteix que hem de vigilar molt,
perquè són molt diferents de nosaltres,
que hem de ser cordials però no portarlos a casa, ja que es podrien sentir humiliats o desconcertats per qualsevol cosa
que nosaltres féssim (no convidar-los mai
a prendre alcohol, no servir-los carn de
porc, no tocar mai la mà d’un home...).
Ells tampoc no busquen d’intimar amb
cap estranger, se senten molt superiors,
estan en una situació d’avantatge i t’ho
fan sentir. Tampoc no hi ha contacte amb
els altres immigrants que treballen en
feines més precàries. Per a una dona és
difícil: per exemple, els taxistes —molts
són pakistanesos— no toleren que una
dona els digui per on han d’anar, o en un
restaurant el cambrer no et fa cas, només
escolta l’home.
Com definiries la ciutat?
És una ciutat-país molt extensa. El
centre és ple de gratacels i l’edifici més
antic té poc més de trenta-cinc anys; per
tant, ha nascut del no-res al mig del desert. Amb la trobada del petroli (abans es
dedicaven al comerç de perles i camells,
la recollida de dàtils i la pesca), el xeic
volia una ciutat única al món. Podríem
definir-la com una ciutat contra natura,
plena d’artifici: hi ha el gratacels més alt
del món, una ciutat en construcció dins
el mar en forma de palmera, els hotels
més espectaculars, una pista d’esquí a
l’edifici d’Emirates Mall —on a fora es
pot arribar a 50ºC—, moltes piscines on
s’ha de refredar l’aigua perquè si no seria
massa calenta... És antiecològica en tots
sentits.
El clima és molt dur?
No hi ha estacions, es pot dir que
sempre és estiu, només canvia la intensitat de les temperatures segons els me34

sos. A partir d’abril comença a fer calor,
que pot arribar fins a 50ºC, però, a més,
la humitat també és molt alta. A tot arreu
hi ha aire condicionat i sempre et desplaces en cotxe, no pots anar enlloc a peu.
Els mesos que estem bé, de novembre a
abril, hi ha unes màximes de 35º i jo no
he vist mai cap mínima per sota els 18º.
I només plou un cop a l’any o cada dos
anys, i un sol dia, i tot s’inunda, perquè no
estan preparats!
I com veus Moià a tants quilòmetres?
Hi venim sempre per Nadal i a l’estiu. Em preocupa la situació en la qual
es troba el poble. El problema no és tan
sols Moià, és Catalunya, és Europa. El
que tinc molt clar és que el dia que tornem a viure a Europa, ho farem a Moià,
és el nostre poble. Les primeres de tornar
seran les nostres filles. Els inculquem la
discreció i prudència per a viure en la societat àrab. I com que allà les universitats
són molt cares, el que tenim clar és que
vindran a Europa a estudiar. És una recomanació que et fan, sobretot a les noies,
que se’n vagin.
Jo sempre penso que és un país on
estem bé, però amb les maletes mig preparades per a poder tornar, en cas que
ens passi alguna cosa. Per als temes
mèdics seriosos també vidrem a Europa,
perquè ja tenim alguna experiència que la
seva primera solució sempre és la cirurgia. Però no ho vas veient fins que no fa
ja un cert temps que ets allà.
Dubai és com un gran aparador:
sembla tot molt maco, amb molt bona illuminació, però té moltes mancances i
n’hem de ser conscients.
Com ho viu la teva mare?
Veu que és una gran oportunitat per
a les nenes, que parlaran cinc llengües.
Sort que podem parlar a través de Skype
periòdicament.

La Tosca - Moià

Jordi Santacana, «satèl·lits de butxaca»
al Moianès
Albert Lozano
postos multimilionaris. És avui dia que es
comença a fer un ús civil i pacífic d’aquesta
tecnologia. Un client va veure el meu prototip i em va portar a Indra i allà vam signar un
contracte de desenvolupament, i fins avui.
¿La teva és una empresa, en el sentit de tenir clients, o es basa en ajuts
públics?
Hem rebut ajuts simbòlics. Vivim de
les factures que ens paguen els clients.
Nosaltres venem serveis, no la tecnologia. I els serveis acostumen a ser imatges
i dades que encarrega el client.
Jordi Santacana (fot. A. Lozano)

Jordi Santacana, quaranta-dos anys,
pilot i instructor, no va acabar la carrera d’enginyeria per avorrida. Després de
quinze anys distribuint material d’aviació,
va traspassar el seu negoci per dedicar-se
plenament a la tecnologia miniUAV, és a
dir, avions no tripulats. La seva empresa,
CATUAV, instal·lada a l’aeròdrom de Moià
i que aviat gaudirà d’un creixement, fa
unes setmanes va aparèixer en diversos
mitjans, com l’Espai Terra de TV3, el Regió7 o El Periódico. S’hi destacava la innovació tecnològica de l’empresa, la primera
a oferir «satèl·lits de butxaca». Santacana
és un apassionat de la tecnologia i la navegació, de tot el que faci olor a innovació.
Com va néixer CATUAV?
Pels antecedents familiars, amants de
la tecnologia. A casa sempre hi va haver
un ambient tecnològic. CATUAV va néixer
d’aquest mateix esperit, de voler experimentar amb avions no tripulats que només
estaven en mans dels militars i de pressu-

Qui són aquests clients?
Les administracions. El sector públic
és un dels principals, ja que troba en nosaltres una eina àgil i econòmica que li resol problemes puntuals.
¿Com, per exemple, en el terratrèmol a Lorca?
Per exemple. També per al control de
parcs naturals, les ventades d’aquí a Sant
Boi, temes mediambientals... Però també
tenim clients «privats», com poden ser
abocadors industrials
Què fa CATUAV?
L’empresa desenvolupa tecnologia
UAV i l’explota comercialment en forma
de serveis. Treballem amb la tecnologia
que desenvolupem aquí. Gairebé tot ens
ho fabriquem aquí.
Només per a tasques mediambientals?
Qualsevol missió d’observació de la
terra que encaixi amb les capacitats dels
nostres equips, nosaltres la duem a ter35
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me. Hem fet projectes científics, urbanístics, mediambientals, control de subvencions agràries... Ens agrada dir que som un
satèl·lit de butxaca.
Què és una imatge multiespectral?
És una imatge per a usos tècnico-científics que capta una banda de l’espectre de la llum que no veu l’ull humà i sobre
aquesta banda es poden despendre propietats d’allò que estem observant. Cada
objecte de la terra té la seva firma espectral; per exemple, cada espècie vegetal.
Quina és la diferència entre un avió
teledirigit i un de no-tripulat?
L’aspecte moltes vegades els confon.
Però són coses totalment diferents. L’avió
teledirigit només vola i el nostre avió vola, té
una capacitat de càrrega útil, té un sistema
de navegació, té sensors, enllaços de telemetria. Pot volar en mode automàtic, semiautomàtic o manual, igual que un avió gros.
No ets enginyer aeronàutic?
La meva formació és meitat acadèmica meitat experimental. Allà on vaig deixar la carrera vaig continuar aprenent en
empreses d’aviació i aprenent dels qui en
saben, que és l’única manera que hi ha.

T’avorries a la universitat?
No hi encaixava gens. Sóc una persona molt inquieta, que ja volia experimentar
i jo no sé si la universitat ha canviat gaire,
però en aquell moment era extraordinàriament teòrica, absolutament avorrida i allunyada de la realitat i de la tecnologia. Va ser
una autèntica decepció estar-hi. Però bé, a
l’empresa tinc enginyers aeronàutics i electrònics, i aleshores ho combinem. L’altre dia
el meu enginyer em va comentar que mai
no li havia demanat el títol i li vaig contestar
que m’importava un rave el títol, no el vaig
fitxar pel títol, sinó per les seves aptituds.
CATUAV ha comprat catorze hectàrees de terreny agrícola al Moianès per
a ampliar els seus serveis. El Moianès
va ser la primera opció?
Sí. El Moianès reuneix una sèrie de
condicions molt especials per a aquest tipus
de projectes. L’exemple recau en el fet que
tenim dos camps per a avions ultralleugers
a la zona. Tenim una zona prou despoblada,
prou variada i amb al·licients de teledetecció, i relativament a prop de Barcelona. La
climatologia també és bona i tenim aquests
espais oberts, amb un paisatge molt divers
i molt ric. Unes característiques molt més
difícils de trobar, per exemple, al Vallès, on

Jordi Santacana explica el seu projecte a A. Lozano
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hi ha obstacles com línies d’alta tensió, polígons industrials, urbanitzacions. El Moianès
sempre ha estat la meva primera opció.
Quina repercussió econòmica tindrà per al Moianès la vostra iniciativa?
Aquesta és una tecnologia de crisi:
amb pocs diners es fan feines que abans
es realitzaven amb sistemes infinitament
costosos, com satèl·lits o avions tripulats.
A més, no sacrifica prestacions: de manera molt ràpida i a bon preu obtenim imatges d’alta resolució i molt bona precisió.
La repercussió a la comarca és que
tindrem un centre de referència mundial,
serà el primer centre d’aquestes caracterísitiques per a aplicacions civils i això
vol dir que aquí vindran científics, tècnics,
universitats i centres de recerca d’altres
llocs del món a compartir coneixements i
a fer projectes junts.
Crearem llocs de treball d’una manera modesta, no podem fer promeses;
aquesta no és una indústria intensiva en
llocs de treball, però sí en llocs molts qualificats. Allò que és important transmetre

és que aquí, al Moianès, es pot fer tecnologia punta mundial. De vegades preocupa que els estudiants pensin que per a
desenvolupar aquest tipus de tecnologia
has d’anar als Estats Units o a Israel. Aquí
serà un lloc fantàstic per a fer-ho.
¿Em recomanaries, doncs, muntar
un hotel al poble?
No cal, amb les cases de turisme rural
properes i amb els recursos de la comarca em sembla que ja n’hi haurà prou.
Com seran les instal·lacions de la
nova seu de CATUAV?
Serà un edifici revolucionari, tremendament integrat en el terreny, és a dir,
serà un edifici gairebé invisible. Nosaltres
recuperarem una antiga feixa i allà mateix
on era la reconstruirem i amagarem l’edifici al darrere. Ens fa il·lusió que sigui un
edifici revolucionari, perquè estimem el
Moianès i l’últim que voldríem és espatllar
l’entorn. I la millor manera de presentar-te
als clients de serveis mediambientals és
predicant amb l’exemple.

SOPA
DE LLETRES
Elvira Permanyer
Alcaldes de Moià
Busqueu el primer cognom de 10
persones que han estat alcaldes de
Moià durant el segle XX.
Podeu trobar els noms dels alcaldes a la pàgina 50.
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INDRETS
Ruta literària Màrius Torres
Elvira Permanyer
El dissabte 26 de gener, la Biblioteca
de Moià va organitzar una ruta literària
pels espais moianesencs on el poeta Màrius Torres (1910-1942) va passar els últims anys de la seva vida, afectat per la tuberculosi. Des de 1935 i fins a la seva mort
va fer estada al sanatori de Puig d’Olena,
a Sant Quirze Safaja, on és enterrat.
La Biblioteca de Moià va convocar la
ruta arran del fet de comentar en el club de
lectura, el dilluns següent, la novel·la Rius
paral·lels, de Jordi Estrada, amb l’autor
com a convidat. L’obra ambienta i recrea
l’estada de Màrius Torres a Puig d’Olena.
El grup de tertulians i caminaires
vam anar descobrint els diferents espais
acompanyats pel grup de teatre La Cadira, el qual, amb lectures dramatitzades,
va aproximar-nos als versos més sentits
i profunds del poeta.
La ruta s’inicià al Mas Blanc, de la família Planas, artífex i benefactora del sanatori, actualment propietat del bisbat de
Vic. Es féu una visita als jardins i a l’interior del mas, guiats per la Sra. Rosa M. Piqué. Aquí es llegiren els primers poemes.

Tot seguit anàrem al sanatori, on fórem rebuts per la germana dominica Conxita, que ens ensenyà les instal·lacions de
l’edifici, ara un centre per a l’atenció de
menors tutelats per la Generalitat. Aquí es
féu lectura de poemes que Màrius Torres
dedicà a gent del sanatori i al paisatge
que s’observa des de les galeries.
Sortint del sanatori vam pujar fins al
turonet de Puig d’Olena pel mateix camí
que feien els malalts, una passejada suau
fins a arribar al cim i veure una magnifica
vista sobre el Vallès. Aquí també es llegí
un poema.
Finalment ens desplaçàrem al cementi de Sant Quirze, al costat de l’església
parroquial, tot fent el Camí del Poeta,
camí d’escales des de la carretera fins al
cementiri en el qual, de tant en tant, trobem ceràmiques amb poemes que els caminaires també van anar llegint.
Al cementiri s’acabaren els poemes
previstos, però sortint de la visita a l’església encara es tancà l’acte amb la lectura col·lectiva d’una darrera composició
poètica.

Lectura de poemes al Mas Blanc (fot. E. Permanyer)
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El Poble Nou
Víctor H. Marcet
En aquests darrers anys, a casa nostra, com a tot arreu, s’han fet autèntics
disbarats urbanístics. Prou que ho sabem
i en patim les conseqüències; però també
s’han fet coses ben fetes. I entre aquestes, gosaria afirmar que l’ampliació i modernització del Poble Nou n’és una.
Però anem a pams; avui només em
centraré en el nom en si mateix: «el Poble
Nou».
A la gent jove de la nostra vila (i ja no
diguem als nouvinguts), aquest terme els
pot resultar estrany per dos motius: el primer, perquè es fa servir cada cop menys,
a causa del relleu generacional; el segon,
perquè, de fet i ben mirat, utilitzar-lo té
cada dia menys raó de ser. Antigament,
el nucli principal de la vila quedava relativament separat de les edificacions que
s’anaren aixecant als voltants de la nova
cruïlla d’accessos a Moià; però, amb els
anys, els dos nuclis, lògicament, s’han
unificat i convertit en un tot.
No obstant això, amb aquest escrit
m’agradaria de conscienciar els vilatans
que fóra una llàstima que aquest topònim

acabés desapareixent del nostre lèxic quotidià, perquè, entre altres coses, forma part
de la nostra història recent i, per tant, de la
nostra cultura, car no podem oblidar que
és causa i alhora conseqüència d’un fet
històric que en el seu dia de ben segur que
va marcar un abans i un després en la vida
quotidiana dels moianesos i de tots els forans d’aquella època, no tan llunyana, de
la segona meitat del segle XIX, quan només es transitava per necessitat —no com
ara— per aquells camins de Déu.
Tampoc no pretenc —ni estic en condicions de fer-ho— de realitzar cap recerca sobre aquest fet històric, però sí que,
com a mínim, caldria dir (per tal que els
més grans ho transmetin als més joves
i petits) que antigament la travessia per
Moià s’efectuava, des del torrent del Malpàs, venint de Manresa (posteriorment
pont i torrent de la riera de l’Om) , a través
de la Mànega i del carrer del Vall. Tanmateix, aquest comentari, amb aquesta breu
descripció, a algú li pot semblar una obvietat innecessària. Hom pensa que no,
perquè resulta molt normal que els fets

La cruïlla del Poble Nou (fot. C.I.C. - Moià)
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més sabuts acaben per no ser esmentats
i, amb els anys, cauen en l’oblit.
Fent referència novament a la conservació del topònim en si mateix, algú pot
pensar que, igual que amb tantes coses,
el fet no té solució. Doncs és precisament
aquí on volia anar a parar.
Una bona manera de fer-lo perdurar,
penso, fóra rebatejant algun dels principals carrers o places de la zona. I per
a mi —deixeu-m’ho dir— cap altre millor
que l’ara anomenat (per pura inèrcia) carretera de Manresa, en el tram comprès
entre la cruïlla de carreteres i la plaça del

Moianès. No em digueu que no sonaria
bé «avinguda del Poble Nou».
I més si tenim en compte que la transformació urbanística d’aquest tram de
carretera, completament integrat i integrador de la vila, bé es mereix un nom més
personalitzat i escaient, que li doni la rellevància que li cal. Seria un cas semblant
al de l’avinguda de la Vila: a algú li estaria
bé que encara es conegués com a carretera de Barcelona?
Que, tan llarga com és, de carretera
de Manresa encara en quedaria molta, no
us sembla?

Can Viñas, en venda
Agustina Cantó
Com sap tothom, actualment el ram
de la construcció està passant per una
crisi molt forta. Arreu es veuen cartells de
venda d’habitatges. Moià, com és natural,
no pot pas esquivar aquest panorama i, si
temps enrere la gent comprava pisos, cases i terrenys, ajudada per les hipoteques
que caixes i bancs oferien, ara l’anomenada «bombolla immobiliària» ha esclatat: es fan poques transaccions i els preus
han baixat notablement.
Passant pel carrer de Richard Wagner
o, popularment, de cal Segueró, em crida
l’atenció que la casa del tenor Viñas estigui en venda.
A aquell palauet que veia cada dia
anant a l’escola de les monges i que em
feia somiar amb fades i princeses, també
li ha arribat la decadència. Avui en dia, al
darrere de Can Viñas hi ha un gran espai d’aparcament de cotxes i els qui hi
deixen el vehicle miren amb tristor aquelles cases que abans eren un orgull per
als moianesos i que actualment fan pena:
descuidades, amb l’herba que s’apodera
d’aquell recinte on el nostre tenor havia
passat moltes hores de la seva vida par40

lant amb els amics vilatans, a qui tenia en
gran consideració.
No fa pas molt temps, en aquell jardí
s’hi havien celebrat concerts del Festival
Francesc Viñas de l’estiu. Això ara ja no
seria possible, perquè el jardí es troba
descuidat i la finca va degradant-se.
El tenor Viñas va invertir diners a
Moià: el Sant Graal, edificis a la plaça del
Colom, el conjunt de torres del carrer R.
Wagner, terrenys, etc. Estimava el seu
poble i no l’oblidava. Venia sovint i s’interessava pels problemes de la vila, però
els seus hereus han anat venent quasi tot
el seu llegat i penso que a hores d’ara només queden de llur propietat els edificis
on ell passava dies quan els contractes
d’actuació li ho permetien.
En aquest sentit, recordo que el meu
avi patern, Pere Cantó Alsina, va ser batlle de Moià i tingué una llarga correspondència amb el famós tenor. Aquest s’interesava pels problemes del municipi, que
l’avi li explicava.
Aquella magnífica veu, que omplia de
vida i color les estances d’aquella torre,
un dia va emmudir. Quedava una filla, uns
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néts, però tot era diferent. Mentre la filla,
mancada de salut, estiuejava en aquell
palauet, s’hi respirava encara un aire de
vida i de records, ja que cada racó de la
finca evocava la grandesa d’aquell home
humil que va arribar a ser un dels més
grans tenors de l’òpera wagneriana.
Va morir la seva única filla. Quedaven
néts i altres familiars, que se sentien orgullosos del noble cognom; tanmateix, les
circumstàncies van fer que anessin venent
els béns que l’avi els havia deixat. L’única
cosa que fins ara queda són les cases del
carrer de cal Segueró; però, com he dit,
m’adono amb sorpresa que la finca principal es troba en venda. No puc deixar de
pensar que el tenor se sentiria decebut,
però la vida és així. A hores d’ara, els descendents deuen sentir Moià molt lluny de
les seves vides; malgrat tenir arrels a la
nostra vila, el seu present ja no hi té gran
cosa a veure. I, no cal dir-ho, mantenir un
palauet en els temps actuals és molt costós. La via més fàcil, doncs, és la venda,
encara que per als moianesos suposi una
decepció. Potser algun dia aquella torre
es convertirà en un hotel (que bona falta
ens faria) o en habitatges. Ara bé, inevitablement, la figura del tenor Viñas s’allunyarà de nosaltres i serà reemplaçada per
éssers anònims que potser no valoraran
que allà hi va viure una de les més grans
figures del cant operístic, nascut a la nostra vila.

Can Viñas, en venda (fot. C.I.C. - Moià)

MOIÀ
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Km. 25,400
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UNA MICA DʼHISTÒRIA
The AERMOTOR Chicago U.S.A.
Joan Carrera Vilardell
Fa vent, aixequem la mirada absorts
alertats en sentir un grinyol i escoltar el
soroll d´un traqueteig rítmic al mateix
temps que ens sorprèn la visió d´una gran
roda metàl·lica girant damunt d´una torre
a certa alçada. Al darrere duu enganxat
un penell vertical, en el qual podem llegir
en lletres vermelles: «The AERMOTOR
Chicago U.S.A.»
Es tracta d´un model de molí de vent
de la primera generació, que es va desenvolupar entre 1850 i 1930, conegut com
a molí de vent americà (American Farm
Windpump). Molins de vent que van arribar a Moià i es van intal·lar a principis del
segle XX i que van funcionar durant dècades, traient l´aigua dels nostres pous:
cal Cabanya, al carrer del Vall, Colònia
Vilardell, font del Molí de Vent, al mas de
Vilarjoan, el Pou de la Moretona, Caselles, etc.
Aquest tipus de màquina aprofita la
potència del vent amb un rotor format per
un rang de dotze a vint pales o més que
mou una bomba de pistó de doble efecte
instal·lada a l´interior del pou i que està

El Pou de la Moretona (fot. J. Carrera)
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El Pou de la Moretona (fot. J. Carrera)

connectada a través d’una barra vertical.
L’acoblament entre el rotor i la barra es
realitza mitjançant un mecanisme de biela
i maneta amb reducció per mitjà d’engranatges. La utilització de la caixa reductora
va fer més versàtil la màquina i l’adequació per a treballar amb la bomba instal·lant-la a grans profunditats.
El desenvolupament dels molins de
vent va anar des d´Europa cap als Estats
Units durant el segle XIX, en part gràcies
al moviment dels colons i al desplaçament
d´aquests cap a les grans planes durant
els anys cinquanta, que feia necessari el
proveïment d’aigua per a les grans dotacions de bestiar.
El desenvolupament del ferrocarril i la
necessitat de disposar d’aigua per a alimentar les locomotores van impulsar encara més el progrés d’aquesta tecnologia.
A finals de la dècada de 1880 va tenir lloc
la major producció de molins de vent als
Estats Units.
El primer èxit comercial el va aconseguir l’American Farm Windpump inventat
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en 1854 per un mecànic de Nova Anglaterra anomenat Daniel Halladay, el qual
tenia un rotor en forma de flor molt semblant al que coneixem avui. Els primers
molins de vent eren fets de fusta. L’ús del
ferro i l’acer va començar l’any 1870, però
es van necessitar dues dècades perquè
la seva producció fos important. A principis del segle XX la major part dels molins
eren ja metàl·lics i amb substancials millores, perquè posteriorment s´hi van introduir els coixinets de boles en l’eix principal, l´autolubricació i el mecanisme de
doble acció va ser tancat en un carcassa
de ferro fos, que contenia el nivell d´oli lubricant. El pic de producció de molins de
vent als Estats Units va tenir lloc des de finals del segle XIX fins a la Primera Guerra
Mundial. En finalitzar el segle XIX, només
la companyia Aermotor va produir més de
vuit-cents mil molins de vent.

La tecnologia del molí americà es va
difondre al món durant l’última dècada del
segle XIX. Es produïen sota llicència o amb
dissenys similars a Austràlia, Argentina,
Àfrica del Sud, Anglaterra, França, Itàlia,
Alemanya i Suècia. Aquesta situació favorable es va mantenir fins als anys vint. En
la dècada posterior, i amb la gran depressió
econòmica, els motors de combustió interna i, després de 1945, l’electrificació, van
afectar fortament la indústria dels molins de
vent. Durant els anys cinquanta i seixanta
només uns pocs fabricants romanien actius.
L´empresa Aermotor Windmill ha
complert 118 anys. Ara està instal·lada a
Sant Angelo, a l´estat de Texas, i continua
fabricant amb molt èxit aquests molins.
D´altra banda, aquí a Catalunya es va copiar el seu disseny, s´hi introduïren més
millores seguint les pautes del model original i encara se’n fabriquen avui.

Moià, ahir i avui
Gerard Ferrer
El 2012 ja és història. Un any en què,
de forma més o menys desapercebuda,
es compliren cent anys de la instal·lació
de l’Observatori Meteorològic de l’Escola
Pia del nostre municipi, significant l’enregistrament de dades pluviomètriques i

termomètriques, entre altres, des de llavors. Com es diu vulgarment, ja ha plogut molt des que en 1913 el pare Vicenç
Aloy, membre de la comunitat escolàpia
d’aquell temps, signà un escrit on informava de la incorporació de nous aparells
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Pluja total anual a Moià (1913-2012)
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de mesura a l’estació, ja que fins llavors
havia estat només pluviomètrica (consten
dades de pluviometria des de l’1 de maig
de 1907), podent-la anomenar ja observatori meteorològic. Tal escrit es pot trobar
en el número 47 del Butlletí del Sindicat
Agrícol i Caixa Rural i d’Estalvis de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter de Moià.
D’aleshores ençà, l’activitat de l’estació no ha tingut treva, passant per diferents responsables al llarg dels anys, com
és natural.
Es podria dir que el període més crític de l’observatori es va viure durant el
transcurs de la guerra civil espanyola,
entre finals de l’any 36 i principis del 41
concretament, donat que bona part dels
instruments de mesura van ser destruïts
i, per consegüent, no es pogueren enregistrar les dades. No obstant això, un cop
acabada la guerra i gràcies a l’ajut del
Servei Meteorològic estatal, es va poder
iniciar novament l’activitat. Entre els impulsors de la restauració també cal destacar Josep Daví, electricista de Moià, que
va instal·lar els aparells que pogueren
recuperar. Actualment els responsables
de l’observatori són els escolapis Marian
Baqués i Josep Maria Oller.
Potser encara avui hom pot recordar
l’hivern de 1963, o el més recent estiu
del 2003, períodes més fred i més càlid
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del darrer segle a Moià respectivament.
Més difícil de recordar serà segurament
l’any 1915, el més fred dels últims cent,
i què dir del 1994, que molts el recordaran pels importants focs que hi va haver
a la comarca, i és que ha estat l’any més
càlid des que s’enregistren dades a l’observatori de l’Escola Pia. En termes de
pluja, destaca la forta secada que es va
patir durant els anys 53, 54 i 55, en què
només es van recollir 635 l/m2. En canvi,
entre l’any 76 i 77 es van recollir més de
2.500 l/m2, suposant, aquest segon, l’any
en què s’ha omplert més el pluviòmetre
durant aquest llarg període, amb més de
1.300 l/m2.
Amb el conjunt de dades de temperatura i pluviometria enregistrades des dels
orígens de l’estació fins al dia d’avui, es
pot trobar de forma acurada la temperatura mitjana anual de la població de Moià,
que és de gairebé 12oC, i així mateix, la
quantitat de pluja que es recull anualment
de mitjana, que resulta de 680 l/m2. Anàlogament es pot apreciar una tendència que
ens indica que el mes més calorós acostuma a ser el juliol i el més fred el gener,
mentre que el més plujós acostuma a ser
el maig i el més sec el gener. Arribats a
aquest punt, només cal esperar el transcurs de més anys per a veure si aquestes
afirmacions continuen complint-se o no.
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PUBLICACIONS
Revistes
—Calendari 2013, editat per l’Ajuntament de Moià, sufragat amb publicitat i
distribuït gratuïtament.
—Guaiteu!, núm. 95 (gener 2013), full
digital dels Avets.
—L’Esplai, núm. 193 (febrer 2013),
butlletí de l’Associació de Gent Gran de
Moià, amb 4 pàgines.
—Modilianum, núm. 47 (2n semestre
2012), revista d’estudis del Moianès, amb
96 pàgines.
—Programa d’actes de la Festa Major d’Hivern de Moià, que podem considerar com una revista anual.
—Super-Sopa, núm. 78 (gener 2013),

revista de l’escola J. Orriols i Roca, amb
28 pàgines a tot color.
Passant a les revistes de fora, hem
vist:
—Catalunya Cristiana, del 23-122012, amb un reportatge de 2 pàgines
titulat «Sants d’ahir amb un estil d’avui»,
sobre uns còmics del dibuixant moianès
Picanyol dedicats a sant Francesc i santa
Clara d’Assís i sant Ignasi de Loiola; editats per Barcelona Multimedia.
—Cavall Fort, núm. 1212 (gener
2013), amb el conte «Un full de diari»,
d’Alegria Julià, i les habituals col·laboracions del dibuixant Picanyol.

Diaris
Regió 7
3-1-2013
«Una casa de fusta té una qualitat superior a
una de totxo» (Magí Cuberta i Raquel Gasca,
experts en arquitectura, fusta i medi ambient,
de Moià, dins la secció «De casa»).
5-1-2013
«Moià rescata l’orgue de 25 anys d’oblit. Un
grup de moianesos treballa aquests dies a
l’església netejant, peça per peça, un instrument majestuós que es troba en un estat lamentable».
8-1-2013
«A mi m’agrada molt treballar la pedra» (Lluís
Farràs, paleta jubilat de l’Estany, dins la secció
«De casa»).
11-1-2013
«Valorem el bon servei que donem als animals» (Àurea Iñiesta i Francesc Blanch, del
Centre d’Acolliment d’Animals Domèstics de
Moià, dins la secció «De casa»).

13-1-2013
«S’assegura tot allò que és més necessari»
(Jordi Thos, d’Assegurances Mapfre Familiar
S.A., de Moià, dins la secció «De casa»).
15-1-2013
«Josep Viñas repeteix triomf en l’onzena 2
Turons de Moià». «Tenim proveïdors des de
fa una pila d’anys» (Pepi i Samuel Arissa Vila,
responsables de Mobles Moià, dins la secció
«De casa»).
17-1-2013
«Castellterçol podrà acollir l’alumnat de l’escola de música de Moià tancada. La posada
en marxa del model mancomunat previst per
al febrer dependrà de si s’arriba a 90 inscrits».
«Ex-alcaldes de Calders troben excessiu el
preu per tancar el litigi de l’escola. Es queixen
també que l’ajuntament compri tota la finca, ja
que la part afectada és menys de la meitat».
18-1-2013
«Entesa creu que Moià no pot assolir el 75%
d’endeutament fins almenys el 2027. El grup demana un acord per a sol·licitar al govern central
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un tracte especial per a refinançar el deute. L’alcalde moianès serà vice-president de la comissió de la Sindicatura de Comptes al Parlament».
22-1-2013
«Moià tindrà el primer centre de proves d’Europa d’avions no tripulats per a usos científics i
tècnics. La moianesa CATUAV ha comprat un
terreny de 14 hectàrees per a l’espai tecnològic». «Potser no veuré la independència des
d’aquí, però la veuré des de dalt» (Hermínia
Balletbò i Traserra, besàvia i jubilada de Calders, dins la secció «De casa»).
24-1-2013
«L’escola mancomunada de música del Moianès s’ajorna per falta d’alumnes. El projecte
s’havia d’iniciar al febrer, però només ha assolit 66 de les 90 inscripcions que calien».
25-1-2013
«El govern en minoria de Moià aprova el pressupost amb el suport de CiU. És el primer que
tira endavant en tres anys, ja que fins ara s’havia funcionat prorrogant el del 2010».
26-1-2013
«El ple de Moià posa les cartes de cara amunt.
La sessió de dijous va deixar clar que Entesa ha agafat el paper d’oposició, i CiU, el de
frontissa». «Com que no hi ha subvencions,
ha calgut cercar alternatives» (Josep Paretas,
tècnic ramader i banderer dels Tres Tombs, de
Moià, dins la secció «De casa»).
28-1-2013
«Hi he abocat molt de mi», entrevista a Xavier Rius, periodista resident a Moià, a propòsit
de la seva primera novel·la, titulada Amor a la
carta.
29-1-2013
«El Cacis [centre artístic, de Calders] manté
les beques de residència per a artistes buscant espònsors per als projectes».
30-1-2013
«Et criden quan se’ls embussa la xemeneia o
no té tiratge» (Dani Gonzàlez i Fede del Río,
escura-xemeneies de Moià, dins la secció «De
casa»).
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31-1-2013
«Un veí de Moià afectat per un trastorn psicològic apallissa un policia local. El detingut, de
34 anys i amb experiència en arts marcials, va
haver de ser reduït per quatre patrulles».
1-2-2013
«Arxiven la querella de Josep Anglada, president de Plataforma per Catalunya, contra el
periodista moianès Xavier Rius, autor del llibre
“Xenofòbia a Catalunya”».
2-2-2013
«Moià redueix a la meitat la plantilla de policies i es planteja suprimir un torn. La greu crisi
econòmica porta l’ajuntament a deixar el cos
municipal amb només set agents. Un dels
agents, en baixa per agressió». «L’Estany refà
la mina i part de la seva història. La rehabilitació de la canalització que desguassa el llac
ha permès descobrir que l’obra és del segle
XVIII i no del XVI, al contrari del que es creia
fins ara».
3-2-2013
«Faig allò que m’agrada en tot moment» (Gonzalo Ruiz, ferrer de Moià, dins la secció «De
casa»).
5-2-2013
«Roser Oduber porta a Manresa el treball
sobre les fronteres del pensament humà. La
mostra “D_Ments + D_Liris” s’inaugura dijous
i es podrà veure fins a l’abril amb obra inèdita
de l’artista calderina».
7-2-2013
«L’empresa MoiàFutur sol·licitarà el concurs
de creditors per fer front a un deute de 5-6
milions». «Cada cop la muntanya és més accessible a la gent» (Josep Bacardit i Òscar
Gutiérrez, comerciants d’esports i material
d’esport de muntanya, de Moià, dins la secció
«De casa»).
8-2-2013
«Entesa retreu que fa un any i mig que reclamava la insolvència de MoiàFutur. AraMoià
defensa que calia garantir acabar el CAP i
“esgotar totes les vies” abans del concurs de
creditors. Catalunya Caixa diu que hi va haver
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bona voluntat per a refinançar el deute “però al
final va ser impossible”».
10-2-2013
«Les manetes, el gust del pintor i la traça també compten» (Josep Farràs, pintor de brotxa
grossa, de Moià, dins la secció «De casa»).
12-2-2013
«Tinc ganes de competir i mirar d’aconseguir
primers llocs» (Xavier Llorenç, estudiant, de
l’Estany, dins la secció «De casa»).
El 9 Nou
4-1-2013
«Moià busca sortir de l’atzucac. El ple de
l’ajuntament presenta el nou cartipàs després
que CiU i Entesa deixessin el govern».
1-2-2013
«L’equip de govern de Moià aprova el pressupost gràcies al vot de CiU». «Mor un veí de
Sant Feliu de Codines en un xoc frontal a la
C-59. El conductor del turisme que va provocar
la topada ha estat detingut per anar begut».

9-1-2013
«Documental: Marcel·lí Antúnez Roca», reportatge sobre aquest artista moianès. «Un servei
excel·lent», reportatge sobre Servei Estació,
de Barcelona, il·lustrat per un penjador per a
càrregar mòbils, dissenyat per Mireia Ordeix.
17-1-2013
«El concurs Viñas corria el perill de morir
d’èxit», entrevista a Miquel Lerín, director del
concurs Viñas, que rep la Medalla d’Or del
Cercle del Liceu.
2-2-2013
«El Cercle dels Baus. Xerrada participativa del
“furer” C. Padrisa al Cercle del Liceu».
Ara
27-1-2013
«Ajuntaments sota amenaça d’intervenció.
Madrid impedeix que Moià formalitzi el pagament del deute i atia la por als “homes de negre”».
El Periódico

8-2-2013
«Llibertat amb càrrecs per al veí de Moià acusat
d’homicidi en l’accident mortal de Sant Feliu».

21-1-2013
«Ulls voladors de la ciència. Vehicles d’origen
militar convertits en eines de coneixement»,
article sobre uns aparells projectats a Moià.

El Punt / Avui
25-1-2013
«Intriga en la correspondència amorosa»,
ressenya, signada per Jordi Capdevila, de la
novel·la Amor a la carta, de Xavier Rius.
31-1-2013
«Un llibre sobre l’extrema dreta superaria la
ficció», entrevista a X. Rius, mestre, periodista
i escriptor.
La Vanguardia
3-1-2013
«”Le Grand Macabre” de La Fura dels Baus,
premi líric Campoamor».

31-1-2013
«Sols davant el perill. La crisi obliga policies locals de tot Catalunya a fer patrulles en solitari.
Un agent de Moià rep una pallissa en presentar-se sense suport a una emergència».

ALTRES
Altres
21-1-2013 (ABC)
«Crítica de canto. Las voces del Viñas».
8-2-2013 (Diario de Noticias)
«El “Carmina Burana” del Orfeón y la Fura, en
Florencia con Zubin Mehta. El coro pamplonés
trabaja para cerrar la gira de este espectacular
montaje el próximo año en Navarra».
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BREUS
Informació municipal
L’Ajuntament de Moià ha distribuït una
circular en què s’informa del traspàs del
cobrament de la taxa d’escombraries
a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona. A partir d’aquest
any la taxa es deixarà de cobrar conjuntament amb la factura de l’aigua, passant
a ser un nou rebut independent, que continuarà essent fraccionat en un total de
quatre pagaments anuals.
La principial diferència recau en el fet
que el nou rebut no serà a càrrec del titular del subministrament d’aigua potable,
sinó que serà a càrrec del propietari de
l’immoble. El rebut es domiciliarà en el
mateix número de compte del rebut de
l’IBI del mateix titular, carregant-lo en el
banc o caixa a primers de l’últim mes del
període en voluntària. En aquells casos
on no hi hagi domiciliació, s’enviarà la carta de pagament corresponent per correu
ordinari. Les dates de cobrament seran
les següents: 1ª fracció (1 març - 2 maig),
2ª fracció (3 maig - 3 juliol), 3ª fracció (4
juliol - 4 setembre), 4ª fracció (5 setembre
- 5 novembre).
La Policia Local de Moià ha informat
que, a partir del dia 12 de febrer, el servei
de policia local queda reduït al següent
horari: inici, 14.00 hores de la tarda; final,
6.00 hores del matí. Fora d’aquest horari
cal contactar amb: 93 830 00 00 (Ajuntament de Moià), 93 875 98 00 (Mossos
d’Esquadra de Manresa), 112 (Emergències).
El dia 12 de febrer a les vuit del vespre, l’ajuntament convocà a l’Auditori de
Sant Josep una sessió informativa sobre
la nova ordenança municipal per a regular
les obres.

LA TOSCA a internet
Dins les activitats de millora dels continguts de la Viquipèdia que impulsa la Biblioteca de Moià, s’ha revisat i completat
l’entrada corresponent a «Revista La Tos48

ca». Per altra part, Carles Illa ha inclòs en
la seva pàgina web personal elmoianes.
net dos apunts en la secció «Història»:
«La Tosca, cronista de la vida moianesa»
i «La Tosca, a través de les seves capçaleres».
Quan surti al carrer aquest número de
LA TOSCA és previst que ja hagi entrat en
servei la nova web d’aquesta publicació:
www.latosca.cat.

Activitats musicals i festives
Joventuts Musicals de Moià va oferir,
el dia 16 de febrer a l’Auditori de Sant Josep, un concert del contrabaixista Rodrigo
Moro i el pianista Stefanos Spanopoulos
amb obres de Robert Schumann, Manuel
de Falla i Frank Proto.
El Bar Musical Tosca va organitzar, el
dia 19 de gener a la nit, un ball de confeti.

L’Esplai
Entre les darreres activitats programades anotem: dia 20, recital de cançons
amb el grup Narinant i actuació del mag
Quico; dia 3 de febrer, espectacle musical
Aniversari, a càrrec de l’Esplai de Navarcles; dia 17, actuació dels Cantaires de
l’Esplai de Moià, sota la direcció de Carles
Vilamajor i l’acompanyament a l’acordió
de Rosa Olivella, i dia 24, ball de carnestoltes amb Dancing Group.

Ràdio Moià
El programa “El xiu-xiu” tingué com
a convidats: el dia 9 de gener, Joan M.
Navarro, portaveu del grup municipal Entesa per Moià; el dia 16 de gener fou el
torn de la portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, Maria Tarter; el dia
30 hi intervingueren Josep Paretas i Pere
Clusella, de la Junta dels Tres Tomb; el 6
de febrer es realitzà una entrevista sobre
el Moià antic a Ramon Tarter, i el dia 13
a Mn. Jaume Soler, Joan Pedrals i Alfred
Garcia sobre la restauració de l’orgue parroquial.

La Tosca - Moià

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Defuncions

Joan Mujal i Casadevall, fill de Ricard
i de Gemma, dia 12 de gener.

Rosa García i Codina, de vuitanta-sis
anys, dia 17 de gener.

Isis Sánchez i Garcia, filla de Joan i de
Montse, dia 15 de gener.

Joaquim Sosa i Navarro, de setantasis anys, dia 18 de gener.

Anna Casas i Rubió, filla d’Albert i de
Iolanda, dia 30 de gener.

Manuela Expósito i Chaos, de cent
tres anys, dia 25 de gener.

Mariam Koita, filla de Lamha i de
Heinda, dia 7 de febrer.

Emiliano Morán Rivas, de noranta-un
anys, dia 28 de gener.
Carme Saus i Camprubí, de norantacinc anys, dia 29 de gener.

NECROLÒGIQUES
En record d’Anna Canellas
M. Dolors Crespí Canellas
La meva mare, Anna Canellas Güells,
era filla de Moià; de cal Boteller; d’en Ramon i la Lola.
A tretze anys va venir a Barcelona,
perquè el seu pare havia mort. Va passar
una joventut amb moltes dificultats i entrebancs: la guerra, la postguerra, la mort de
la seva mare i el seu germà Ramon amb
solament vint-i-dos anys.

Era una persona animosa, treballadora i que estimava el seu poble. Orgullosa que en Rafel Casanova fos fill de Moià.
El dia 6 de febrer de l’any passat,
2012, ens va deixar a l’edat de vuitantanou anys. Jo la trobo molt a faltar. Era per
a mi una persona especial. Parladora,
t’escoltava, et feia sentir bé. I és per això
que li vull retre aquest petit homenatge.

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

Plaça Major, 10, 1r. 1a.

Tel. 93 830 06 98

08180 MOIÀ
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

GENER 2013
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

16,7

-3,0

6,7

8

-

2

W

3,1

De l’11 al 20

10,6

-3,5

4,1

4

3

3

W

26,4

Del 21 al 31

15,0

-3,5

4,6

6

1

4

W

5,8

TOTAL

35,3

El dia 23 van caure 5 cm de neu.
Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts es poden consultar a la
pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoià: http://elmoianes.net/meteoMoia.html. També
es pot seguir al Twitter: @MeteoMoia, i al Facebook: MeteoMoia.

MISCEL·LÀNIA
Les barraques
Josep Clotet
Les barraques, situades en punts estratègics de camps i vinyes, eren una obra
d’art que no sabia pas fer tothom. Van servir de sopluig en hores de mal temps o
per a resguardar-se d’un excés de sol. Si
el mal temps durava gaire i s’hi volia fer
foc, com que no hi havia xemeneia, el fum
molestava bastant. Tanmateix, eren apreciades i, sovint, molt acollidores. Algunes,

també les feien servir els pobres que passaven per les cases demanant caritat, i
algun cop hi dormien.
Actualment n’hi ha que encara
s’aguanten dretes, respectades en el seu
format i com a recordança de coses útils
en temps passats; també com a demostració d’una traça humana en la construcció.
Altrament, ja no presten gaires serveis.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, abans del dia
28 de març, a través del correu electrònic latosca@latosca.org o bé deixant-nos-ho a
la nostra bústia, a Can Carner.
Sopa de lletres: Francesc ALIBÉS (1940-1947), Benvingut FÀBREGAS (19361937), Domènec MAS (1937-1938), Josep MONTRÀS (1983-2011), Jaume ORRIOLS
(1939-1940), Sebastià PETITBÒ (1969-1976), Francesc ROMEU (1976-1979), Josep
SOLÀ (1934-1936), Sebastià UBASART (1979-1983), Miquel VILARRÚBIA (19471969).
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