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Podríem dir simplement que Viñas va 
ser fruit del seu temps, uns temps convul-
sos políticament i econòmicament; uns 
temps canviants en les estètiques cul-
turals i socials, amb els sorgiments dels 
ismes a tort i a dret; uns temps en què, 
com sempre, l’única sortida possible per 
a les persones que comencen del no res 
era superar-se dia a dia amb constància, 
estudi i treball. Viñas sabé treure profi t 
de les oportunitats que se li presentaren, 
adaptar-se a les diverses circumstàncies 
que la vida artística li anà comportant i, 
fi nalment, compartir el seu èxit personal i 
econòmic amb la seva gent.

Viñas pot ser un referent per als mo-
ianesos d’ara que, salvant les distànci-
es, viuen en la situació crítica d’aquests 
moments —tant a nivell local com nacio-
nal— per la manca de feina, els proble-
mes d’habitatge, els canvis de valors (so-
cials, culturals i polítics); un referent d’una 
manera de ser i de fer en què preval la 
constància en l’estudi i la feina ben feta, 
la superació del dia a dia, el fet d’estimar 
el poble i la gent que t’ha vist néixer i es-
tar-ne orgullós i cridar-ho als quatre vents.

Tot i que la història dels municipis la 
fa la gent anònima, hi ha moments en què 
el lideratge i la capacitat d’un personatge 
suposa una sacsejada o un impuls que 
canvia la fesomia o el tarannà d’un poble. 
I encara ara, davant els reptes que ens 
depara el segle XXI, l’esperit de superació 
del tenor Viñas pot donar-nos força, valor i 
confi ança en nosaltres mateixos.

A fi nals de juliol ha començat el Festival 
de Música Francesc Viñas i per la festa ma-
jor té lloc la tradicional Festa de l’Arbre Frui-
ter, dos esdeveniments que serveixen per 
a recordar el seu creador i impulsor, Fran-
cesc Viñas (1863-1933), el tenor universal 
i el moianès que va unir al llarg de la seva 
trajectòria el cosmopolitisme i el moianesis-
me, tant en les paraules com en els fets.

Enguany s’escauen 150 anys del seu 
naixement, 80 de la seva mort i 50 del con-
curs internacional de cant que porta el seu 
nom. Per tal de commemorar l’efemèride, 
dues entitats moianeses, l’Associació Cul-
tural Modilianum i Joventuts Musicals de 
Moià, amb la col·laboració del Museu de 
Moià, han preparat un seguit d’activitats 
culturals i musicals per acostar la fi gura 
del tenor als moianesos que ja la conei-
xen i per descobrir-la als qui solament 
l’associen a la Festa de l’Arbre Fruiter o al 
Festival de Música.

Per què reivindicar avui la fi gura de 
Viñas? Doncs per ser un moianès que, 
des d’una situació econòmica precària    
—recordem que nasqué en una família 
amb escassos recursos i que de ben jove 
hagué de treballar, primer de sagal i des-
prés de teixidor—, emigrà a Barcelona 
per fer-hi un ofi ci que no li satisfeia (cerer) 
però que el va apropar al món de la músi-
ca, en especial al cant, i d’aquí —amb els 
seus dots innats, però també amb un gran 
esforç personal— al món de la gran òpera 
i llavors a triomfar i passejar el seu cant i 
el seu Moià per Europa i Amèrica. 
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Reorganització interna de l’Ajuntament de Moià
Josep Font, Jaume Clarà

L’any 2010 l’Ajuntament de Moià va 
gastar en personal tres milions d’euros, 
2.995.039 per ser exactes. L’any pas-
sat aquesta xifra s’havia reduït fi ns als 
2.237.000, un import que pràcticament es 
mantindrà enguany. En dos anys, doncs, 
l’ajuntament ha retallat un 25% les des-
peses de personal. El 30 de juny de 2013 
l’ajuntament tenia contractades en planti-
lla 60 persones justes (sense comptar el 
personal temporal destinat a la piscina i al 
pavelló). En el darrer mig any, la plantilla 
s’ha reduït en nou persones: els set pro-
fessors de la clausurada Escola Municipal 
de Música, el tècnic de cultura i un peó de 
la brigada.

La persona responsable de la com-
plexa i dolorosa comesa de racionalit-
zar els recursos humans de l’ajuntament 

és Montse Ferrer Crusellas, regidora de 
Coordinació General, Recursos Humans 
i Comunicació. Ja durant la campanya 
electoral, Dionís Guiteras havia anunciat 
que aquesta responsabilitat requeria una 
persona a temps complet. Des de l’inici 
de la legislatura fi ns ara, Ferrer reconeix 
que ha estat un temps difícil i dur, en el 
qual ha calgut analitzar la nova situació i 
fer propostes per a fer-hi front. I no gens 
agradable, perquè no és precisament cò-
mode ni popular anunciar la fi nalització de 
contractes, la necessitat de retallar o la 
reassignació de llocs de treball.

La darrera fase d’aquest procés, co-
menta Montse Ferrer, va culminar el pas-
sat mes de maig, quan el ple va aprovar el 
nou organigrama i el nou catàleg de llocs 
de treball. Aquest era resultat d’un encàr-

VIDA MUNICIPAL

Nou organigrama de l’Ajuntament de Moià   
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rec extern, ampli, que havia analitzat tots 
els serveis de l’ajuntament i que feia pro-
postes sobre quins permetien un aprima-
ment pel que fa a personal.

Amb la nova organització interna de 
l’ajuntament es vol, d’una banda, destriar 
molt bé les responsabilitats polítiques de 
les responsabilitats tècniques dels treba-
lladors, així com defi nir perfectament les 
tasques. «Hem aconseguit que cadascú 
sàpiga quina és la seva feina», afi rma la 
regidora.

Com es pot veure en el gràfi c de la 
pàgina anterior, l’ajuntament s’ha confi gu-
rat en quatre àrees: Govern, Economia i 
Hisenda, Territori, i Atenció a les Perso-
nes. La coordinació entre aquestes quatre 
àrees és responsabilitat, precisament, de 
Montse Ferrer. 

L’àrea de Govern, encapçalada a ni-
vell polític per l’alcalde i a nivell tècnic per 
la secretària en funcions, Anna M. Martí, 
inclou la secretaria, les relacions exter-
nes, una central de compres, la segure-
tat, els recursos humans i els temes de 
comunicació. L’àrea d’Economia és dirigi-
da per Maurici Santaeugènia com a regi-
dor i, com a tècnic, per l’interventor, Lluís 
Solé; és l’encarregada de vetllar per la 
tresoreria i la gestió econòmica. L’àrea de 
Territori, coordinada per Albert Clusella, 
en aquests moments tant des del punt de 
vista polític com tècnic, inclou les funcions 
de via pública, urbanisme, equipaments i 

salut pública. La quarta àrea, fi nalment, 
d’Atenció a les Persones, inclou tots els 
temes d’educació, esports, joventut, cul-
tura, participació ciutadana i ciutadania i 
és coordinada per la regidora Glòria Mas-
caró i, en l’aspecte tècnic, per Glòria Au-
bach.

Aquesta reorganització es va imple-
mentant a poc a poc. La central de com-
pres, per exemple, és un dels projectes 
que feia il·lusió a la Montse Ferrer. «Po-
dem demanar que s’ajustin perquè l’ajun-
tament està pagant al dia», a part del deu-
te acumulat. Hi ha, doncs, molta capacitat 
d’estalvi negociant preus de les compres 
i encàrrecs que fa, un tema que abans ni 
es plantejava davant la incertesa de sa-
ber quan es pagarien les factures. Com a 
exemples més anecdòtics, s’ha recuperat 
la fi gura de l’agutzil, especialment per a 
fer arribar notifi cacions, gestionar les car-
telleres i donar suport a secretaria.

Les negociacions amb el personal 
s’han fet sempre en el marc del Comitè 
d’Empresa de l’Ajuntament. Tot i que els 
canvis mai no són fàcils de pair i menys 
quan comporten la reducció de benefi -
cis socials o canvis de lloc de treball, la 
regidora reconeix que també compensa 
escoltar com alguns treballadors els pro-
posen, per pròpia iniciativa, mesures per 
a estalviar i gestionar millor les coses, un 
senyal que treballen, tots plegats, en la 
bona direcció.
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Ramon Crespiera (Entesa): «A Moià encara 
no hi ha consciència de la situació»
Jaume Clarà

Ramon Crespiera va ofi cialitzar, en 
el ple municipal del 4 de juliol, la dimissió 
com a regidor, juntament amb el seu com-
pany de grup Francesc Torres. Crespiera 
havia estat elegit regidor l’any 2007 dins 
les llistes de MAP-ERC. En les darreres 
eleccions municipals (maig del 2011) va 
encapçalar la llista de l’Entesa per Moià, 
amb la qual obtingué cinc regidories, una 
menys que AraMoià, la força més votada. 
En el govern d’unitat que es formà des-
prés d’aquestes eleccions, assumí la car-
tera d’Hisenda. Com a conseqüència de la 
primera crisi del govern d’unitat, el febrer 
del 2012 —que acabà amb la dimissió de 
les regidores d’Entesa Elvira Permanyer i 
Laura Camí—, Crespiera cedí la direcció 
del seu grup a Joan Maria Navarro, men-
tre continuava amb la cartera d’Hisenda, 
competència que mantingué fi ns al de-
sembre passat, quan AraMoià posà fi  al 
govern d’unitat. Ara, Crespiera i Torres ce-
deixen les seves actes de regidor a Josep 
Pladevall i Montserrat Petitbò. 

En dos anys, quatre dels cinc re-
gidors d’Entesa han dimitit. Com s’ha 
d’interpretar això?

La primera crisi va ser política i va 
culminar amb la destitució de l’Elvira per 
part de l’alcalde i la seva dimissió, i, per 
altres motius, amb la dimissió de la Lau-
ra. En aquell moment la meva postura era 
la de no acceptar la destitució de l’Elvira. 
Majoritàriament es va optar per la con-
tinuïtat del govern d’unitat. En aquesta 
situació vaig accedir a continuar com a 
regidor d’Hisenda, però amb la condició 
de deixar de ser el portaveu del grup. La 
qüestió actual és molt més senzilla. S’ha 
acabat el govern d’unitat i és el moment 
de plantejar-se una renovació, perquè en 
les actuals circumstàncies poc es pot fer 
pel poble des de l’oposició, a part de fi sca-
litzar l’acció de govern —cosa que també 
és important—, però això ho pot fer gent 
nova que entri amb noves idees i ganes 
de treballar pel poble. 

El grup predecessor de l’Entesa, 
el MAP-ERC, encapçalat per Francesc 
Torres, va liderar l’oposició en les dar-
reres legislatures de l’alcaldia de Josep 
Montràs. Quan Montràs es va retirar i 
Convergència i Unió —després d’una 
legislatura marcada pels forts aug-
ments de l’IBI i la consegüent contes-
tació popular— estava en el punt més 
baix de la seva història, l’Entesa no va 
aconseguir guanyar les eleccions. Per 
què? Com ha repercutit això en l’actua-
ció posterior dels seus regidors?

El fet de guanyar o no guanyar les 
eleccions no ha repercutit. Nosaltres sem-
pre havíem dit que si guanyàvem les elec-
cions faríem el que fos per tenir un govern 
d’unitat. I tant si el lideràvem com si no, 

Ramon Crespiera (fot. J. Clarà)   
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crèiem que el millor era un govern d’uni-
tat. Les regidories van ser molt ben distri-
buïdes en funció del perfi l dels regidors, 
però el que segurament no es va lligar bé 
va ser el pacte, que va néixer malament.

Quant al fet de no guanyar les elecci-
ons municipals, el poble és el qui mana. 
Abans de les eleccions, des del grup del 
MAP el que preteníem era aconseguir 
una base al màxim d’àmplia per a entrar a 
l’ajuntament i liderar el canvi, però sempre 
tenint en compte que els regidors dels al-
tres grups havien de formar part del govern 
d’unitat. Aquesta llista no es va aconseguir 
i el poble va tenir més llistes per triar...

Tots els anys del MAP-ERC i Entesa 
en el consistori moianès els ha passat 
a l’oposició —amb l’excepció del breu 
període del govern d’unitat—. Es pot 
dir, per tant, que Moià s’ha quedat sen-
se saber com els equips encapçalats 
per Torres i després per vostè haurien 
gestionat l’ajuntament. Se’n va amb la 
sensació de no haver-ho pogut demos-
trar? ¿Creu, parlant amb sinceritat, 
que hauria pogut revertir la situació 
econòmica municipal?

No, hi ha aspectes que es podrien ges-
tionar d’una altra manera, però no sé fi ns 
on hauríem arribat. Hi ha hagut punts de 
desacord en la gestió. Però, com que el 
deute  de Moià és excepcional, sabíem que 
el grup que encapçalés l’ajuntament s’ana-
va a cremar, perquè venien quatre anys —i 
els quatre que vindran— en els quals qui 
governi tindrà les mans lligades. Perquè 
encara ningú no m’ha demostrat que Moià 
no sigui el poble més endeutat de Catalu-
nya. Pel que fa a la sensació amb què mar-
xem, cal dir que no anàvem a demostrar 
res, anàvem només a treballar pel poble.

Fa uns quants mesos va sortir a 
la llum que el Tribunal de Cuentas de-
mana responsabilitats a diversos regi-
dors de l’època Montràs —entre ells, 

en l’afer de la gespa del camp de fut-
bol, també a regidors de l’oposició—. 
¿El fet que tot s’hagi originat per les 
denúncies presentades pel MAP-ERC 
i el malestar que, entre les persones 
afectades, s’ha generat, ha contribuït 
a la decisió de presentar la dimissió?

No, el motiu és l’exclusió del govern 
d’unitat.

El MAP des de 1999 denunciava fets 
puntuals de la disbauxa i la degradació 
que hi havia a l’ajuntament. Jo ja hi col-
laborava des de fora, fi ns que en el 2007 
vaig entrar-hi com a regidor. En aquell mo-
ment, amb total inexperiència, posem en 
coneixement del màxim d’organismes les 
xifres del 2006: enviem escrits a la Direcció 
General de Política Financera, a la Direcció 
General d’Administració Local, al Síndic de 
Greuges i a la Sindicatura de Comptes.

Administració Local ho reenvia a l’al-
calde de Moià demanant què passa i com 
ho pensen resoldre. Economia i Finances 
no es manifesta, perquè diuen que ells te-
nen la tutela però no la fi scalització; val a 
dir que aquest cas és greu, perquè al di-
rector general de Política Financera li dè-
iem que l’any 2006 s’havien fet grans ope-
racions de crèdit sense la seva preceptiva 
autorització, i no ens va fer cap cas. Per 
la seva part, el Síndic de Greuges diu que 
no és la seva competència, que si ens en-
torpeixen la tasca com a oposició, que li 
ho diguem. I la Sindicatura de Comptes 
contesta que si mai se’ls acut investigar 
l’Ajuntament de Moià, tindran en compte 
els nostres suggeriments. Per tant, tenim 
els organismes de tutela fi nancera i fi sca-
lització que esquiven el tema.

L’any 2008 continuem insistint. Se’ns 
diu que seria més fàcil si, en comptes de 
demanar una investigació a fons, propo-
séssim algun punt en concret. Vam pro-
var-ho enviant un escrit a la Sindicatura 
de Comptes referent a un ple del mes de 
juny en què s’havien aprovat els vestidors 
de la piscina municipal. Nosaltres havíem 
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demanat un informe de secretaria que no 
es va fer i no estàvem d’acord amb l’in-
forme d’intervenció. Nosaltres només pre-
guntàvem si s’ajustava a dret el que s’ha-
via fet, però això no ho van respondre.

En el 2009 es presenten a aprovació 
els comptes dels anys 2006, 2007 i 2008, 
tots junts. Hi vàrem presentar al·legacions 
per possibles irregularitats, i pel novem-
bre vàrem obrir dues vies: una via política, 
a través d’ERC i ICV, de portar el tema 
a la comissió parlamentària de la Sindi-
catura de Comptes perquè obrissin una 
investigació de cinc anys, que va acabar 
amb l’intercanvi de cromos entre el PSC, 
que va preservar que s’investigués l’hotel 
Miramar de Barcelona, i Convergència, 
que va evitar que s’investigués Moià. La 
segona via era tornar-ho a enviar a la Sin-
dicatura de Comptes, però amb còpia al 
Tribunal de Cuentas. Aquest va respon-
dre, el gener del 2010, dient que, analitzat 
el tema, hi havia indicis de «responsabi-
lidad contable por alcance» i que havien 
decidit iniciar unes diligències preliminars. 
El MAP va rebre un escrit, que per error 
va signar un empleat de l’ajuntament, en 
el qual ens donaven deu dies per a decidir 
si ens personàvem en la causa i havíem 
de dir contra qui anàvem i quin dany ha-

via causat a l’ajuntament; però com que el 
termini ja havia passat quan vàrem rebre 
la carta, no vàrem ni poder decidir què fè-
iem.

El tema ha durat tres anys, fi ns que 
el novembre del 2012 i gener-febrer del 
2013 han fet tota la feina que no havien 
fet abans. Des del meu punt de vista, en-
tenc que han fet anar el ventilador i han 
fet una imputació indiscriminada. Per a mi 
hi ha un tema greu, que espero que aca-
bi bé: involucrar unes persones que han 
votat en un sentit en un ple basant-se en 
una assessorament que haurien d’haver 
tingut de secretaria i no van tenir... Extra-
polant aquest cas a qualsevol municipi, un 
regidor que voti a favor d’un tema ha de 
tenir la precaució de saber si el secretari o 
qui ha de dir que jurídicament això és cor-
recte, ho faci... Espero que això es pugui 
aclarir: que tota la gent que ha votat de 
bona fe... No discutim el fet, sinó la forma. 
Discutim si l’ajuntament tenia recursos 
per a aquests temes, com per a altres ac-
tuacions d’aquests darrers anys que ara 
ha sortit que s’anaven fent sense dotació 
pressupostària.

És evident que l’herència econòmi-
ca deixada pels consistoris de Josep 

Ramon Crespiera, en un ple de principis d’aquesta legislatura (fot. J. Capdevila)
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Montràs ha estat objecte de crítica des 
de bona part de la població moianesa. 
Però també sembla evident que, en con-
junt, la població de Moià no ha aprovat 
després a les urnes les persones que 
han impulsat les protestes, i per les ac-
tivitats organitzades darrerament per 
l’associació MoiàDeute, per exemple, 
tampoc no sembla que les peticions 
de responsabilitats siguin majoritàries. 
Ho veu així? Per quina raó?

Sí que ho veig així, però no sé per què. 
Sembla que la gent ja ha assumit l’IBI. Jo 
diria que a Moià encara no hi ha consci-

ència de la situació. Quan miro endavant, 
a quinze o vint anys vista, i m’imagino un 
poble en què no es puguin fer inversions, 
penso que és molt greu. 

El poble vota i decideix. El MAP-ERC 
durant molts anys va estar fent butlletins, 
informant: ara estem a quinze milions, ara 
a divuit, ara a vint... Potser és la mirada 
una mica estreta, i no vull criticar ningú, 
de mirar només el que toca pagar a un 
mateix, en lloc de mirar de manera una 
mica més àmplia tot el poble. Però amb 

Moià, en una fotografi a del dia 13 de juny (fot. C.I.C. - Moià)  

el temps tot això s’anirà veient. Qualsevol 
societat que no investiga el que ha pas-
sat corre el risc que sigui més fàcil que es 
torni a repetir... I llavors entraríem en el 
problema de les responsabilitats compar-
tides, no en aquest cas de la responsabili-
tat del votant, sinó de qui ha d’assessorar 
els actes administratius de l’ajuntament, 
de qui ha de supervisar, de qui ha de fi s-
calitzar... i ens podríem estendre fi ns a les 
entitats fi nanceres que, sabent que calia 
l’autorització de Política Financera, sig-
nen operacions creditícies sense compro-
var si l’ajuntament l’havia obtinguda.

A partir d’ara Ramon Crespiera 
continuarà vinculat a la vida política 
municipal a través d’Entesa per Moià? 
Com queda el grup a enfocar la segona 
meitat de la legislatura i de cara a pre-
sentar-se a les eleccions del 2015?

Evidentment, jo continuaré a Entesa, 
col·laborant amb tot el que se’m demani, 
participant activament en les reunions en la 
mesura en què es consideri que puc apor-
tar alguna cosa. Però no em correspon a mi 
parlar de les projeccions futures d’Entesa.
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La Falcia, plena d’escuma i de pudor 
Anna Baró Vidal. Grup de l’Aigua de «El Fanal»

Un veí de Moià ens va alertar d’un al-
tre episodi d’escuma a la riera de Castell-
nou, el passat 22 de juny, al paratge de 
la Falcia. És l’autor de les fotografi es que 
han servit per a denunciar-ho públicament 
a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajun-
tament de Moià. 

La riera de Castellnou recull les ai-
gües residuals dels polígons del Pla-ro-
maní i del Prat i les que provenen de la 
xarxa del sanejament urbà, confl uint totes 
a la depuradora. Aquesta instal·lació fa 
set anys que està saturada i té un funci-
onament defi cient. L’any 
2012 es va xifrar el punt 
de saturació del cabal 
de la depuradora en el 
140%, i la càrrega con-
taminant, en el 119%.

Fa anys que les ri-
eres del Moianès reben 
l’impacte del mal funcio-
nament de la depurado-
ra de Moià i pateixen les conseqüències 
d’aquests episodis de contaminació recur-
rents. La diputada Bet Font ja va portar 
el tema de la contaminació de les rieres 
de Moià al Parlament de Catalunya l’any 
2001, assenyalant que algunes indústries 
abocaven aigües residuals amb càrregues 
contaminants per sobre de les permeses.

L’abril passat, veïns de Monistrol de 
Calders van denunciar també l’aparició 
d’escumes i males olors a la riera Golar-
da. Es van personar els Mossos i els tèc-
nics de l’ACA i van determinar que, efec-
tivament, l’escuma procedia de la zona 
industrial del Prat, sense poder dilucidar 
quin establiment concret n’era el causant. 
L’ajuntament, pressionat per l’ACA, va en-
viar cartes als industrials advertint-los que 
havien d’observar l’ordenança municipal 
d’abocaments, però fi ns al moment pre-

sent, ni aquest govern ni cap dels mandats 
presidits per l’alcalde Montràs no han acon-
seguit aturar aquestes males pràctiques 
ambientals que ens perjudiquen a tots.

Les aigües contaminades tenen un 
efecte nociu per als ecosistemes fl uvials, 
però també per a l’agricultura i la salut de 
les persones, i per això fem una crida al 
seny dels industrials, presumptes cau-
sants dels abocaments, per tal que adop-
tin les mesures necessàries per a evitar-
los. També demanem que l’ajuntament 
posi els mitjans necessaris per a aplicar 

amb rigor l’ordenança 
municipal i arribi, si és el 
cas, al tancament de l’ac-
tivitat o a la via penal. 

A l’ACA li demanem 
que ampliï o renovi amb 
la màxima urgència la 
depuradora de Moià i es-
perem que l’ajuntament 
aviat iniciï les obres de 

connexió del Polígon del Pla-romaní a la 
depuradora, perquè fa anys que s’abo-
quen les aigües residuals del clavegue-
ram d’aquesta zona, directament al tor-
rent de l’Ocella.

I a tots els moianesos i moianeses, 
que s’empoderin* de la seva aigua i de les 
seves rieres, ja que en fer-ho recuperem 
el valor del nostre patrimoni natural, his-
tòric, cultural, simbòlic i conformador de 
la identitat que compartim i que hauria de 
formar part del llegat que deixem a les ge-
neracions futures.

* Empoderar-se, entès com el procés per 
a afrontar determinats confl ictes, ambientals 
o socials, complexos, on intervenen diversos 
agents que actuen amb interessos contrapo-
sats i on el paper de la ciutadania és la clau. 
Vol dir conèixer la problemàtica, sentir-se part 
implicada i actuar.
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Escuma a la Falcia (fot. C.I.C. - Moià)   

Contrapunts
Sebastià de Marfà

On eren les escombres?

La plaça del CAP, el dia després de la 
nit de Sant Joan, feia una autèntica llàs-
tima. Per diverses raons: per la brutícia 
acumulada de les ampollades, i per les 
deixalles dels petards. Independentment 
de la responsabilitat de cada un de nosal-
tres a complir amb el civisme, els precs 
del consistori, segons els quals tots haví-
em d’agafar les escombres i substituir els 
malaurats professionals de la neteja mo-
ianesa, no han funcionat. 

Pobrets aquells avis que van haver 
de sentir un dia que —un cop jubilats— 
haurien de posar-se mans a l’obra! Doncs 
no s’hi han posat! Home!, avis i jubilats de 
Moià! No veieu que no hi ha diners perquè 
un parell d’empleats passin l’escombra 
per Sant Joan?

La plaça del CAP
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Nou toc de campanes a Moià
Josep Font

La majoria de moianesos van ado-
nar-se, el mes de juny, que les campanes 
no sonaven igual. Aquesta percepció va 
ser motiu de comentari i de preocupació 
a l’inici. Què ha passat amb els tocs del 
campanar de Moià? Mossèn Jaume Soler 
ho explica mentre repassa, amb atenció, 
el contingut de LA TOSCA: «Va ser el 10 
de maig; tres llamps, tres, van caure al 
campanar.» La força de l’electricitat des-
fermada va fer malbé tota la instal·lació 
elèctrica i fi ns i tot els martells de les cam-
panes. «S’ha hagut de fer tot nou; ho han 
fet els de l’empresa Rifer de Girona, que 
són grans professionals», diu, mentre pre-
cisa que, de les nou campanes del cam-
panar, set estan en funcionament i que al-
guns feligresos li han expressat que, amb 
els nous tocs dels quarts de les hores, el 
campanar té ara un «toc més de festa», 
com més alegre. «Ara toquen millor», afi r-
ma, reconeixent que aquest procés pot 
haver «despistat» una mica els moiane-
sos. I és que el principal canvi auditiu és 
que el toc de quarts, que abans es feia 
amb un sol toc de campana per a cada 
quart, ara se sent amb tres tocs de cam-
pana per a cadascun. 

No han canviat tant els tocs, diu el 
rector. Les campanes repeteixen, com 
sempre, les hores i, a més, a dos quarts 
de vuit del matí fan el toc d’oració, que es 
repeteix a dos quarts d’una del migdia i a 
dos quarts de vuit del vespre. A més, hi ha 
els tocs de les misses i els tocs especials, 
com ara els de bateig i de defunció, que 
ara es poden engegar amb un comanda-
ment a distància des de la rectoria. Aquest 
nou sistema permet d’introduir novetats, i 
el rector anuncia que potser s’hi introduirà 
alguna melodia nova.

El fet és que, amb l’atzagaida dels 
llamps, han hagut de refer els martells 

ACTES I ESDEVENIMENTS

Campanes arreglades (fot. J. Font)
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de les campanes, el sistema elèctric, 
i s’ha hagut de fer una centraleta nova, 
molt moderna. Ara, per exemple, el rellot-
ge està sincronitzat amb un d’alemany, 
de manera que podem estar segurs que 
no va mai ni avançat ni endarrerit. Més 
de 5.000 euros ha costat tot plegat, dels 
quals es farà càrrec la companyia d’asse-
gurances, ja que el bisbat de Vic té pòlis-
ses per a aquestes circumstàncies. Sort 
n’hi ha hagut.

«Fa un any que sóc a Moià i m’hi estic 
acostumant», diu Mn. Jaume Soler. Tot i 
que té molta família aquí, el procés d’adap-
tació no és fàcil, reconeix. D’una banda, 
perquè s’ha de fer càrrec simultàniament 
de les esglésies de l’Estany, de Santa Ma-
ria d’Oló i de Castellcir, a més de les parrò-
quies, que recita, de Sant Joan d’Oló, Sant 
Vicenç de Vilarassau, Santa Coloma Sas-
serra, Sant Feliu de Rodors i Sant Pere 
de Ferrerons. D’acord, diu, només s’hi diu 
missa un dia a l’any, però hi ha gent que 
vol visitar-les i quan no hi ha un degoter en 
una hi ha una visita en una altra parròquia.

Però no és l’acumulació de feina el 
que sembla atribolar el rector. És el record 
dels quaranta anys de servei a l’Argenti-
na. Parla de la glacera del Perito Moreno, 
on va estar ben a prop durant anys i, tant 
com la geografi a, destaca la proximitat de 
la gent de l’Argentina i també dels seus 
bisbes: «Ja s’ha vist amb el Sant Pare. 
Allà, quan algun conegut meu ha anat a 
l’Argentina, el bisbe mateix li ha ofert allot-
jament i cuina.» Mossèn Jaume, nascut a 
Castellcir, va marxar del Moianès l’any 
1967 i ha fet una part important de la seva 
vida a Llatinoamèrica. Ha tornat en un 
món molt canviat i uns temps complexos, 
on costa que la societat, i les campanes, 
trobin el ritme adequat. 

Els moianesos superen la selectivitat amb èxit
Elvira Vilardell

30.250 estudiants catalans s’han pre-
sentat a les proves d’accés a la universitat 
(PAU) —més conegudes com a selectivi-
tat— aquest any 2013. D’aquests futurs 
universitaris que s’han examinat, 31 són 
de l’IES Moianès. Tot i els nervis inevita-
bles i les males sensacions en sortir d’al-
guns exàmens, els resultats dels alumnes 
moianesos han estat més que bons i és 
que el 97% d’ells, o dit d’una altra manera, 

30 de 31, han aprovat. Gairebé tots po-
dran accedir a la carrera que desitjaven, 
encara que alguns ho faran amb millor 
nota que altres. Aquest és el cas de Miquel 
Oller, Gisela Soler i Clàudia Soler, que 
han aconseguit una mitjana —sumant el 
batxillerat i la selectivitat— superior a nou. 
Tots tres de la branca científi co-tecnològi-
ca, han escollit opcions relacionades amb 
el seu àmbit: Enginyeria en Tecnologies 

Mn. Jaume Soler (fot. J. Font)
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Industrials, el Miquel; Arquitectura, la Gi-
sela, i Bioquímica o algun grau relacionat 
amb el món de la Biologia, la Clàudia. 

Si bé tots tres estudiants estan satis-
fets amb el resultat global i amb la feina 
feta, també cal apuntar que reconeixen 
haver tingut difi cultats en alguns exà-
mens, especialment en el de matemàti-
ques, igual que la majoria d’estudiants ca-
talans d’altres instituts. I és que la prova 
de matemàtiques d’aquest any ha estat, 
gairebé es podria dir, la més polèmica de 
tota la història de la selectivitat, o si més 
no, l’única que s’ha repetit. Malgrat les 
queixes, cap d’ells no forma part del 32% 
d’estudiants catalans que van decidir tor-
nar a examinar-se d’aquesta matèria, ja 
que, afortunadament, aquesta nota no els 
va fer baixar 
la mitjana de 
manera deter-
minant. A part
dels errors que
contenia la pro-
prova de ma-
temàtiques, 
que van ser 
els principals 
causants de 
l’enrenou, el Miquel considera que una al-
tra equivocació és que es permetés tornar 
a fer la prova. «Jo ho hauria solucionat 
essent benvolent en la correcció, però el 
fet de repetir l’examen, des del meu punt 
de vista, va crear encara més desigualtat 
entre els estudiants, ja que, segons fonts 
expertes, el segon examen era força més 
fàcil», assegura el Miquel.

Si a l’hora d’assenyalar l’examen més 
difícil tots tres ho tenen clar, les opinions 
pel que fa a l’examen més senzill són di-
ferents. La Clàudia i la Gisela tornen a co-
incidir: anglès; en canvi, el Miquel dubta 
més abans d’afi rmar que la prova de física 
per a ell va ser la més fàcil. A nivell global, 
però, l’examen que millor va anar a tots 
els alumnes de l’IES Moianès va ser la de 

català: el 100% la van superar, seguida de 
la de castellà, amb molt pocs suspesos. 
Cal destacar també les notes dels qui es 
van presentar a història de l’art, ja que van 
aconseguir els resultats amb millor puntu-
ació per assignatura: el 85% van obtenir 
notes superiors al 8,5 i dos alumnes van 
arribar al 10. Tot i els bons resultats en 
llengua, curiosament, els tres estudiants 
coincideixen que aquestes assignatures 
no haurien de tenir tant pes en la nota de 
les persones que no es volen dedicar a 
l’«àmbit de les lletres». D’acord amb la 
seva opinió, les matèries específi ques 
de cada especialitat haurien de comptar 
més, malgrat que matisen que això no vol 
dir que les llengües no siguin importants, 
sinó que, depenent del que vulguis estu-

diar, hi ha 
assignatures 
que ho són 
més. 

El Miquel, 
la Gisela i la 
Clàudia han 
superat la se-
lectivitat i ho 
han fet amb
molt bona no-

ta, igual que molts altres alumnes cata-
lans. La llàstima és que aquest esforç de 
vegades no sigui sufi cient per a poder en-
trar a la universitat, i no per problemes de 
capacitat o de resultats, sinó a causa de 
l’increment de les taxes en l’àmbit educa-
tiu, a les quals algunes famílies no poden 
fer front. 

Aquest curs s’ha registrat un dels 
augments més alts pel que fa als estudis 
universitaris, un 67% en un sol any, pu-
jada que es tradueix entre 607 i 949 eu-
ros més per curs, segons dades extretes 
de l’Observatori del Sistema Universitari. 
Unes xifres que situen Espanya en el sisè 
lloc dins el rànquing de països de la Unió 
Europea on és més car cursar estudis uni-
versitaris. 

Els estudiants Miquel Oller, Gisela Soler i Clàudia Soler 
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Catifes per Corpus
Elvira Permanyer

De nou sota aquesta primavera en 
què s’ha fet esperar l’arribada del bon 
temps, el diumenge dia 2 de juny, un 
grup de moianesos, amb la iniciativa de 
la Cultura de la Dona i l’AMPA de l’Escola 
Pia, han tornat a fer catifes ornamentals. 
Aquest any s’ha concentrat la feina única-
ment en dos punts: un, a les escales de 
l’església parroquial, fent-hi una senyera 
de fl ors de paper i heures aprofi tant els 
graons; l’altre punt fou la plaça del CAP, 
on es feren tres catifes.

La feina havia començat unes setma-
nes abans, tant per parlar de què i de com 
es farien les catifes aquest any, qui feia el 
disseny per a fer amb paper les fl ors gro-
gues i vermelles que haurien d’anar a vestir 
les escales, i un parell de dies abans anar a 
retallar heura sufi cient per a acompanyar-
les. El divendres i el dissabte, als baixos 
del Casal, trobada de la gent per a tintar 
de diversos colors els encenalls perquè es 
poguessin fer les tres catifes previstes.

A les vuit del matí del diumenge 2 de 
juny s’inicià la confecció de les catifes: un 
grup a les escales i l’altre al CAP. En aca-
bar, una bona xocolata calenta i coca va 
posar punt fi nal a la confecció.

Les catifes van restar a la vista de tot-
hom fi ns a les vuit del vespre del mateix 
diumenge, en què es van retirar tots els 
elements per a deixar els espai nets com 
s’havien trobat. Desitgem que l’any vinent 
hi tornin! Els diners recollits en les dues 
guardioles a peu de catifa (115 euros) 
han estat destinats al Banc d’Aliments de 
Moià, de Càritas.

Segons ha informat la Cultura de la 
Dona, s’estan fent contactes, de cara a 
l’any vinent, amb la Federació Catalana 
de Catifaires, amb el propòsit de (en pa-
raules seves), «tenir més idees i facilitats 
per a fer la festa més lluïda».

Flama del Canigó
Marc Capdevila. ANC-Moià

Un any més, la vigília de Sant Joan va 
arribar la Flama del Canigó per a encen-
dre les fogueres d’arreu del Moianès. Un 
grup de l’Estany la va anar a buscar un 
cop més i la va portar fi ns al coll d’Ares. 
Allí, un grup de corredors moianesencs va 
dur la Flama fi ns a Moià tot fent relleus. 
Malgrat que el temps no hi va acompa-
nyar, un nombrós públic va rebre la qua-
rantena de corredors.

L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, 
després dels agraïments pertinents als 
organitzadors i assistents, convidà a refl e-
xionar sobre el tomb que ha fet la situació 
del nostre país en tan sols un any. Segui-
dament, Ricard Gros, com a secretari de 
la secció local de l’ANC, va llegir el ma-
nifest de la Flama. Després d’encendre 
la foguera que va escampar la fl ama per 
totes les llànties moianesenques, es va 
cloure l’acte amb coca i vi bo.

El dia 7 de juliol es va tornar a fer la 
caravana de vehicles per la independèn-
cia. Aquest any, amb l’eslògan «Marxem», 
es van organitzar cinc caravanes des de 
diferents llocs de la Catalunya Central, les 
quals van confl uir a Manresa. Un cop allí, 
es va fer una estelada humana a la plaça 
de Crist Rei, amb la participació de més 
de tres mil persones.

Acabem recordant que per a aquest 
Onze de Setembre s’ha organitzat una 
cadena humana que creuarà tot Catalu-
nya de nord a sud. A Moià, juntament amb 
Calders, Collsuspina, l’Estany i Santa Ma-
ria d’Oló, hem reservat un tram de difícil 
ocupació a prop de Figueres. Serem més 
de sis-cents, que marxarem amb autobús 
a contribuir que la Via Catalana sigui l’úl-
tima gran manifestació abans d’assolir la 
plenitud com a poble, la independència. 
Encara no t’hi has apuntat?: www.via.as-
semblea.cat.
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Lliurament de la Flama del Canigó (fot. C.I.C. - Moià)   

Tot fent les catifes a la plaça del CAP (fot. E. Permanyer)   
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Coral de Moià
Elvira Permanyer

El diumenge 8 de juny, a l’Auditori de 
Sant Josep, la Coral de Moià oferí un con-
cert dit de Primavera. S’inicià amb la ja 
habitual sardana del pare Mateu Trenchs, 
esdevinguda l’himne de la Coral. Va ser 
un concert en què s’oferien dotze cançons 
d’autors anglesos, francesos, mallorquins, 
catalans..., que van rebre una aplaudida 
aprovació del assistents. 

Cal destacar una segona cançó, com-
posta pel mateix Mateu Trenchs, La cardi-
na, però el gruix del concert va estar for-
mat per les interpretacions de peces de J. 
Brahms, R.L. de Pearsall, Remy Gagne i 
J.J. Blay. 

El programa previst s’acabà amb la 
versió de Jordi G. Verges de la cançó 
de Sau, Boig per tu. Com a tancament 
s’oferí un bis de l’espiritual afroamericana 
Go, tell it on the mountain: mentre la Co-
ral restava a l’escenari, en Kevin Kenny, 
membre de la coral, cantava des del dalt 
del cor acompanyant-se d’una guitarra, 
rebent l’ovació fi nal per la seva magistral 
interpretació. 

La Coral de Moià tornà a actuar el dis-
sabte 27 de juliol, a les set de la tarda. 
Fou a l’església de Santa Maria de l’Es-
tany, juntament amb el Cor de Vacarisses, 
també dirigit per Andreu Brunat.

LES ENTITATS INFORMEN

Actuació a l’Auditori (fot. À. Cabeza) Concert a la plaça  

El dissabte 29 de juny es va fer el pri-
mer concert organitzat per l’associació  
cultural sense ànim de lucre Que no Pari 
la Música a Moià. L’esdeveniment va tenir 
lloc a la plaça Major, a les sis de la tarda, 
amb una bona assistència de públic. 

A causa del tancament de l’escola de 
música, es va creure convenient fer com 
un fi nal de curs de tots els alumnes que 
han continuat fent música amb diferents 
professors. El resultat va ser espectacu-
lar! La il·lusió que tots van mostrar inter-
pretant les seves peces era patent.

Es va començar amb música clàssica, 
amb un trio de guitarres i un altre de fl au-
tes travesseres. Tot seguit, un quintet de 
fl autes i violoncel i diferents combos (in-
fantil, juvenil i adults) ens van obsequiar 
amb peces de diversos estils; i per aca-
bar, el combo juvenil ens va animar amb 
alguna peça de rock català i també de pop 
anglès. Quin goig que feia la plaça amb 
tot aquest jovent tan il·lusionat per la bona 
música!

El divendres 12 de juliol, a les nou del 
vespre, a l’Auditori de Sant Josep també 
es va fer el concert de cant coral del Cor 
Xera i l’actuació del grup de Batucada, 
que no havien pogut intervenir en el con-
cert anterior.

Que no Pari la Música
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Joventuts Musicals de Moià

El Moianès sona

Tres nous espais emblemàtics del 
Moianès han acollit aquest segon cicle 
de música, patrimoni i gastronomia que 
organitza Joventuts Musicals de Moià. 
Va començar a Moià el 22 de juny, en la 
imponent masia del Prat, amb un concert 
de violí i guitarra. Allà Joan Argemí fou 
l’amfi trió, explicant els orígens de la seva 
propietat en la que segurament fou una de 
les seves darreres aparicions públiques 
abans de la seva sobtada mort, motiu pel 
qual el darrer concert del cicle, celebrat al 
mas Esplugues de Castellcir, es dedicà a 
la seva memòria. Aquesta peculiar casa 
troglodítica construïda dins una balma ro-
cosa acollí el duet La Veu de Syrinx, que 
combina veu i guitarra, amb un deliciós 
repertori de cançó catalana i occitana al 
costat de música clàssica francesa. El 
concert, però, que despertà més expecta-
ció fou el celebrat a les poues de la Gine-
breda, a Castellterçol, un insòlit lloc sota 
terra que servia per a emmagatzemar 
glaç i que sorprengué els assistents per la 

seva acústica. Aquest indret, curosament 
restaurat pel Consorci del Moianès, acollí 
una formació de vent de components de 
l’Orquestra de Collsuspina.

Cada concert anà acompanyat, a part 
de la visita guiada al lloc, d’un abundós 
bufet lliure confeccionat amb productes 
elaborats al Moianès, gran part d’ells de 
producció ecològica i que féu les delícies 
del públic que omplí tots tres concerts. 

30è Festival de Música 
Francesc Viñas 

Coincidint amb el 150è aniversari del 
naixement del tenor F. Viñas, el Festival 
que duu el seu nom arriba a l’edició núme-
ro trenta, altre cop de la mà de Joventuts 
Musicals de Moià, que s’arrisca en solitari 
a organitzar-lo després que l’Ajuntament 
de Moià deixés de fer-ho ara fa dos anys. 

En aquesta ocasió, a més, en coincidir 
amb el tancament de l’escola de música, 
Joventuts Musicals ha volgut posar-hi el 
seu granet de sorra i ha organitzat dos 
cursos adreçats als joves músics de la 

Concert en una poua de la Ginebreda (fot. Alfred Plans)   
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comarca: un de piano a càrrec de Daniel 
Ligorio i l’altre consistent en una Trobada 
Internacional d’Orquestra on els partici-
pants, de tots els instruments orquestrals, 
poden experimentar el treball en grup dins 
una orquestra, combinant les classes amb 
el lleure i els concerts.

Així, doncs, el Festival Viñas ha arren-
cat el dia 27 de juliol amb un concert dels 
professors del curs, amb la intervenció de 
noms tan solvents com Pierfrancesco Fi-
ordaliso, Daniel Ligorio, Heriberto Fonse-
ca, Marc Galobardes, Josep Sancho i un 
llarg etcètera. 

Els alumnes i professors del curs par-
ticipen també en una auca musical esce-
nifi cada per Carlus Padrissa de La Fura 
dels Baus per la casa i el jardí de Fran-
cesc Viñas, on la gent pot visitar l’indret 
tot escoltant la veu del tenor Viñas en di-
versos racons, en un espectacle titulat De 
com un pagès de Moià esdevingué tenor 
wagnerià.

Els dies 3 i 4 d’agost és el torn dels 
concerts fi nals del curs de piano i del con-
cert de l’orquestra Sons d’Art, que haurà 
celebrat durant nou dies la seva Quarta 
Trobada a Moià. De fet, els organitzadors 
tenen la intenció de convertir Moià en la 
seu permanent d’aquest curs, celebrant 
en aquesta població el seu stage anual a 
l’estiu, a part de petits encontres durant 
l’any, per a treballar el repertori orques-
tral.

El Festival arribarà al seu punt àlgid 
el dia 17 d’agost, cloent la celebració de 
la Festa de l’Arbre Fruiter amb un concert 
de música sacra en què s’interpretarà, al 
costat d’altres obres de Haendel, el cone-
gudíssim Stabat Mater de Pergolesi, per 
a sopranos, contralt i orquestra, amb la 
participació de l’Orquestra de l’Acadèmia 
Internacional de Música de Solsona sota 
la direcció de Johannes Geffert.

La cloenda de la present edició tindrà 
lloc el 31 d’agost amb un recital extraordi-
nari del baix Simón Orfi la, una de les fi gu-
res emergents del panorama líric actual, 
que ha actuat ja, entre altres llocs, al Me-
tropolitan de Nova York, al Covent Garden 
de Londres i a la Scala de Milà.

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

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

Visites diàries

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

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg

El baix Simón Orfi la   
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Escola Pia

Certamen Literari 2013. El divendres 
dia 24 de maig es va celebrar al claus-
tre de l’Escola Pia de Moià el trenta-dosè 
Certamen Literari. Aquest any teníem 
com a convidada la dibuixant Cristina Lo-
santos. 

Al matí, en primer lloc, va estar amb 
els nens i nenes de la llar d’infants i d’edu-
cació infantil mostrant la seva habilitat di-
buixant, tot explicant un conte. Més tard 
van ser les classes de primària les que 
es van trobar amb ella. També van poder 
gaudir dels seus dibuixos i els va respon-
dre les preguntes que havien preparat. 
A la tarda es va celebrar la festa, on es 
van repartir els premis del certamen, que 
aquest any era dedicat a la poesia, amb 
el tema que s’està treballant durant tot el 
curs, «Els ofi cis».

Activitat de fi nal de curs. El dijous dia 
20 de juny al matí tota l’escola es va reunir 
per acomiadar els nens i nenes de sisè, 
en un acte que va resultar molt emotiu. 
Cada curs de primària els va preparar una 
sorpresa i es va regalar a cadascun un 
muntatge fotogràfi c en un disc compac-

te com a record dels seus anys viscuts a 
l’Escola Pia. 

A la tarda es va anar a l’Hospital-Resi-
dència a representar l’obra El país de les 
cent paraules.

El divendres dia 21 de juny al matí, 
com ja és tradició, la llar d’infants i d’edu-
cació infantil va celebrar la bicicletada 
pels patis de l’escola. De primer a sisè de 
primària van anar al Molí Nou, on es va 
fer una divertida gimcana per grups. A la 
tarda es va  representar l’obra de teatre El 
país de les cent paraules. Aquest any, a 
més dels actors de l’obra, cada curs tam-
bé hi participava amb un poema, un ball o 
una cançó.

Al vespre es va tornar a fer la mateixa 
representació de la tarda per a totes les 
famílies. Al fi nal de la representació, que 
va ser molt aplaudida, va ser l’AMPA qui 
va dedicar un acte de comiat als nens i 
nenes de sisè. 

L’AMPA també va ser l’organitzadora 
del sopar amb entrepans que es va fer el 
pati, com també de l’animació que va fer 
dansar petits i grans. 

 Representació teatral al pati de l’Hospital-Residència (fot. Esc. Pia)   
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Escola Josep Orriols i Roca

A l’Escola Josep Orriols i Roca estem 
d’enhorabona. L’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola ha 
guanyat el primer premi en la categoria 
«Fem marxa per l’èxit escolar» del projec-
te Aula d’estudi i classes d’alfabetització 
que ha concedit la FaPaC. La FaPaC és 
la federació que aplega la majoria d’asso-
ciacions de pares d’alumnes de centres 
de primària i secundària públics de Cata-
lunya. Els premis de la FaPaC s’han creat 
com a reconeixement a l’activitat que de-
senvolupen les AMPA a favor de l’escola 
pública i l’èxit escolar.

A iniciativa de l’AMPA de la nostra es-
cola, el curs 2011-2012 es va crear una 
aula d’estudi amb l’objectiu de poder oferir 
classes de reforç a aquells alumnes que, 
després de ser valorats pels seus mes-
tres, ho necessitessin. Durant dues tardes 
a la setmana, a l’aula d’estudi s’ha ajudat 
a fer deures, treballs i, sobretot, s’ha re-
forçat la lecto-escriptura. Per altra banda, 
tenint en compte que a l’escola les famíli-
es subsaharianes que no parlen ni català 
ni castellà, i sovint són analfabetes, són 

prou nombroses, ja fa quatre anys que es 
van posar en marxa les classes d’alfabetit-
zació. Amb aquesta activitat s’ha creat un 
espai per a la integració d’aquestes famí-
lies a l’escola i a la nostra comunitat. Cal 
fer esment que ambdues activitats s’han 
desenvolupat gràcies al treball altruista de 
diversos voluntaris.

El dia 13 de juny va tenir lloc l’acte de 
lliurament del premi. El director del diari 
Ara, Carles Capdevila, va ser l’encarregat 
de conduir l’acte. 

En aquesta primera edició dels premis 
de la FaPaC van presentar-se un total de 
setanta-sis projectes, repartits en tres ca-
tegories. El nostre projecte va ser guardo-
nat amb un primer premi, que consisteix 
en 1.000 euros (que es destinaran a fer 
petites reformes a la biblioteca de l’esco-
la), una col·lecció de llibres dels millors 
poetes catalans i una subscripció al diari 
Ara durant uns mesos.

Per a nosaltres aquest premi ha es-
tat el reconeixement de la voluntat de fer 
una escola més solidària i un estímul per 
a continuar treballant amb tots i per a tots.

L’aula d’estudi (fot. AMPA de l’Escola J. Orriols i Roca)   
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Fi d’etapa
Àlex Mur. 4t d’ESO, Institut Moianès

Benvolguts i benvolgudes companys i 
companyes. Avui posem fi  a una etapa de 
la nostra vida. Es diu que, quan una eta-
pa transcendent de la vida fi nalitza, se’n 
comença simultàniament una altra, que 
enguany i per primera vegada podrem es-
collir per nosaltres mateixos.

Encara recordem aquells dies en què 
gent més gran que nosaltres ens expli-
cava els mites sobre aquest institut, com 
ara que els grans ens empenyerien i ens 
tirarien pels passadissos, o que vindria 
constantment gent a vendre’ns droga i a 
portar-nos a la deriva.

En aquells moments esperàvem im-
pacients les llistes de les classes, penja-
des al mateix lloc any rere any. Ens to-
caria amb els de la pública? Amb els de 
la pia? Amb els de Castellterçol, l’Estany, 
Castellcir o Collsuspina? Res més lluny 
de la realitat: ens tocaria trobar-nos tots 
junts, ben barrejats, vinguéssim d’on vin-
guéssim d’acabar la primària, i amb pro-
fessors nous i desconeguts.

El primer mes va ser caòtic: sonava 
el timbre i un mateix ja es posava nervi-

ós, pensant en l’aula on havia d’anar en la 
següent classe i intentant evitar entrar un 
segon més tard del segon timbre.

Però bé... avui en dia hem crescut i 
hem viscut, sabent que ens queda molt 
per créixer i viure com a persones. Podem 
dir sense dubtar-ne que hem après moltes 
coses durant el període al qual avui po-
sem fi : hem après a conviure, a respectar, 
a simpatitzar entre nosaltres, a treballar 
efi caçment en grup, a ser més honestos, a 
ajudar-nos els uns als altres, a aixecar-nos 
en moments complicats, i a respectar-nos i 
mantenir l’amistat entre nosaltres, malgrat 
tenir diferències i discrepàncies puntuals.

Tanmateix, la secundària és una eta-
pa que cal superar i de la qual és neces-
sari que preservem vius els coneixements 
i les experiències.

En certes ocasions val molt la pena 
escoltar amb atenció els consells que 
certs membres del professorat et donen 
sobre com has d’encarar el futur:

- Tots tenim present la fi losofi a de vida 
i el sarcasme d’en Joan Maria; la per-
fecció mil·limètrica de l’Albert Costa i els 

Els alumnes de 4t d’ESO al País Basc (fot. Ignasi Segon)   
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seus negatius, que fan baixar la mitjana 
el tercer trimestre; la Rosa, la Maria Antò-
nia i la Núria, que per molt discretes que 
siguin formen un bon tàndem; en Pere 
Roca, sempre present i amb la feina cent 
per cent realitzada; l’Ester Llaudet, que, 
com diu ella, és bohèmia i està feta tota 
una artista; en Joan Fontcuberta, que s’ha 
convertit en un gran director de cinema; 
la Dolors Carol, que ja és fi nal de curs i a 
poc a poc aprèn a manejar l’ordinador; en 
Francesc Serra, que sempre ens té al dia 
amb la societat, i que ens farà recordar 
eternament els documentals de 30 minuts 
i els Sense fi cció; en Pablo, que, per més 
que ens faci anar a ritme de txatxatxà, no 
pot apassionar-nos als balls arrapats en 
parella; en Ramon, l’enginyer de Snacks, 
que maneja l’Scratch tant bé com es co-
neix la Patum; la Mercè i els seus tan ad-
mirats autors del «Siglo de Oro»; l’Albert 
Vicenç, l’ecologista i amant dels éssers 
vius i inerts; el químic, l’amo del laboratori, 
en Xavi, que omple la pissarra d’expressi-
ons indesxifrables i ens fa aprendre la tau-
la periòdica; el Puigbò, sempre disposat a 
agafar la bicicleta i venir a fer-nos tecno... 
Tots ells, i tants d’altres que han fet que el 
nostre pas per aquest centre durant qua-
tre anys resultés més amè. Des d’aquí, us 
donem a tots les gràcies per haver-nos re-
sistit i per ajudar-nos a arribar satisfactò-
riament al dia d’avui, amb tot el que com-
porta i representa per a nosaltres.

Tots estem preparats per a encarar 
diferents futurs i horitzons personals que 
ens esperen impacients, i que per prime-
ra vegada han estat sotmesos a la nostra 
decisió i consciència pròpia.

Donant la benvinguda a l’estiu d’en-
guany, comencem un nou camí, que no 
sabem encara on ens durà, però que de 
ben segur que ens farà créixer i experi-
mentar com a persones.

En nom dels vostres delegats, us de-
sitgem que la direcció cap a la qual us 
adreceu el dia de demà, us doni els mà-
xims fruits possibles. 

Moltes gràcies per haver compartit 
tots junts aquests quatre fantàstics anys.

IES Moianès (fot. C.I.C. - Moià)   

TERESA RAFART
Perruqueria

Plaça de St. Sebastià, 3 · Moià
Tel. 93 830 07 07

També tractaments facials i corporals 
amb productes naturals 
Allisat amb keratina

• Estètica
• Bronzejat sense sol
• Servei de depilació
    làser mèdic
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Ctra. de Manresa, 9-11 MOIÀ Tel. (particular) 93 830 00 68
grosmoia@red.renault.es             Tel. i fax (taller) 93 830 05 03

GARATGE

GROS - MOIÀ, S.L.
MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA

SERVEI GRUES - ASSEGURANCES

La Fruiteria
...de Cal Sens

Avinguda de la Vila, 24
T 93 820 91 30

08180 Moià
lafruiteriadecalsens@hotmail.com

Plaça Colom, 10
T. 93 830 05 56

www.elcolom.com
08180 Moià 
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GAT Saltamarges i Som Energia

El passat dia 21 de juny es va fer a 
Can Carner la presentació oberta del 
nostre col·lectiu Grup d’Autosufi ciència i 
Transformació Saltamarges (GAT Salta-
marges). Vàrem compartir una bona es-
tona amb representants de la cooperativa 
Som Energia, que ens van explicar el seu 
projecte d’energia alternativa per un món 
més just i sostenible, amb l’objectiu d’aug-
mentar la producció d’energia renovable 
i promoure alhora l’efi ciència i l’estalvi 
energètics. Hi va haver una bona assis-
tència de públic, que va generar un debat 
molt interessant.

Unes quantes persones de Moià hem 
creat aquesta primavera el Grup d’Auto-
sufi ciència i Transformació Saltamarges, 
un col·lectiu de producció i consum de 
béns i serveis amb la intenció de tendir 
cap a l’autogestió i la sobirania (econòmi-
ca, social, alimentària...). 

Aquí fem un petit relat dels valors que 
ens mouen:

Comunitat: Teixint l’enxarxament per 
unes relacions riques, de proximitat i con-
fi ança.

Transformació social: Caminem cap a 
una utopia basada en la justícia econòmi-

ca i social a través de la pràctica de l’ac-
tivisme, la sensibilització i l’aprenentatge 
multidireccionals.

Sobirania: Liderem el propi procés cap 
a l’autogestió a través de l’apoderament, 
guanyant autonomia personal i col·lectiva.

Sostenibilitat: Per a una bona salut de 
les persones i el medi, cal garantir el res-
pecte a l’entorn i al propi organisme.

Responsabilitat: Ètica i transparència 
per a una bona praxi. El procediment és 
tan important com el fi  per a aconseguir 
els objectius.

Cooperació: Mitjançant nous models 
d’intercanvi, socialització i col·lectivització 
construïm una economia social al servei 
de la comunitat. Noves relacions interper-
sonals, econòmiques, de treball i organit-
zatives amb una clara vocació inclusiva.

Solidaritat: El suport mutu entre per-
sones afavoreix la igualtat, compartint re-
cursos materials i el coneixement.

Sentit de l’humor: Quan ens toqui la 
loteria ens desentendrem de tots els punts 
anteriors i constituirem una SA.

Si voleu més informació: http://gatsal-
tamarges.blogspot.com.es/ i www.some-
nergia.coop.

Biblioteca de Moià

Els tertulians del Club de Lectura han 
tingut un fi nal de curs amb molta activitat,  
participant com a jurat del Premi Crexells, 
amb la lectura de les tres novel·les fi na-
listes, la trobada amb l’escriptora Sílvia 
Soler... i encarem la nova temporada amb 
una obra potent: Incerta glòria, de Joan 
Sales. Ens guiarà la tertúlia Laura Borràs, 
directora de la Institució de les Lletres Ca-
talanes i comissària de l’Any Sales, Tís-

ner i Calders. Com sempre, engeguem la 
temporada l’últim dilluns del mes de se-
tembre, dia 30. 

Durant el mes de juny la biblioteca 
s’ha omplert d’auques literàries, escrites 
per Joan Vilamala i il·lustrades per dife-
rents artistes. Com a cloenda d’aquesta 
exposició, el dia 28 de juny, Vilamala va 
presentar el seu llibre Cançons, auques i 
badalls.
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Per dotzè any consecutiu hem tornat 
a programar els Contes a la fresca del 
parc, un clàssic dels juliols a Moià. Al llarg 
dels anys hi han passat una cinquante-
na de rondallaires, mags, actors, actrius, 
clowns... Sempre amb molt 
bon acolliment per part 
del públic infan-
til. Aquest any, 
amb sorpre-
sa al fi nal:: 
es sor-
t e j a - 
r e n 
sa-

mar-
r e t e s 
entre els 
assistents.

El dijous 
11 de juliol es va 
realitzar el sorteig 
de la campanya No per-
dis el tren, que organitzen les bi-
blioteques del Projecte Turisme-Informa-
ció de la Diputació de Barcelona. Aquesta 
campanya és patrocinada per la RENFE i 
hi han participat les persones que durant 
el mes de juny han agafat una guia de vi-
atge a qualsevol de les biblioteques del 
projecte: Arenys de Mar, Berga, Caldes de 

Montbui, Moià, Sabadell (Bibl. Safareigs), 
Sant Celoni, Taradell i Vilafranca del Pe-
nedès. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca 
de Moià, durant la sessió dels contes, i els 
guanyadors van ser: 1r premi, M. Teresa 

González Mata, de la Bibliote-
ca de Taradell; 2n pre-

mi, Alfonsa Mañas 
Martínez, de la 

B ib l i o teca 
de Cal-

des de 
Mont-

bui; 
3 r 

pre-
mi, a 

Eugeni 
Alboquers 

Puigdomè-
nech, de la Bi-

blioteca de Moià. 
L’Eugeni s’enduu un In-

terRail Global Pass doble Flexi 
de cinc dies per a utilitzar-lo durant deu 
dies. Enhorabona!

Per altra banda, des de la biblioteca 
es vol agrair i fer pública la feina del di-
buixant Joan Gómez, que va fer aquest 
magnífi c cartell per a la jornada Llegim al 
carrer, celebrada el passat mes d’abril.
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La màgia del baobab
Units per la Fam

«Han passat ja dos anys des que el 
col·lectiu Units per la Fam va néixer. En 
aquest temps el poble de Moià s’ha unit 
per a fer i prendre sopa de pedres, visi-
onar pel·lícules, realitzar tallers, explicar 
contes, sensibilitzar la població, recaptar 
aliments i molts altres moments entranya-
bles...»

Així comença el conte solidari La mà-
gia del baobab, que ha escrit en Xavier 
Vinuesa i ha il·lustrat la Judith Folch. Va 
veure la llum el dia 6 de juliol, durant la 
festa que vàrem organitzar a la plaça Ma-
jor de Moià. 

Una vegada més hem pogut recaptar 
uns diners (850 euros) que lliurarem als 
Serveis Socials de Moià per a continuar 
el projecte Esmorzars Saludables durant 
el curs escolar vinent. El seu objectiu és 
pal·liar una de les preocupacions més im-
portants d’un col·lectiu molt vulnerable: 
l’alimentació infantil, que afecta famílies 
de Moià amb difi cultats econòmiques. 
Aquest projecte ja s’ha pogut realitzar el 
darrer trimestre del curs que ha acabat, 
gràcies als fons recaptats amb la sopa de 
pedres del desembre, benefi ciant trenta-
tres nens de diferents edats.

Volem donar les gràcies a tothom que 
d’alguna manera ha contribuït a fer tot això 

possible: fi nançament del conte, autor i il-
lustradora, vals o objectes per a les rifes, 
donatius, els qui heu comprat números, 
els qui heu vingut a sopar amb nosaltres, 
l’ajuntament i l’Escola Pia que ens han fa-
cilitat infraestructura, els gegantons de les 
escoles de Moià i Collsuspina, els grallers 
i timbals de Castellcir, i, per suposat, tot el 
col·lectiu d’Units per la Fam.

Encara queden exemplars del conte, 
que podreu trobar a la Biblioteca de Moià. 
Va, animeu-vos, és un petit gran conte!

Parada a la Plaça (fot. Units per la Fam)   
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ADMM... fent camí

Us informem de les activitats recents 
de l’associació: una xerrada amb la Pla-
taforma Auditoria Ciutadana del Deute 
(PACD) i la Caminada del Deute.

A la xerrada vam presentar la feina 
feta per l’associació i vam analitzar la si-
tuació actual del deute, a partir de dades 
facilitades per l’ajuntament, i un estudi 
detallat dels agents que l’han generat 
(despeses no planifi cades, obra pública 
sense dotació pressupostària, despeses 
fi nanceres i acords i cessions amb parti-
culars). També es va constatar que l’única 
via oberta per a saber què ha passat, ara 
com ara, és la denúncia que vam interpo-
sar al Jutjat de Manresa. Els altres intents 
d’esbrinar-ne les causes s’han quedat en 
no res: la Fiscalia va desestimar els in-
formes presentats per l’ajuntament sobre 
possibles irregularitats perquè no és l’òr-
gan adequat per a aquests procediments, 
i l’informe de la Sindicatura de Comptes 
quantifi ca el valor d’irregularitats admi-
nistratives però no entra en les motivaci-
ons ni en possibles responsables penals 
d’aquest deute.

La PACD va destacar la importància 
de fer un seguiment clar i transparent dels 
comptes municipals i ens va explicar què 
és el deute il·legítim, un concepte del qual 
vam constatar que a Moià hi pot haver 
nombrosos exemples.

El cap de setmana següent, en la Ca-
minada del Deute vam poder tocar i veure 
sobre el terreny alguns d’aquests exem-
ples. Es van visitar els indrets d’obres que 
han generat una bona part del deute i es 
van comentar el procés d’adjudicació i els 
detalls polèmics i foscos de l’obra, en un 
intent de quantifi car l’import i el perjudici 
que ha suposat per al poble, comparant-
ho amb el servei i utilitat que té l’obra.

Tot plegat, un bon exercici que us con-
videm a reviure a través del nostre blog 
www.moiadeute.blogspot.com, amb els 
vídeos de la xerrada i les fi txes de la ruta. 

Si volem saber què ha passat, hem de 
mantenir oberta la via judicial. El procés serà 
llarg i ens cal l’ajuda de tothom, ja que ens 
afecta a tots: paguem uns impostos altíssims 
i obtenim uns serveis cada cop més preca-
ris. Moià es mereix saber què ha passat.

Inici de la Caminada del Deute, a la plaça del CAP (fot. ADMM)   
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Amics del Tractor del Moianès
Jaume Padrisa Villà

Un bon dia de fi nals de maig (el dia 
26), quan tot és verd i els sembrats te-
nen el cap dret, ens reunírem una colla 
de gent d’aquí i rodalies, i tot d’una, ja hi 
som, a fer soroll de tractors antics: patim i 
patam, roncs i grinyols.

No seran pocs els qui en eixa tractora-
da s’han reunit després d’un bon esmorzar 
a ca l’Humbertes. A córrer s’ha dit, carrer 
amunt, Passarell planejant, Sant Sebastià 
a despertar i cap a la Mànega a continuar, 
Caseta d’En Fermí tot fent camí, bassa de 
Coromines a abeurar, visita al castell i a la 
capella amb molt bona explicació —d’allò 
que es veu, i del que es pensa que podria 
ser...—  a càrrec d’en Ramon Tarter.

Tornem-hi, pla de Maria i tot fent via 
cap al Rourell i, de moment, tothom se-
gueix. Quan arribem a la font de l’horta 
del Raurell, ja ens deia l’organització que 
ens ferien un bon beure. Però, què pas-
sa aquí? Tot enfi lant el camí, de lluny, ja 
veiem quatre monges en aquesta con-
trada... Sí, resulta que, ben atrevides, les 
noies de l’organització s’havien presentat 
dalt d’un auto vestides de monges amb 

el sarró ple, i allà eren per alleugerir-nos 
la calor. Després d’aquest detall, som-hi i 
tornem-hi, pam pam els «Lansos» i rom 
rom tots els restants.

Tornem a passar la comitiva a rascar 
de la Caseta d’en Fermí, travessar la riera 
de l’Om, i Mànega amunt cap al Salt, Sant 
Sebastià i la baixada del Mestre, i cap a 
ca l’Humbertes (taller). Allà ens tenien 
preparat un bon dinar, tal com s’acostu-
ma a fer en aquests casos. Sobretaula 
cordial amb la gent de Manresa, Bigues i 
Riells, Santpedor, Callús, Casserres, Sant 
Vicenç, Sallent, Girona i segurament que 
me’n descuido algun.

Per record de la trobada i com a fi  de 
festa es va regalar a cada participant una 
maqueta de tractor feta de planxa. Els 
organitzadors quedaren molt cofois de la 
Cinquena Descoberta del Moianès amb 
Tractor, que ha sigut del grat de tothom. 
Almenys, que jo sàpiga, ningú no ha de-
manat el llibre de reclamacions.

Tot amb la gran cordialitat de les co-
ses senzilles i properes, que a vegades 
les tenim a tocar i no les veiem.

Tractors a la bassa de Coromines (fot. Josep Surroca)   
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Museu de Moià

El Museu de Moià - Coves del Toll, 
amb tu de vacances. Aquest estiu et 
proposem una tasca divertida que et 
farà recordar les tradicionals postals.
Si vols unir-te al grup del MMO - Coves 
del Toll pel món, envia’ns al nostre c/e 
(info@covesdeltoll.com), o afegeix al nos-
tre Facebook, la teva foto amb la samar-
reta de les Coves, fent aparèixer el nom 
de les Coves o del Museu de Moià en un 
lloc de la imatge, un paisatge o indret que 
identifi qui la teva ubicació de vacances.

Ajuda’ns a difondre el nostre patrimo-
ni allà on arribis!

Horari d’estiu a les Coves del Toll. Du-
rant els mesos de juliol i agost, les Coves 
del Toll també obren les seves portes en-
tre setmana, en horari de matí de 10:30 a 
14 h. Els caps de setmana continua l’ho-
rari d’estiu, de 10:30 a 14 h i a la tarda de 
15 a 18:30 h. Recordem també que l’ho-
rari del Museu de Moià entre setmana és 
de 9 a 14 h i els caps de setmana, de 10 a 
13:30 i a la tarda de 16 a 19 h.

Guanyadors del sorteig del XII Mercat 
Escolar de la Prehistòria. Una de les activitats 
realitzades al Mercat donava la possibilitat 
d’entrar en un sorteig de premis relacionats 
amb les Coves i el Museu. Els guanyadors, 
que poden passar pel Museu a buscar el 
seus premis, han estat: Escola Daina-Isard, 
Nicole Cera; Escola Era de Dalt, Òscar; Es-
cola Montessori, David Serra; Escola Mon-
senyor Gibert, Enric Rabradan i Maria Hor-
migo; CEIP El Turó, Alejandro López; IES 
Sant Joan de les Abadesses, Laia; Escola 
Pia de Terrassa, Oda Fuentes Condinachs; 
CEIP La Sagrera, Berta Torres; Escola Puig 
Agut, Nadia Lakdimi; Escola La Immaculada, 
Max Girallt; Escola Túrbula, Carla Montilla; 
Escola Sant Josep el Pi, Isaac Fernández.

Inauguració de la Mirada Tàctil. El 8 
de juny vam inaugurar la Mirada Tàctil, un 

mòdul multisensorial que obre l’exposició 
del Museu Arqueològic i Paleontològic de 
Moià als visitants invidents i a persones 
amb difi cultats visuals. El projecte ha es-
tat subvencionat per la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació de Barcelona i ha 
comptat amb l’assessorament del Centre 
de Recursos Educatius de l’ONCE. En el 
mòdul, ubicat al segon pis del museu, el 
visitant pot tocar diferents cranis d’animals 
actuals i reproduccions de material arque-
ològic realitzades pels tècnics del museu, 
que l’ajudaran a  entendre el discurs de 
l’exposició permanent. El mòdul es com-
plementa amb textos explicatius en braille. 
A la inauguració hi van assistir Josep Basol, 
president de l’ONCE d’Osona; Lluís Rius, 
representant de la Diputació de Barcelona; 
Mercè Cardona, del Consell Comarcal del 
Bages; Dionís Guiteras, alcalde de Moià, 
i Joan Capdevila, regidor de Cultura. Una 
hora abans els assistents van poder gau-
dir d’una demostració d’arqueologia expe-
rimental de mans del cap de didàctica del 
Museu i arqueòleg experimental, J. Costa.

Inauguració del Mòdul Tàctil 
(fot. Museu de Moià)   
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Francesc Viñas, el tenor moianès universal
Associació Cultural Modilianum, Joventuts Musicals de Moià

El 27 de març va fer 150 anys del nai-
xement de Francesc Viñas. Fill d’una fa-
mília molt humil, a nou anys va ser enviat 
com a escolà a la parròquia de Ferrerons 
i, a deu, a la casa del Xei, on guardava 
el ramat i ensenyava les beceroles a la 
canalla de la casa. Tot i les difi cultats, en 
les temporades que va poder assistir a les 
classes dels Escolapis, les va aprofi tar.

En 1875 va retornar a casa seva per 
posar-se a treballar de teixidor a la fàbri-
ca dels germans Serdañons. Quatre anys 
més tard marxà a treballar a Barcelona, a 
casa dels seus oncles, que tenien la cere-
ria Abella. La vida allà tampoc no fou fàcil, 
però les anades al Liceu a portar espelmes 
li feren descobrir la seva afi ció pel cant.

El món de la música l’havia descobert 
durant la infantesa a Moià: primer a casa 
seva, on el seu pare componia cançons; 
després amb l’organista de la parròquia, 
que li donà les primeres lliçons; fi ns i tot 
un veí li va ensenyar a tocar el clarinet...

A Barcelona, doncs, i mentre treballa-
va a la cereria, amb penes, treballs i molts 
esforços va assistir a les primeres classes 
de cant. De mica en mica va anar pros-
perant, va fer algun petit concert fi ns que 
es va decidir a deixar la feina i centrar-se 
només en l’estudi. Els resultats que obtin-
gué en el Conservatori foren magnífi cs, 
fet que motivà que el mestre Joan Goula 
el fes debutar al Liceu, cantant el segon 
acte de Lohengrin, el 9 de febrer de 1888.

Una carrera espectacular

L’exitós debut impulsà la seva carrera: 
Barcelona, València, Milà... li obriren les 
portes a tots els teatres italians, espanyols, 
portuguesos... fi ns a actuar a Anglaterra 
davant la reina Victòria i emprendre gires 
americanes pels Estats Units i l’Argentina.

El fet que Viñas debutés amb Lohen-
grin no fou una anècdota. Al capdavall, 
seria amb aquesta i amb les altres grans 
òperes de Richard Wagner (Tristany i Isol-
da, Parsifal...) que es faria un nom. La 
seva carrera assoliria la màxima popula-
ritat durant la dècada de 1890 i es man-
tindria a dalt de tot en les dues primeres 
dècades del segle XX. Un punt culminant 
va ser l’estrena fora de Bayreuth de l’òpe-
ra Parsifal, quan aquesta esdevingué de 
domini públic, la nit del 31 de desembre 
de 1913.

Malgrat la seva fama com a tenor 
wagnerià, el seu repertori va ser molt més 
variat: òpera verista (Cavalleria rusticana, 
Andrea Chenier, L’amico Fritz), de Verdi 
(Aida, Don Carlo), òpera francesa (Mefi s-
tófele, L’Africana, Romeo i Julieta) i fi ns i 
tot belcantista (Lucia di Lammermoor).

Amb la Primera Guerra Mundial, i el 
sentiment antigermànic i antiwagnerià, 

UNA MICA DʼHISTÒRIA

Francesc Viñas, l’any 1888 (Fons M. Lerín)
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Viñas en el paper de Lohengrin, l’any 1888 (Fons Miquel Lerín)   
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Caricatura d’en Viñas apareguda al setmanari Cu-Cut, l’any 1903   
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les actuacions de Viñas disminuïren. El 
seu país d’adopció, Itàlia —on vivia, ca-
sat amb la cantant Giulia Novelli—, tam-
bé va entrar en guerra. Tot plegat va fer 
que la presència de Viñas als escenaris 
s’anés reduint fi ns a retirar-se a l’edat de 
cinquanta-cinc anys.

Va continuar vivint a Roma, amb es-
tades freqüents a Barcelona i Moià. En 
1932 va presidir el Comitè Pro-Liceu i en 
el seu escenari l’any següent rebé un gran 
homenatge. Pocs mesos després, el 14 
de juliol de 1933, moria. Deixava com a 
llegat, a part de la fama i diversos enregis-
traments sonors, el llibre El arte del can-
to, destinat a orientar els novells cantants 
amb la seva experiència. Un concurs de 
cant per a impulsar la carrera artística de 
joves intèrprets naixeria de manera pòs-
tuma, l’any 1963, sota la direcció del seu 
gendre, el Dr. Jacint Vilardell.

Viñas i Moià

L’èxit operístic reportà a Viñas una 
important fortuna, part de la qual invertí a 

Moià. Va reconvertir la casa dels pares en 
una de les millors residències d’estiueig, 
va comprar terrenys, fàbriques, el Sant-
Graal... Ell s’enorgullia de fer moltes ve-
gades obres només pel fet de donar feina 
a la gent del poble. També contribuí a la 
portada de l’aigua de la Crespiera, costejà 
el monument a Rafel Casanova i infl uí en 
diversos consistoris de la vila... En les se-
ves memòries, Viñas es lamenta que no 
tots els moianesos veiessin amb bons ulls 
les seves actuacions. La condició de «nou 
ric» produïa enveges i el seu intervencio-
nisme topava amb els altres tipus de caci-
quisme existents fi ns aleshores.

L’any 1904 instituí la Festa de l’Arbre 
Fruiter, inspirada pels valors de civilitat de 
l’incipient noucentisme i amb un objectiu 
múltiple: fomentar el respecte als arbres 
fruiters, contribuint tant a l’educació de 
la població com al seu desenvolupament 
econòmic. D’aquí també sorgiren el Sin-
dicat Agrícola i la Caixa Rural i d’Estalvis.

A la mort del tenor es rebatejà amb el 
seu nom el carrer de la Cendra i una inici-
ativa ciutadana comprà l’antic jardí de Cal 
Cristo per convertir-lo en Parc Francesc 
Viñas i erigir-li un monument —no inau-
gurat fi ns a 1954—. Més endavant dona-
ria nom al Teatre Viñas, i des de 1983, el 
festival de música clàssica de Moià també 
s’anomena així.

Exposició i jornada

Per commemorar l’efemèride, l’As-
sociació Cultural Modilianum i Joventuts 
Musicals de Moià, amb la col·laboració del 
Museu de Moià i l’ajuntament, han prepa-
rat una exposició que es podrà veure al 
Museu des del 13 d’agost fi ns al 19 d’oc-
tubre i a la sala d’exposicions del Casal 
des del 13 d’agost fi ns a l’11 de setembre.

El dia 19 d’octubre es farà a Can Car-
ner una jornada d’estudi i divulgació sobre 
la fi gura del tenor moianès, que acabarà 
amb un concert a l’Auditori de Sant Josep.

Francesc Viñas, ca. 1930 (fons M. Lerín)



37

La Tosca - Moià

El batalló infantil: Moià, juliol de 1913
Joan Carrera i Vilardell

Els moments convulsos que es vivien 
a Europa a causa del militarisme alemany 
i francès, també per les darreres guerres 
mantingudes i per la pèrdua de dominis 
que varen sofrir algunes nacions, van en-
voltar la societat de fi nals del segle XIX 
i principis del XX d´un excitant i creixent 
fervor patriòtic.

En aquestes circumstàncies, l´Espa-
nya del regnat d´Alfons Xlll va ser propí-
cia a la implantació dels batallons infan-
tils, motivada en part per les aferrissades 
guerres al nord d’Àfrica i les pèrdues dels 
dominis de Cuba i Filipines, els últims 
territoris que quedaven a ultramar sota 
domini espanyol. Van ser aquests desas-
tres militars, juntament amb el clima de 
patriotisme que es respirava, el que va 
fer veure la conveniència d´ensenyar la 
instrucció militar a les escoles, cosa que 
es contemplava com una activitat sana i 
racional: preparar els infants en el maneig 
de les armes.

Es tractava d’inculcar els conceptes 
bàsics de la gimnàstica, els exercicis mi-
litars i la disciplina als nens de les esco-
les, juntament amb la doctrina que van 
dur a terme pedagogs religiosos i militars 
de l´època. L´argument que es donava 
era que la caserna no era una fàbrica de 
guerra sinó una altra escola amb la volun-
tat d´educar en els hàbits de la disciplina 
i l’ànima. 

Els batallons infantils existien ja en 
totes les capitals de certa importància, re-
vestint un doble caràcter militar i cívic, de-
senvolupant en els nens des de molt aviat 
l’esperit que, caminant en el temps, con-
tribuiria a fer-ne bons ciutadans i a aixecar 
al sant amor de la pàtria. Això va portar 
nombroses poblacions espanyoles a cre-
ar els seus batallons infantils, als quals es 
van incorporar centenars de nens.

 

El batalló de Moià

Seguint aquesta doctrina es va formar 
també el batalló infantil de Moià. En dóna 
fe la crònica que es va publicar al Butlletí, 
l’agost de 1913, unes quantes fotografi es 
fetes en la diada de la seva primera exhi-
bició, i aquesta carta que va escriure Ra-
mon Queralt al seu amic Josep Vilardell, 
explicant algunes noves que passaven en 
aquell moment al poble i donant la seva 
versió particular de la situació, referint-se 
a aquests fets.

Sto. José Vilardell.

Moyá 4 julio 1913.
Mi muy inolvidable amigo. Salud te de-

seo como la mía es buena a D G.
Sirve la presente para manifestarte 

que ya he recibido tu muy apreciada carta 
fecha del 29 en la que veo que además de 
estar bueno, ya has recibido la postal que 
te envié y creo que en la hora que leas esta 
carta ya habrás recibido el Butlletí del Ar-
bre Fruiter.

En la carta veo además que hasta el día 
8 no sabrás nada respeto a tu enfermedad 
y también me dices que cuando lo sabrás ya 
me lo escribirás, lo cual me gustará mucho, 
principalmente si todo va bien, que es lo que 
yo deseo.

En la postal que te envié te decía que 
más adelante ya te escribiría más extensa-
mente refi riéndote algo de Moyá, nuestra 
patria adorada.

Sabrás que pasó un temporal hace po-
cos días, que por fortuna aquí no cayó pie-
dra como lo hizo en Caldés, Artés y Manre-
sa; en Caldés un rayo mató a un hombre que 
estava afuera en el campo.

El día de San Juan hicimos una excur-
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Trasllat del Sagrat Cor per l’actual avinguda de la Vila (fot. J. Vilanova; APEPC)
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sión a la Tosca en la que disfrutábamos 
mucho; había muchas chicas, y guapas; casi 
todo el día lo empleamos bailando.

Sabrás que aquí continúan marchando 
muchas familias a causa de la crisis obrera 
que atraviesa.

En el Colegio han pintado el altar mayor 
unos pintores de fuera y el primero del mes 
que viene lo estrenarán y harán un bonito 
castillo de fuegos artifi ciales, pero pagan-
do el pueblo. Digo esto porqué hace varios 
días que pasaron 4 ó 6 niños de dicho cole-
gio por las casas haber si querían dar nada 
para el castillo de fuego: ya ves, los frailes 
siempre quieren hacer fi estas pero pagan-
do los otros. Además, ahora que ablamos del 
Colegio, hay un padre llamado padre Visens 
[Aloy] que enseña a los niños la instrucción 
militar. Ya tienen corneta y tanbor y ahora ha-
cen una bandera; también tienen fusiles, pero 
son de madera; cada día les enseña de marcar 
el paso: en vez de enseñarlos de leer y escri-
bir, los enseñan cossas que demasiado que 
les enseñarán en fi las. También para dar más 
importancia a la fi esta, harán a la tarde del 

día del estreno del altar mayor del dicho 
colegio una comedia en que toman parte, 
entre otros comediantes, los clericales, o 
mejor dicho los afrailados, el Luis de cal Feo 
[i.e. de cal Feu], el Manuel de Cal Sacaira, el 
de cal mañá Grau, el de cal Escabeyat, el de 
cal Esculá y toda esta pandilla.

Por la fi esta mayor creo que saldrán los 
niños del colegio que aprenden la instrucción 
militar. Pasarán por las calles marcando el paso 
y haciendo criaturadas: cosa de los frailes.

Espero que los reconocimientos de los 
médicos fuesen buenos para ti y que pudie-
ses venir en esta nuestra patria y entonces 
hiríamos a hacer un día de campo a la Tosca, 
y también algún domingo saldríamos a pa-
seo; haríamos los paseos tan felices como 
los que hicimos cuando estábamos en esta 
de Moyá, pero no hiríamos al Jó, que hace 
mucho tiempo que no he hido y, á proposito, 
ahora que hablo del Jó, el hareu por el septi-
embre se embarca a la república Argentina.

Ya enpiezan a venir señores á pasar el 
verano. Ya ha llegado aquel cochero de cal 
Tiá con su amo. También han llegado aquellos 

El batalló infantil de l’Escola Pia (fot. J. Vilanova; APEPC)



40

Juliol-Agost 2013     

señores que el verano pasado estaban a cal 
Sidret, que tocaban el gramofon y ahora 
también cada día lo tocan y cada día vamos 
con el Pelillo a sentirlo. Sabrás además que 
la Calamina ha tenido un hijo y la gente dice 
que es hijo del de cal Palat. Sabrás también 
que el cabo de los peones, señor Fortuny, 
le han sacado de aquí Moyá, le ha[n] hecho 
hir una hora más lejos de Vich. El peón de la 
carratera del Estany también lo han tret. El 
cabo de la guardia civil le han dado los galo-
nes de sargento y tanbién le han treslada-
do a Figueras. El otro día que te escribe [i.e. 
escriba] ya te esplicaré algo más de Moyá.

Aquí te pongo dos sellos.
Sin más, recibirás muchos recuerdos de 

mi madre y hermana y también los recibirás 
de este tu inolvidable amigo que te quiere

Ramón Queralt.

Tal com ho explicava en Ramon Que-
ralt en aquesta carta, es van celebrar 
unes solemnes festes a l’Escola Pia. Va 
ser en els dies 19 i 20 de juliol amb motiu 
de l’acabament de les obres de restaura-
ció fetes en l’església del col·legi i de la 
dedicació d’una imatge del Sagrat Cor de 
Jesús, regalada per una persona devota.

El dia 19 de juliol, a les sis de la tarda i 
seguint el programa d´actes, el batalló in-
fantil, organitzat pel P. Vicenç Aloy, féu la 
seva primera exhibició, dirigint-se, acom-
panyat de molts pares escolapis i de l’or-

questra de la vila, a rebre en el Poble Nou 
la imatge del Sagrat Cor que, col·locada 
en una carrossa estirada per dos cavalls, 
i havent-se organitzat una manifestació 
cívico-religiosa, va desfi lar pels carrers 
del poble, fet que cridà molt l’atenció de 
tots els moianesos.

Retornada la manifestació a l’església, 
el pare rector, delegat pel bisbe de la diò-
cesi, beneí la imatge, que fou saludada tot 
seguit amb un himne dedicat al Sagrat Cor 
de Jesús, cantat pels pares i novicis de la 
Escola Pia, acompanyats de l’orquesta 
de la vila. Acabat l’himne, el mateix pare 
rector beneí la bandera del batalló infantil, 
lliurant-la al P. Vicenç Aloy, després d’ha-
ver-li dirigit un entusiasta i patriòtic parla-
ment. Al vespre, com a corona de la festa, 
s’engegà un castell de focs artifi cials.

En el cas concret de Moià, el batalló 
infantil participava en les desfi lades de 
les  grans festivitats per tal de donar més 
solemnitat a les celebracions. La vida del 
batalló moianès degué ser curta: l’any 
1914 encara existia, però sembla que no 
va durar gaire més. I una anècdota curi-
osa és que, com explica Joan Estevanell 
en el seu dietari, en esclatar la guerra ci-
vil, els revolucionaris que van assaltar el 
Col·legi dels Escolapis van acusar els fra-
res de tenir-hi armes amagades, que no 
eran altres que aquelles de fusta i llauna 
que en anys anteriors habien servit per a 
fer les desfi lades del batalló infantil.

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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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó

El dissabte 8 i el diumenge 9 de juny 
va tenir lloc la Festa de l’Esport, amb 
diverses activitats: escacs, bitlles cata-
lanes, gimcana de bicicletes, partits de 
futbol-sala, xocolatada, etc.

El dimarts dia 11 del mateix mes, a 
l’Hotel d’Entitats es va fer una xerrada so-
bre «Com acompanyar els infants en situ-
acions doloroses». 

El divendres dia 14, al local del cine, 
hi hagué un espectacle a càrrec dels nens 
i nenes de l’escola de l’Estany, que esce-
nifi caren l’obra teatral El peix irisat. Des-
prés, sopar de fi  de curs.

El dissabte dia 15 es féu una visita 
al Parlament de Catalunya, guiada pel 
diputat de CiU David Bonvehí i Torras. 
En el viatge de tornada es va dinar al 
restaurant Els Noguers, de Manresa. El 
mateix dia el cicle STAGNUM.13 comen-
çà amb el concert Caelum et terra, que 
forma part del IV Cicle de Concerts en 
Temples Romànics del Bages. L’Orfeó 
Manresà va oferir una selecció de peces 
religioses de diferents èpoques. Acabat 
el concert, els assistents pogueren gau-

dir d’una visita al claustre, guiada per 
Francesc Gasol.

El diumenge dia 23 un grup d’esta-
nyencs anà a dinar a Sant Pau de Segú-
ries i després feren via a coll d’Ares per 
recollir-hi la Flama del Canigó. En tornant, 
passaren per la plaça del CAP de Moià, on 
se celebrà la festa de la Flama del Moia-
nès. Després arribaren a l’Estany, acom-
panyats de ciclistes des del restaurant de 
Magadins Vell. Es va llegir el manifest fent 
un record especial d’en Joan Franquesa i 
Prat, que enguany ens va deixar i que era 
un dels fi dels promotors d’aquest acte. Tot 
seguit, encesa del foc amb la fl ama por-
tada del Canigó. La revetlla fou plena de 
llum, colors i petards;  s’acabà amb un so-
par popular i ball.

El diumenge dia 30 la Penya Barcelo-
nista de l’Estany va organitzar una passe-
jada a font Canaleta, on feren un berenar, 
tastant l’aigua que regalimava de la font, 
per celebrar la lliga de futbol guanyada pel 
Barça.

El dimarts dia 9 de juliol s’inicià el tras-
llat de l’escola, del local vell al local nou. 

MOIANÈS

  La Penya Barcelonista de l’Estany a font Canaleta (fot. Àlex Casals)   
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Pel setembre els nens i nenes ja podran 
gaudir de les noves instal·lacions.

El dijous 11 del mateix mes els bisbes 
de la Conferència Episcopal Tarraconen-
se van trobar-se al monestir de l’Estany. 
Hi feren una visita cultural, unes pregàri-
es i una missa concelebrada. Hi assistiren 
l’arquebisbe de Tarragona, l’arquebisbe-
bisbe de la Seu d’Urgell, els bisbes titulars 
de Vic, Solsona, Lleida i Girona, i els bis-
bes auxiliars de Barcelona i de Terrassa.

El dissabte 13 a les deu del vespre, al 
claustre, hi hagué un concert de guitarra 
a càrrec de Lourdes Pavia i Fran Gamallo, 
professors del Conservatori de Vic, que 
interpretaren obres de Sanz, Kapsber-
ger, Albéniz, Tàrrega, Carulli, Granados, 
Gnatlli, Cardoso i Brouwer.

Defuncions: Virgínia Planas i Pujol, 
dia 30 de març; Rosa Sallés i Vila, de vui-
tanta-cinc  anys, dia 6 de juliol. Donem el 
condol a les seves famílies.

Notes terçolenques
Ramon Puig

El trencament del pacte PIC-CiU
deixa ingovernable l’ajuntament

Despres d’un seguit de majories ab-
solutes, CiU va treure cinc regidors en les 
darreres eleccions de l’any 2011 (passant 
de 6 a 5), seguit en nombre de vots per 
l’Alternativa Independentista (ERC més 
Reagrupament), amb tres regidors, tants 
com el PIC (Plataforma Independent per 
Castellterçol), sota el guiatge de l’ex-regi-
dor del PSUC (1979) i després del PSC 
en totes les altres legislatures, Ramon 
Cordero. El pacte que permetés treure 
CiU de l’alcaldia amb el tres més tres, es-
tava servit en safata. I així fou, peró el PIC 
trencà el pacte per considerar que AI s’ex-
cedia en pendre decisions. Al cap d’un 
any es va repetir el pacte Manel Vila (CiU) 
- Ramon Cordero (PSC) dels anys noran-
ta i, mitjançant una moció de censura, es 
repartiren l’alcaldia. Ara, un altre any més 
tard, el nou pacte també s’ha trencat en 
denunciar el PIC a CiU per mala certifi -
cació d’obres. El setembre vinent s’havia 
de fer el canvi d’alcalde, ja que primer  
corresponia al PIC (amb Carme Tantiñà) 
i des del setembre hauria d’haver estat 
el torn de CiU. Aquesta organització ha 
passat per la població un full informatiu en 
el qual explica la situació creada i el furt 

que consideren que es deriva de no obte-
nir l’alcaldia el mes vinent. AI, per la seva 
part, ha dit, en una xerrada oberta, que 
aposta per la governabilitat, fent incidèn-
cia en el greu moment econòmic.

Ara l’equip de govern queda format 
pels tres regidors del PIC, amb totes les 
regidories... i vuit a l’oposició. 

L’activitat cultural estiuenca no 
amaga la greu crisi econòmica

Un doble concert de la Coral al Centre 
amb el pianista Martí Ventura; el concert 
de Joventuts Musicals de Moià a la poua 
de la Ginebreda; el sopar popular del car-
rer de Sant Llogari; el Teatre Calderí, amb 
Agatha Christie, ens indiquen que l’estiu 
es fa curt per a la cultura popular.

Durant el curs recentment acabat, 
però, s’ha tancat el Museu de l’Exili, dedi-
cat a la pintura de Josep Franch-Clapers, 
l’Escola Municipal de Musica i, per si fos 
poc, també la Biblioteca Municipal. A més, 
hi ha difi cultats econòmiques per al man-
teniment del pavelló i diversos acomiada-
ments de treballadors municipals.

40 anys de Flama del Canigó
La secció castellterçolenca de l’ANC 

s’ha encarregat de coordinar l’arribada de 
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la Flama del Canigó. Els actes, a la plaça 
Vella, s’amaniren amb l’acompanyament 
dels Diables de Castellterçol, la foguera, 
de mida reduïda, i naturalment, amb el 
«Missatge» d’engüany, referit a l’expec-
tativa del moment polític. L’ANC local és 
dirigida per Manel Puig i Bernat Vila.

L’any 1973 arribà per primera vegada 
la Flama a Castellterçol, de la mà volun-
tariosa de Jaume Canals, Pere Criach i 
Jordi Sagrera, sota l’impuls ideòlogic del 
promotor cultural i polític Joan Sagalés i, 
sobretot, d’un dels coordinadors de la Fla-
ma a nivell nacional, Nemesi Solà i Fran-
quesa, d’ascendència moianesa per part 
de mare. 

Escolania de Montserrat
L’expectació per l’actuació, el dia 30 

de maig, d’aquesta veteraníssima orga-
nització simbòlica quedà desbordada en 
omplir la gent l’església parroquial de 
Sant Fruitós, amb la distribució dels can-
taires per tota la geografi a arquitectònica. 
Primera part amb peces de Mendelssohn 

i segona amb quatre cançons dedicades 
a la Verge Montserratina i tres tradicionals 
catalanes. Culminà així un vella aspiració 
d’en Joan Sagalés, tasca que en vida no 
va poder veure realitzada i que ha estat 
portada a terme per la seva vídua, Josepa 
Burgada.

Manel Vila (CiU) i Carme Tantiñà (PIC)

Certifi cats d’efi ciència energètica
Jordi Roca, Francesc Bach, Bernat Vilajuana. Creadors de www.ecocertifi cat.cat

Ho hauràs sentit a la ràdio, vist a la 
televisió o llegit al diari, fi ns i tot algun tuit 
o bé a les xarxes socials: Des de l’1 de 
juny és obligatori tenir un certifi cat ener-
gètic que indiqui l’efi ciència energètica del 
teu habitatge o local en venda o lloguer.

La certifi cació energètica d’edifi cis té 
per fi nalitat promoure l’efi ciència energè-
tica  mitjançant la informació objectiva de 
l’habitatge o local, materialitzada en for-
ma d’un certifi cat. Aquest avalua l’efi cièn-
cia energètica de l’immoble i atorga una 
qualifi cació amb una lletra que varia de la 
A a la G, essent la A la més efi cient i la 
G la menys efi cient; és un sistema sem-

blant a la classifi cació dels electrodomès-
tics. A més a més, els certifi cats inclouen 
recomanacions per a millorar l’efi ciència 
energètica de l’immoble, ja siguin propos-
tes constructives o millora de les instal-
lacions. Amb una validesa de deu anys, 
permet al propietari, comprador o arren-
dador del pis saber quanta energia gasta-
rà el seu habitatge. 

Com s’ha dit anteriorment, des del 
passat 1 de juny, i en compliment del reial 
decret de 13 d’abril de 2013, és obligatori 
tenir un certifi cat d’efi ciència energètica, a 
part de la cèdula d’habitabilitat, en tots els 
contractes de compravenda o lloguer.
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Universitat d’Estiu de Vic al Moianès
Consorci del Moianès

El dia 10 de juliol, al Centre Espai Escè-
nic de Castellterçol, un centenar de perso-
nes van participar en la jornada Repensar 
l’organització i la gestió municipal, organit-
zada des del Consorci del Moianès, con-
juntament amb la Universitat de Vic. Es va 
plantejar pensant en el nou context que està 
vivint l’administració pública i en l’anàlisi i 
proposta de noves formes d’organització i 
gestió en la prestació dels serveis públics 
locals, a partir de la trajectòria del Consorci 
del Moianès entès com un model de gestió 
de serveis públics basats en la cooperació 
municipal i l’efi ciència de recursos.

La crisi i el seu impacte en la hisenda 
pública ens obliguen a repensar l’organit-
zació i la prestació de serveis públics lo-
cals. Hi ha la necessitat d’ajustar les des-
peses, repensar els serveis que es presten 
i, en defi nitiva, repensar un nou model de 
gestió i d’organització de l’administració 
local. L’objectiu de la jornada va ser poder 
defi nir un dècaleg de recomanacions i de 
noves propostes d’organització i gestió en 
la prestació de serveis públics locals.

En la jornada hi participaren diferents 
experts del món acadèmic. Entre ells 
podem destacar Alfredo Galán, director 
del Departament de Dret Administratiu i 
Processal de la Universitat de Barcelona, 
i Carles Bassaganya, ex-director general 
d’Administració Local de la Generalitat, 
que van parlar de repensar els models de 
gestió municipal, de la cooperació público-
privada, de la mancomunació de serveis...  

Com a experiències i bones pràc-
tiques convidades cal destacar la de 
l’Agencia de Desarrollo Debegesa (Socie-
dad para el Desarrollo Económico de De-
babarrena) —el seu director, Juan Ángel 
Balbás, va explicar el model de gestió de 
les agències del País Basc— i també l’ex-
periència dels municipis del Pallars que 

han presentat la primera fusió voluntària 
de municipis. 

Hi va haver conferències sectorials 
sobre el present i el futur de l’adminis-
tració, a càrrec de Joaquim Solé, i sobre 
l’organització territorial de Catalunya, a 
càrrec de Robert Casadevall. Per part del 
Consorci del Moianès es va presentar la 
seva experiència com el model de gestió 
de serveis públics locals basats en la coo-
peració municipal i l’efi ciència de recursos 
i la seva experiència en la mancomunica-
ció de serveis. 

La jornada va acabar amb una con-
ferència de Carles Ramió, catedràtic de 
Ciència Política i de l’Administració de la 
Universitat Pompeu Fabra, que es va cen-
trar sobretot en un nou model de relació 
entre administració i administrats i entre 
polítics i ciutadans. 

La jornada va tenir molt bona acollen-
ça entre els participants, la majoria pro-
cedents de diferents sectors de l’adminis-
tració pública, que busquen nous models 
d’organització i gestió municipal. 

Jornada de la UVIC a Castellterçol 
(fot. Consorci del Moianès)   
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Vicenç Villatoro: «És difícil que hi hagi 
una consulta, però impossible que no es faci»
Elvira Vilardell

Aprofi tant la visita que Vicenç Villato-
ro fa pel Moianès després de parlar de El 
futur de Catalunya a Monistrol de Calders, 
aprofi tem l’ocasió per a entrevistar-lo. Pe-
riodista, escriptor i polític, Villatoro és, a 
més, l’actual director de l’Institut Ramon 
Llull. Tot i que la seva etapa com a diputat 
acabés fa onze anys —de 1999 al 2002 
va ocupar un escó al Parlament per Con-
vergència i Unió—, l’època de canvis que 
està vivint Catalunya fa inevitable que no 
puguem deixar la política a un costat. Amb 
Villatoro ocupem la major part del temps 
conversant sobre el procés sobiranista; 
això sí, també ens queda una estona per 
parlar de Moià.  

Quina és la posició de Convergèn-
cia i Unió, el seu partit, pel que fa a la 
creació del Moianès com a comarca?

La veritat és que no en tinc ni idea, 
però a títol personal penso que la comarca 
és un fet natural i també un fet social. Les 

visions externes i fetes a partir d’un mapa 
no són útils, ja que la comarca és un sentit 
de pertinença i també d’organització del 
territori. És obvi que en l’estructura actual 
de Catalunya hi ha massa nivells d’admi-
nistració. En un moment en què està tot 
en qüestió, començant pel mateix estatus 
del país, s’han de repensar moltes coses. 
La comarca, quan es dibuixa com un es-
pai administratiu en l’època de la Repú-
blica, té un sentit diferent del d’ara, i això 
acaba generant solucions territorials dis-
cutibles. Aconseguir que la comarca sigui 
a tot arreu d’un nivell administratiu més o 
menys homogeni o simètric és complicat. 
En aquests moments és difícil dir de quin 
nivell d’administració hauríem de prescin-
dir, però probablement aquest acabarà 
essent o la província o la comarca, ja que 
són els nivells més fràgils. 

Convergència i Unió ha dominat 
durant anys la política moianesa. Com 
valora la situació d’endeutament en 
què es troba l’Ajuntament de Moià? 

La veritat és que no sóc coneixedor de 
la situació i, per tant, no puc fer una anà-
lisi de la conjuntura econòmica de l’ajun-
tament. Jordi Pujol, en un article de fi nals 
dels setanta, que es titula Sant Pancràs, 
doneu-nos salut i feina, defi nia una fran-
ja sociològica del país que per a ell era 
la central i la més ampla i es proclamava 
representant polític d’aquesta franja, situ-
ada, segons Pujol, entre la pagesia arre-
glada i la petita burgesia local. 

Jo tinc la sensació que al Moianès 
aquesta franja continua essent la central, 
igual com passa en la majoria de territo-
ris catalans. Per tant, els debats que es 
puguin generar per una situació concreta, 

DE FORA ESTANT

Vicenç Villatoro (fot. M. Tarter)   
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com ara un endeutament, són conjuntu-
rals, però els mapes polítics profunds 
d’aquesta regió i del país en general són 
bastant estables.

Si passem ara a un nivell més ge-
neral, podem dir que, a part de l’endeu-
tament, un dels altres problemes que 
està a l’ordre del dia són els casos de 
corrupció política. Creu que això farà 
variar de forma notable el mapa polític 
català?

Hem de tenir en compte diverses 
qüestions. Podria haver-hi un esclat del 
mapa polític, que en el cas català em 
costa d’imaginar, perquè la correspon-
dència entre sectors ideològics i socials 
i partits polítics és bastant correcta. Cal 
tenir present, a més, que en èpoques de 
crisi econòmica es donen processos de 
centrifugació. En els anys trenta el que es 
produeix és, després de la crisi del 29, un 
buidatge dels espais centrals i una ampli-
fi cació dels espais marginals. Això, doncs, 
podria comportar que hi hagués un esclat 
del mapa polític. De fet, a Itàlia ha passat 
amb el factor Beppe Grillo. Però jo tinc 
la sensació que el mapa polític català és 
sòlid. Es poden produir transvasaments 
dins les mateixes forces polítiques, és a 
dir, hi pot haver canvis de posicionament 
ideològic. Tot i això, ara mateix el que té 
més impacte en la política catalana és el 
tema nacional; aquest fet és el que pro-
voca canvis en els partits i tensa encara 
més la situació. Prenent en consideració 
tot això, és molt difícil de profetitzar què 
passarà, però repeteixo: jo no veig pas el 
mapa polític català com un mapa fràgil.

Pel que fa al procés sobiranista del 
qual ha fet esment, hi haurà consulta 
en el 2014?

Jo crec que hi haurà consulta. Si és 
en el 2014, en el 2015, en el 2016... ja no 
ho sé. Jo crec que la gestió del temps és 

de les poques coses que està a les nos-
tres mans, en les mans del país, i hem de 
saber fer-ho. 

Si la consulta se celebra en un any o 
en un altre, evidentment, tindrà a veure 
amb l’evolució de la conjuntura econòmi-
ca, entre altres factors, però la cosa relle-
vant no és quan se celebrarà la consulta, 
sinó la irreversibilitat d’aquest procés: és 
molt difícil que hi hagi una consulta, però 
és impossible que no es faci. L’única cosa 
que podria evitar la consulta, que seria 
una contraoferta de l’Estat espanyol, en 
aquests moments em sembla inimagina-
ble. Primer, perquè això dubto que tingu-
és la força sufi cient per a aturar el procés 
independentista i, segon, perquè qui fes 
això en la política espanyola se suïcidaria 
políticament. 

Creu que el procés sobiranista el 
podrà liderar només Convergència i 
Unió o que caldrà una coalició de les 
diferents forces que donen suport a la 
independència?

Aquí jo crec que hi ha tres pantalles: 
la pantalla d’aquí a la consulta, la pantalla 
de la campanya electoral de la consulta 
i, fi nalment, la pantalla del govern de la 
realitat. Aquestes tres pantalles tenen po-
lítiques de capses diferents. Per a fer la 
consulta hem de crear una coalició de tots 
els qui creuen en la democràcia dins i fora 
de Catalunya, d’aquells que estan a favor 
que les coses es votin. Pel que fa a la se-
gona pantalla, si és que hi ha la consulta, 
hem de veure els qui estan a favor del sí, 
que penso que són més d’un. I després, 
un cop celebrada la consulta, s’ha de te-
nir clar que cadascú té el seu model de 
societat. En la tercera pantalla, Esquerra 
i Convergència són naturals posseïdors 
de models socials diferents, però ara 
han d’estar junts perquè hi ha un objectiu 
comú, que és fer el referèndum. Pel que 
fa a les coalicions, també s’han de tenir 
en compte no sols les internes, sinó tam-
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bé les externes, les que es donen a ni-
vell internacional. Jo estic convençut que 
d’aquí fi ns al referèndum tindrem molts 
aliats, perquè en la dinàmica de la política 
occidental entre uns que diuen «votem» i 
uns altres que s’hi oposen la posició lògi-
ca és clarament el vot. Ara bé, a l’hora de 
la veritat penso que tindrem menys aliats 
pel que fa al sí.

Si bé ara la independència és un 
debat que està sobre la taula, fi ns al 
passat 11 de setembre aquest tema no 
entrava dins l’agenda política. A què és 
degut aquest tomb?, com es pot expli-
car aquest «esclat» independentista?

La data que marca un clic és la sen-
tència del constitucional sobre l’Estatut. 
En els últims cent anys hi ha qui diu que 
no ha canviat res pel que fa a les relacions 
Catalunya-Espanya, però el que queda 
clar és que s’ha mort alguna cosa: hi ha 
camins que han desaparegut. Si hi ha cinc 
camins i els del mig es tallen, la gent anirà 
pels de les puntes. 

És a dir, si, per exemple, el camí del 
pacte fi scal està tallat, llavors has de can-
viar de via i això el que fa és conduir cap 
a una polarització. A part de la desapari-

ció d’aquests camins, també hi ha altres 
factors que cal tenir en compte, com els 
temes econòmic i cultural, que jo crec que 
en el cas català no es poden separar. És 
a dir, no es pot distingir entre un sentiment 
d’independència més racional i un de més 
emocional, sinó que ambdues coses van 
lligades i això és el que ens fa gairebé 
únics a Europa. Pujol deia: quan ve algú 
de fora i em demana per què la situació de 
Catalunya és la que és, jo li dic: «Jaume I 
i la industrialització.» A Catalunya hi ha un 
llegat medieval, una cultura, una llengua, i 
després una incorporació a la modernitat, 
i aquestes són coses que van lligades, ja 
que els qui s’incorporen als nous temps 
ho fan recordant les èpoques passades.

Nosaltres som a Europa unes perso-
nes que tenim una identitat profunda i ho 
hem barrejat amb un projecte econòmic i 
de progrés. Si talles una de les dues po-
tes, la cosa no acaba de funcionar. Per 
la mateixa raó que Catalunya necessita 
un estat perquè la seva cultura i llengua 
siguin competitives internacionalment, 
necessita també un estat perquè la seva 
economia sigui competitiva, ja que el go-
vern espanyol ha decidit no ser l’estat dels 
catalans. 

Vicenç Villatoro entrevistat per Elvira Vilardell (fot. Maria Tarter)   
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Moià-Mauer amb bicicleta
Josep Fonts

Una vegada més volíem fer una cursa 
amb bicicleta. Aquesta vegada la destina-
ció era Alemanya, exactament la població 
de Mauer, poble agermanat amb Moià.

El dia 31 de maig, a les set del matí, 
sortíem en Raimon Mauri —per dir-ho 
d’alguna manera, el guia de l’expedició, 
ja que havia preparat el viatge i ho havia 
planifi cat gairebé tot—, Joan M. Navarro, 
Joaquim Clapers, Jordi Clapers, Andreu 
García i Josep Fonts. Més de mil quilò-
metres ens separaven de la població de 
Mauer. En el cotxe de suport ens acompa-
nyaven Josep Padrisa i Teresa José, que 
cada dia ens preparaven els esmorzars i 
els dinars. El sopar i el dormir ja ho tení-
em reservat i, per tant, havíem de fer els 
quilòmetres tant sí com no.

Cada dia a les set del matí començà-
vem a pedalar. El cotxe ens esperava a 
uns quaranta quilòmetres i allà fèiem l’es-
morzar. Després en fèiem seixanta més, 
dinàvem i, a la tarda, la resta fi ns a com-
pletar els cent cinquanta o cent seixanta 
de cada etapa, fi ns a arribar a l’hotel. Això 
sí, a les nou del vespre, amb plena claror 
del dia ja érem a dormir. 

Per tal d’avisar-nos dels llocs de 
parada, el Josep i la Teresa posaven la 
bandera catalana que portàvem al peu 
de la carretera. Però l’ensurt va ser que 
el segon dia, en territori francès, ens la 
van prendre: ells ho van veure i van córrer 
cridant..., però ja la tenien al cotxe —això 
que tenia un pal de dos metres— i tot one-
jant-la van desaparèixer. (A Madrid no ens 
deixen fer la consulta i a França ens pre-
nen la bandera!)

Ni una punxada, ni una caiguda: això 
és el més positiu. En sortir teníem molta 
por de passar fred, i molta pluja; però va 
ser tot al contrari: molt bona temperatura 
i molt sol. Amb el que no comptàvem era 

amb el fort vent, amb ràfegues de setanta 
a cent quilòmetres; això damunt la bicicle-
ta no es pot aguantar. En trenta-un anys 
que anem amb bicicleta, és la segona 
vegada que el fort vent ens fa fora de la 
carretera; una etapa la vàrem haver de fer 
en cotxe.

En arribar a Mauer, a l’ajuntament, 
amb la presència de l’alcalde, John Ehret, 
i la seva senyora, ens van fer molt bon 
acolliment. Ja ens esperaven i els va sob-
tar que fóssim tan puntuals. Naturalment 
no hi va faltar cava i cervesa.

Nosaltres havíem preparat dos obse-
quis. Per una banda, una pintura de l’esta-
nyol del parc de Moià, feta per Josep Alco-
ceba —que aquest any no va poder venir 
amb nosaltres— i que estava destinada a 
l’ajuntament, i l’altre, una pedra esculpida 
amb la inscripció «Moià-Mauer», un ciclis-
ta i el logotip de l’Homo Heidelbergensis, 
que jo mateix vaig esculpir; aquesta anava 
per a la Fundació que porta el mateix nom. 
Ells ens van regalar una capseta amb l’es-
cut del poble per a cada un de nosaltres. 

Al vespre ens van obsequiar amb un 
sopar, juntament amb un grup de fran-
cesos de Taltevull, poble que també està 
agermanat amb Mauer; en fi , érem tota 
una família. Dos músics professionals 
amb violí i piano ens amenitzaven la festa.

El diumenge, l’últim dia que ens que-
dava, vàrem fer turisme per Heidelberg 
i voltants. Ens acompanyà, i al mateix 
temps ens féu de traductora, la senyora 
Erika Kraatz. 

No sabem si aquesta cursa serà l’úl-
tima o no, però segur que no ho serà pel 
bon ambient que tenim i els tips de riure 
que ens fem; potser sí que serà per l’edat, 
ja que el més jove té seixanta-un anys i el 
més gran setanta-vuit. Estem de sort de 
poder fer aquestes pedalades.

MAUER
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Davant l’Ajuntament de Mauer (fot. Raimon Mauri)   

Amics Moià-Mauer
Mercè Bigorra

Les activitats i bones relacions antre 
Moià i Mauer continuen fent via i enguany 
ens toca a Moià de rebre els amics de 
Mauer. Serà els dies 6, 7 i 8 de setembre 
quan ens visitarà una delegació encap-
çalada per l’alcalde, John Ehret, la seva 
esposa Katja i una representació de sis 
regidors de l’ajuntament, a més d’un grup 
d’amics i coneguts que han vingut altres 
vegades. En total, vint-i-tres persones for-
maran la delegació.

Estem treballant per tal que se sentin 
ben rebuts i acollits al nostre poble. Entre 
altres visites, assistiran als actes principals 
de la Festa Barroca, on esperem que pu-
guin compartir la festa amb tots els vilatans.

Si teniu interès a participar en aquest 
intercanvi o a col·laborar amb nosaltres, 
tant si heu participat en alguns dels inter-
canvis com si hi voleu participar en alguna 
ocasió, us podeu posar en contacte amb 
nosaltres a través del correu electrònic 
amicsmoiamauer@gmail.com.

Ens agradaria fer extensiva la partici-
pació a totes les persones que hi tinguin 
interès. Tothom hi cap.

Els gegants de Moià, de visita a Mauer   
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Carrer de les Joies, 2 - Tel. 93 820 92 34 - 08180 MOIÀ

Carrer Joies, 14 baixos
08180 MOIÀ
Tel. 93 830 03 19

L'Estanc Autet
C/ Joies, 9 - 08180 MOIÀ
TEL. 938300139
estanc.autet@gmail.com
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Quico Sosa: «Vam tenir el risc real 
de desaparèixer com a empresa»
Albert Lozano

Ara fa un any, l’empresa de productes 
alimentaris Sosa va estar en risc de no 
celebrar el seu cinquantè aniversari. Un 
incendi a l’antiga fàbrica de Castellterçol 
va precipitar una sèrie de canvis cabdals: 
trasllat de la fàbrica a Moià, disposar de 
la darrera tecnologia... Gairebé començar 
de zero. Parlem amb Quico Sosa, autèntic 
responsable de l’èxit, del canvi de fi losofi a 
de l’empresa, que ha passat de fabricar 
productes artesanals a ser referència en 
productes d’alta gastronomia. La voluntat 
i la iniciativa individual d’empresaris mo-
ianesos com el Quico fan que el nostre 
territori, el Moianès, esdevingui un clúster 
industrial paradigmàtic de com fer bé les 
coses. Que continuï així per molts anys. 

Per què es va llicenciar en fi losofía?
Vaig estudiar a la UAB, m’ho vaig pas-

sar molt bé. Vaig acabar-la, crec, en 1991.

Un referent?
Jo sóc dels antics. Plató i Aristòtil. 

Sempre dic que els altres són com petites 
repeticions. 

Van ser els iniciadors.
Sí. Penso que van ser els iniciadors i 

pràcticament els acabadors. Després va 
haver-hi altres fi lòsofs molt bons. A mi, 
no sols em va agradar estudiar fi losofi a, 
també l’època clàssica —i em continua 
agradant—; el que passa és que ara tinc 
menys temps.

Quin canvi, d’estudiar fi losofi a a 
gestionar una de les empreses d’ali-
mentació capdavanteres del nostre 
país!

És un salt mortal (riures). Hi ha dos 
aspectes: el primer, gradual, quan jo aca-
bo la universitat entro a l’empresa familiar, 
que es dedicava a la fabricació de neules 
i gelateria. A poc a poc vaig anar introduint 
altres elements de nova fornada. Per altra 
banda, els estudis de fi losofi a i lletres et 
donen un bagatge cultural molt necessa-
ri en el món de l’empresa. A vegades es 
veu l’empresa com a molt tècnica, però 
té la part humanística, que ajuda molt a 
interpretar fenòmens culturals. Nosaltres 
vivim de la gastronomia i aquesta és un 
fenomen cultural. El fet de tenir una base 
cultural de bona formació ajuda a interpre-
tar aquests moviments culturals. 

Quina fi losofi a aplica a la seva em-
presa?

A vegades la que es pot. Dirigir una 
empresa no signifi ca que controles tot el 
que hi succeeix. T’adaptes a les realitats 
internes i externes de l’empresa. Sí que hi 
ha un espai per a les direccions, però has 
de jugar entre el que vols i el que pots. 
Sí que en els últims dotze anys s’ha creat 

PERFILS

Quico Sosa (fot. A. Lozano)   
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un concepte d’empresa molt diferent de 
quan jo vaig entrar-hi i evidentment impli-
ca una voluntat i una direcció, com ara de 
convertir-la en líder en en el camp dels in-
gredients d’alta gastronomia, i en aquesta 
transformació, de convertir una empresa 
més tradicional en una altra cosa, sí que 
hi ha una aportació personal. 

Quins productes fabrica i distribu-
eix Sosa?

L’empresa té com dues o tres sec-
cions. La secció tradicional (neules, tor-
rons), que té cinquanta anys i que és el 
que la major part dels habitants del Mo-
ianès creuen que fem. I des de fa dotze 
anys vam començar a focalitzar l’empre-
sa per a la fabricació d’ingredients per a 
pastisseria i restauració d’alta gamma, i 
ara això és el pilar de l’empresa: un 85% 
del volum de facturació. I dins de tot això 
es fan productes liofi litzats, texturitzants, 
aromes, confi tats, melmelades, xocola-
tes, elaborats de fruits secs, una gamma 
de gairabé 1.500 referències. Convidem 
la gent a visitar la nostra pàgina web i 
veure el que fem. 

Aquests darrers dotze anys de 
transformació de l’empresa han impli-

cat també el canvi d’empresa familiar 
a empresa amb introducció de capital 
extern.

Això ha estat una cosa molt més re-
cent. El canvi es va produir molt més 
abans que això; no té res a veure una 
cosa amb l’altra. 

Però sí que hi hagut un canvi en 
l’aspecte fi nancer...

Sí que hi hagut aquest canvi, bàsica-
ment derivat dels efectes del sinistre que 
vam tenir l’11 de juliol de l’any passat. De 
fet, una mica abans ja s’havia iniciat el 
procés d’incorporació de capital extern, 
però era una cosa minoritària. Degut al 
sinistre i per les mateixes necessitats de 
creixement de l’empresa, aquest fenomen 
s’ha acabat de consolidar. 

El 45% dels seus productes es dis-
tribueixen a l’estranger...

Sí, i en dos o tres anys arribarem al 
65%. Els productes es van coneixent i vas 
obrint mercat a fora. 

L’empresa Sosa, se sent més reco-
neguda a l’estranger que a casa?

No, jo no puc dir això. A Catalunya som 
coneguts per les neules i els torrons i ha 

Aula de presentació de productes, a la fàbrica del Sot d’Aluies (fot. A. Lozano)  
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costat més que ho facin pels ingredients; 
però és una cosa natural, que ja ha anat 
canviant. Nosaltres estem molt contents 
del reconeixement dels clients tant a Cata-
lunya com a Espanya. Nosaltres, en un any 
tan complicat com el que hem tingut, hem 
tirat endavant gràcies a la comprensió i 
col·laboració dels nostres clients d’aquests 
tres espais. Ens sentim molt còmodes a 
Catalunya, a Espanya i a l’exterior.

La imatge de qualitat i bon fer de 
Sosa, prové de l’empresa o més de 
Quico Sosa?

No, una empresa és la suma de molts, 
molts elements. Ara som 85 treballadors i 
uns 200 distribuïdors. Estem treballant bé 
per la suma de moltes coses. Lògicament, 
si tu estàs al capdavant 
intentes posar-hi el teu 
granet de sorra. Una 
empresa és una entitat 
molt complexa. 

Amb l’incendi que 
hem tingut hem patit una 
crisi molt profunda, d’ha-
ver de fer una empre-
sa de zero i gràcies als 
proveïdors i treballadors 
s’ha tirat endavant. No es pot mai indivua-
litzar una empresa, seria una error.

Quants mesos passa a l’estranger, 
on, per cert, tinc entès que el reben 
amb els braços oberts?

Un parell o tres de mesos. Vaig anant 
i venint, i sempre et quedes molt sorprès 
de l’estima amb què et reben. Al fi nal les 
empreses són productes, però també per-
sones, i bé, parlem de productes de sec-
tors minoritaris especialitzats, nosaltres 
no toquem mercats de gran volum, sinó 
d’alta gastronomia, un petit món. Llavors, 
és clar, els cuiners i pastissers no deixen 
de ser grups, un petit espai en el qual la 
gent es coneix, que té un mida encara re-
lativament humana. 

Quan a l’obrador no es troba una 
solució amb algun producte i vostè en 
uns segons resol el problema, ¿això és 
talent natural, intel·ligència, experièn-
cia professional? 

(Riures) Això no és tan així. El treball 
en equip és molt important. Tota empresa 
viu de solucionar algun problema; en el 
nostre cas vivim de solucionar problemes 
a cuines i pastisseries. Primer, hi ha mol-
tes coses que no hem pogut solucionar. 
Jo no sóc pastisser ni sóc cuiner, però a 
vegades va bé, perquè tinc una mirada 
externa. D’alguna manera els faig trencar 
els esquemes perquè vinc de fora. Però 
a vegades és al revés: són els d’I+D els 
qui ho solucionen. El monopoli del conei-
xement no el té ningú. Jo sóc un outsider 

(riures).

M’havia arribat de 
diverses fonts...

Jo sempre dic que 
l’avantatge que tinc és 
que ni sóc cuiner ni pas-
tisser; i que fa vint anys 
que remeno aquest 
món. 

El malaurat incendi de l’antiga fàbri-
ca a Castellterçol va fer que s’instal·les-
sin a Moià més aviat del planejat. Com 
recorda aquells moments? 

Moments molt dramàtics. L’empresa 
ha fet cinquanta anys i veus com tot l’esforç 
de la família en una nit se’n va en orris. En 
aquell moment la garantia de supervivèn-
cia no la tens. En una setmana havies de 
prendre decisions molt ràpides, és a dir, 
vam tenir el risc real de desaparèixer com 
a empresa. Vam haver de prendre deci-
sions molt arriscades, sense saber si co-
braríem de l’assegurança, sense garantia 
d’èxit. Però ens en vam sortir prou bé. Vam 
tenir la sort que ja teníem planejat que la 
logística de l’empresa quedés instal·lada 
a Moià durant aquest any 2013. Vam tenir 
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la sort de tenir l’espai aquí al Sot d’Aluies. 
És un fet molt traumàtic que et desapare-
gui tot, màquines i producte. Però vam fer 
una represa modèlica. Al cap d’un mes del 
sinistre ja vam augmentar facturació res-
pecte a l’any anterior. Dins de la desgràcia 
que vam tenir, som uns afortunats per tant 
com ens han ajudat. 

Fins on vol arribar Sosa? 
Sosa vol ser un proveïdor líder 

d’aquest sector de l’alta gastronomia al 
món i estem bastant ben encaminats. 
Avui en dia un cuiner japonès o dels Es-
tats Units és molt probable que sàpiga 
què és Sosa i crec que, amb els mitjans 
que hem tingut, té molt de mèrit. 

¿Creu, doncs, que es pot ampliar la 
plantilla de treballadors? 

Doncs esperem que sí. Estem crei-
xent, les previsions són que augmenti la 
facturació, i si augmenta la facturació, es 
necessita més gent per a treballar. Ara, 
jo no puc dir com anirà això, a mi el que 
em faria il·lusió és que l’empresa creixés. 
Dins de l’ADN d’una empresa hi ha la re-
percussió social, i aquí al Moianès la crisi 
ha passat més suau que en altres zones 
gràcies al fet que hi ha moltes empreses 
d’alimentació i d’altres, que han esmorteït 
molt la duresa de la crisi. I d’això, social-
ment, el territori n’ha d’estar content. 

 

I un empresari d’èxit com vostè, 
com veu els casos de corrupció que hi 
ha al nostre país?

A veure, les realitats són complexes i 
cadascú en el seu àmbit ha de fer el que 
pot. El nostre àmbit és el de la pròpia em-
presa, que va lligada a una millor reper-
cussió social. En els àmbits que comenta, 
jo prefereixo no entrar-hi gaire; és trist, 
preferiria viure en un país més sa. Però 
també cal dir, respecte als mitjans de co-
municació, que ven més allò dolent —que 
no és la vida real dels pobles— que allò 
bo.

Per acabar, per què va triar marxar 
de Castellterçol i anar a Moià?

Hi ha coses que no es trien. Trobar 
espais de més de 4.000 m2. Era molt difí-
cil  al Moianès, que és on ens volíem que-
dar. Vam rebre ofertes d’Artés i Caldes de 
Montbui. Podríem haver construït una fà-
brica nova a Castellterçol —de fet, teníem 
el terreny—, però va resultar molt més ba-
rat comprar edifi cat que construir, a causa 
de la crisi immobiliària. Si no hagués estat 
per la crisi, ens hauríem quedat a Caste-
llterçol. A més, va venir el sinistre i llavors 
sí que no vam poder triar. Volíem una nau 
de 5.000-10.000 m2 i vam trobar-la al Sot 
d’Aluies. 

Encara hi havia un teler, quan vam 
entrar-hi.

DES DE 1999 AL VOSTRE SERVEI
Plaça Colom, 4 - 93 830 21 74 - MOIÀ

festiu 
acollidor 

lloc de trobada
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Les rajoles d’allotjament
Marian Baqués

Imagineu-vos que viviu a Moià entre 
els anys 1640-1652. Context de Guerra 
dels Segadors. Us obliguen a allotjar un o 
més homes a casa vostra. Són soldats de 
«Los Tercios». Un cop instal·lats, es faran 
servir el millor i buidaran el rebost familiar, 
ja prou afeblit. Us robaran el que podran; 
vexaran, segurament, la gent de la casa 
i, si es presenta el cas, deshonraran les 
vostres dones. Us obligaran a traginar 
queviures i altre material. Causaran des-
perfectes a casa vostra. Mala gent!

Agraïm-ho a l’ínclit Conde-Duque de 
Olivares, que ens ha enviat 10.000 mer-
cenaris. El que ens faltava en un país ja 
prou empobrit! De fet, segons aporta Ra-
mon Tarter, en 1698 dos ofi cials del «Ter-
cio de Morados de Castilla» varen morir 
a Moià i foren enterrats al cementiri de la 
parròquia. Jaume Clarà («Moià i el Moia-
nès durant la Guerra de Successió», dins 
Modilianum, núm. 38 [2008], pp. 17-36) 
posa a la llum la presència continuada de 
tropes durant i després de la Guerra de 
Successió. L’allotjament de tropes és una 
constant en la nostra història. S’entén que 
sigui impopular i odiat, per la impunitat 
amb què actuaven aquests soldats.

Imagineu-vos, encara, una altra situa-
ció uns quants decennis després. Primera 
hora de la nit de qualsevol dia del darrer 
terç del segle XIX. La vostra família ja és 
a dormir. Quan vós, la mestressa, us dis-
poseu a fi car-vos al llit sentiu uns cops a 
la porta de casa. No us espanten, ja que 
esperàveu una cosa semblant. És l’agut-
zil que ha d’acompanyar el vostre hoste, 
un ofi cial llorejat en mil batalles, amb més 
medalles que espai al pit on penjar-les. 
No troba la casa que li han assignat. Us 
adoneu que porta més aiguardent al cap 
que als peus. Li heu de preparar el sopar, 
servir-l’hi, aguantar les seves impertinèn-

cies i pregar Déu que decideixi anar a dor-
mir aviat. No us ho pagaran mai, malgrat 
les promeses.

Quan us fi queu al llit esguardareu amb 
trista impotència la història del segle que 
us ha tocat de viure. «Quanta guerra!», 
murmurareu en veu baixa. «La Guerra del 
Francès, les Carlinades, la Crema, les re-
voltes dels liberals...» I tornareu a dir-vos: 
«Quanta guerra!» Heu viscut el pas de «co-
lumnes», de tropes amunt i tropes avall. 

Francesc Viñas, en les seves memòri-
es, ens aporta un testimoni que toca l’àni-
ma. Ho situa en l’any 1872. «Ens trobà-
vem moltes vegades amb la casa plena 
de soldats —en una ocasió ens obligaren 
a acollir-ne vint-i-nou, sense el pare, i no 
sabíem com fer-ho. L’allotjament era la 
nostra desesperació. Pel pa de cada dia 
creixien les difi cultats; el pare perdia jor-
nals i, a més, a poc a poc en la fàbrica 
anava escassejant més la feina, i no te-
níem altre recurs que un hortet de rega-
diu, d’on trèiem les escasses subsistèn-
cies» (Luigi de Gregori, El tenor Francesc 
Viñas, Barcelona 1935, p. 15).

La tropa era col·locada en corrals, 
pallisses...; els ofi cials, en cases. Alguns 
d’aquests s’ofenien perquè altres de rang 
inferior podien tenir una casa més be-
nestant. Per tal que no hi hagués greu-
ges, l’Ajuntament de Moià decreta que es 
posin les rajoles a les cases acollidores. 
Així fa l’acta número 43, d’11 de març de 
1875: «También han acordado la compra 
de lápidas correspondientes para donde 
deben alojarse las clases de General, Ge-
fes, Capitanes y ofi ciales a razón de real 
y medio cada una cuyo importe se pagará 
del capítulo de imprevistos con lo que 
se evitarán las muchas reclamaciones a 
causa de borrarse con el agua la seña 
de dichos alojamientos producidas por 

LLETRES
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encontrarse muchas veces subalternos y 
soldados en una misma casa en la que no 
se comprendía sobre el portal las letras 
de su clase.» Més: «Luego han acordado 
que obtenidos los rótulos de alojamiento 
que se pongan en las respectivas casas 
pagando el importe de 
esto y de la conducción 
de aquellas desde Barce-
lona a esta del capítulo de 
imprevistos» (acta 46 del 
10 de juny d’aquell any). 
Subratllem l’any: 1875. 
La tercera guerra acaba-
rà l’any següent. El mo-
viment de tropes era molt 
intens.

A les rajoles d’acolli-
ment de Moià hi ha escrits 
tres noms: «Gefe», «Ca-
pitán» i «Sub.no». 

Imagineu-vos, fi nal-
ment, que, bonament, 
avui allotgeu algú a casa 
vostra. Girem-ne l’acti-
tud i intentem humanitzar 
l’acolliment a casa d’altri. 

Perquè acollir és ben 
senzill. Fer allò que surt 
de dins i que s’ha de fer. 
Mireu què diu en Sebas-
tià Petitbò: «En acabar 
la descàrrega, els camio-
ners, que venien cansats 
i de tan lluny, entraven a 
esmorzar a cal Franque-
sa, val a dir que amb for-
ça gana. La meva mare i 
la Conxita ja tenien a punt 
l’esmorzar de ganivet i 
forquilla, i de vegades amb un servei a la 
carta: “Hazme un par de huevos fritos y 
pan con tomate”, deien, cosa que la meva 
dona i la meva mare feien amb gran dili-
gència i a plena satisfacció» (Temps per 
a recordar, edició de l’autor, Moià 2013, 
p. 42). 

De fet, rebre un bon acolliment alleu-
gereix l’esperit: 

«Dejuna de companyia i afecte, va 
agrair l’ambient acollidor que retrobà en 
aquella casa on ella de joveneta havia 
anat a aprendre a cosir», escriu Sílvia 

Alcàntara, referint-se a 
una de les protagonistes 
d’aquell sorprenent ressò 
popular del 2009: Olor de 
colònia (Edicions de 1984, 
Barcelona, p. 189).

Citem Francesc Tor-
ralba. 

«L’hospitalitat és ober-    
tura, transparència i per-
meabilitat. És intercanvi 
de pensaments, transfe-
rència de sentiments, de 
dons materials i imma-
terials. L’amfi trió ofereix 
la seva llar, posa l’hoste 
a recer de la intempèrie; 
l’hoste li explica el seu vi-
atge. Ambdós creixen com 
a éssers humans, perquè 
l’acollida els transforma, 
els fa ser diferents. L’am-
fi trió no serà mai més el 
que era; perquè el relat de 
l’hoste l’ha transformat; ha 
entrat en relació amb un 
univers nou, amb un siste-
ma de signes, de símbols 
distint al seu; però l’hoste 
tampoc no serà mai més 
el que era, perquè, en 
entrar a la casa, no sola-
ment penetra un espai fí-
sic, s’endinsa en un món 

afectiu i simbòlic i descobreix un univers. 
Només per això, se sentirà en deute amb 
aquell qui l’ha rebut» (Jesucrist 2.0. El 
cristianisme ara i aquí, Pòrtic, Barcelona 
2011, pp. 225s).

De fet, què som, sinó hostes en la ter-
ra?

Fot. C.I.C. - Moià   
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PUBLICACIONS
Llibres i DVD

Maria Dolors Fonts i Ruaix. Paisatges i records 
Moià: Germans Riera Fonts, 2013. 98 pp.
Llibre molt simpàtic i agradable que recull una sèrie d’articles so-
bre temes familiars, coses de Moià, excursions, etc., escrits per 
aquesta moianesa i, alguns, publicats anteriorment, sobretot a 
LA TOSCA; volum editat pels fi lls de l’autora en ocasió del vuitan-
tè aniversari d’aquesta.

  
Sebastià Petitbò Picañol. Temps per a recordar
Moià: l’autor, 2013. 111 pp.
Apunts autobiogràfi cs de la vida de Sebastià Petitbò, tant des del 
punt de vista familiar (naixement a la Franquesa, casament amb 
la Conxita de Cal Maties, fi lles i néts...) i professional (tractant 
de bestiar, indústria tèxtil...), com en el vessant públic (a l’ajunta-
ment, a LA TOSCA, en els Tres Tombs, en el Sindicat...).

Jo crec
Producció de Global Solutions, 2013
Documental sobre la fe (en 3D), en què intervenen diversos testi-
monis, entre ells el moianès Josep Ll. Martínez i Picanyol, el qual 
també participà en l’acte de presentació (Barcelona, 15-6-2013). 
Pel·lícula amb bon ritme i excel·lent banda sonora, dirigida per 
Vicenç Vila, autor també del guió.

 
Joan XXIII. El diari de l’ànima
3a ed. Barcelona: Claret, 2013. 482 pp.
Papa Francesc. La llum de la fe (Lumen fi dei)
Barcelona: Claret, 2013. 80 pp.
Reedició del clàssic de l’espiritualitat cristiana, i primera encíclica 
del nou papa (preparada en part per Benet XVI), revisada i tradu-
ïda, respectivament, per Josep Ruaix.

Revistes
—La Crinca, núms. 74 i 74B (juny 

2013), revista de l’Escola Pia de Moià.
—Guaiteu!, núms. 99 (maig 2013) i 

100 (juny 2013), full digital dels Avets.
—L’Esplai, núm. 197 (juny 2013), but-

lletí de l’Associació de Gent Gran de Moià.

—Palestra, núm. 137 (trimestres I i II 
del 2013), portaveu de l’esport Moianès.

—Super Sopa, núm. 79 (juny 2013), 
revista de l’Escola Josep Orriols i Roca.

—Amics del Tractor d’Època del 
Bages, núm. 20 (maig 2013), revista que 



58

Juliol-Agost 2013     

Diaris

sobre com van anar fallant tots els òrgans de 
control», entrevista a Francesc Torres i Ramon 
Crespiera, regidors d’Entesa per Moià que di-
mitiran.

2-6-2013
«Moià nomena fi ll adoptiu el fundador de la Llar 
dels Avets, Ramon Soler». «Sempre he ajudat 
a qui ho necessitava» (Montserrat Ubach, in-
fermera jubilada de Moià, dins la secció «De 
casa»). 

4-6-2013
«Futbol: El calderí Putxi forma part de la pre-
selecció de Catalunya per a la Copa de les 
Regions». «Fer puntes al coixí és un exerci-
ci intel·lectual» (Núria Riera i Gili, puntaire de 
Moià, dins la secció «De casa»).

8-6-2013
«El Museu de Moià obre un espai tàctil per a 
persones amb moviment reduït».

9-6-2013
«Vaig deixar el forn per fer de jardiner per no 
treballar de nit» (Salvador Serracarbasa, jardi-
ner jubilat de Moià, dins la secció «De casa»).

10-6-2013
«Mor Ramon Soler i Vila, nomenat fa una set-
mana fi ll adoptiu de Moià».

11-6-2013
«Aquesta és una feina més tranquil·la i estàs 
sempre a cobert» (Josep Vilaró i Rius, con-
serge de l’Esplai de Moià, dins la secció «De 
casa»).

13-6-2013
«Si no aprenem a perdonar, mai no aconsegui-
rem avançar» (Kevin Kenney, professor d’an-

25-5-2013
«Un fuster moianès, Agustí Amargant, fabrica 
una taula monumental que pesa mitja tona».

26-5-2013
«Cada peça és única i no n’hi ha dues d’iguals, 
i això els dóna originalitat» (Marina Grau, ar-
tesana de roba de Moià, dins la secció «De 
casa»).

28-5-2013
«Moià construirà enguany el col·lector del 
polígon del Pla-romaní que fa vuit anys que 
aboca en una riera. L’ajuntament va detectar 
que l’anterior govern va recepcionar l’obra en 
el 2004 donant-la per feta, tot i que no hi havia 
la connexió amb la depuradora». «Hi posem 
tot l’esforç per poder ajudar moltes persones» 
(Ramon Forcada, president de la Creu Roja 
del Moinès, dins la secció «De casa»). 

29-5-2013
«El cap de llista i el número cinc d’Entesa per 
Moià deixaran l’acta de regidor. Ramon Cres-
piera i Francesc Torres creuen que sense go-
vern d’unitat “el que cal és un relleu”». «Això 
de la democràcia no funciona pas en molts pa-
ïsos» (Ramona Solà, jubilada de Moià, dins la 
secció «De casa»).

1-6-2013
«Un veí de Manresa resulta ferit greu en cau-
re des de dos metres d’alçada a Moià. L’ho-
me, que es va fer un traumatisme cranial, feia 
tasques de manteniment en un pal elèctric». 
«El cas de Moià mereixeria una tesi doctoral 

publica algunes notícies relacionades 
amb Moià i el Moianès.

—Catalunya Cristiana del 7-7-2013, 
que publica una pàgina treta d’una bíblia 
en dibuixos d’en Picanyol.

—Jeux Floraux du Genêt d’Or 2013, 
anuari dels Jocs Florals de la Ginesta d’Or 
(Perpinyà 2013), que dedica una sèrie de 

referències en record de la poetessa mo-
ianesa Josefi na Pons i Puigcorbé.

—Llengua Nacional, núm. 83 (2013), 
que publica l’article «Punts confl ictius 
d’ortografi a» (pp. 17-19), de Josep Ruaix 
i Vinyet, i una ressenya sobre el manual 
Anglès fàcil, de Lou Hevly, signada per 
Carles Riera. 
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glès i de Bíblia, de Moià, dins la secció «De 
casa»).

14-6-2013
«Ha calgut cercar altres camins dins el món 
dels habitatges» (Bernat Vilajuana, arquitecte 
tècnic de Moià, dins la secció «De casa»).

17-6-2013
«Un lavabo públic a preu de piset al Parc Mu-
nicipal de Moià. La Ruta del Deute descobreix 
els “punts negres” que més han endeutat el 
consistori».

18-6-2013
«Si un està preparat tindrà més possibilitats 
de cara al futur» (Tamara Martínez, estudiant 
i cambrera de Moià, dins la secció «De casa»).

20-6-2013
«L’escola de trapezistes de Moià prepara la 
seva gala fi nal amb música en directe. L’Ate-
neu La Pólvora acollirà demà un espectacle 
amb un alumnat molt jove i set números de 
circ». «Si una feina t’agrada, t’ho passes molt 
bé fent-la» (Rafael Díaz, xofer de camions a 
l’atur, de Moià, dins la secció «De casa»).

21-6-2013
«El consistori veu viable un acord negociat per 
al concurs de creditors de MoiàFutur. L’admi-
nistrador concursal plantejarà un conveni per 
a liquidar part del deute que eviti la subhasta 
de béns. L’ajuntament és alhora el principal 
creditor de l’empresa municipal amb uns 3,6 
milions». «Sempre s’aconsegueixen petits o 
grans premis» (Olga Valldeoriola, venedora de 
loteria, de Moià, dins la secció «De casa»).

23-6-2013
«He fet i faig molts serveis i això m’ha portat 
a conèixer molta gent» (Fernando Martínez, 
paleta i cambrer de Moià, dins la secció «De 
casa»).

25-6-2013
«L’espectacle de Quim Vila tanca la Festa Ma-
jor de Sant Joan de Vilatorrada». «Treballant 
en el que et vingui en el dia a dia, malament 
rai» (Alfred Garcia, taxista de Moià, dins la 
secció «De casa»).

26-6-2013
«Judo: Carla Ubasart va ocupar el segon lloc 
en -57 kg a la Copa d’Espanya de Getafe. Ós-

car López, també judoca de Moià, va ser cin-
què en -73 kg». «La pasta és un producte que 
està a l’abast i fàcil de preparar» (Assumpció 
Alcoceba, botiguera de Pastes la Moianesa, 
dins la secció «De casa»).

27-6-2013
«Detecten de nou l’aparició d’escumes i males 
olors en una riera de Moià. L’ACA ha requerit 
l’ajuntament que intervingui en el control dels 
abocaments industrials».

30-6-2013
«Els partits de Moià pacten tirar endavant la 
rebaixa global del cadastre del 27%. La reduc-
ció s’aplicarà en el 2014, però el govern avisa 
que l’IBI no s’abaixarà perquè s’apujarà el co-
efi cient».

10-7-2013
«Un foc deixa sense llum uns cent veïns de 
Castellterçol». «El Moianès debat avui sobre 
nous models de l’administració». «L’Ajunta-
ment de Moià tanca el segon exercici econò-
mic seguit amb superàvit. En el 2012 ha acon-
seguit un resultat positiu de 624.000 euros, 
i en el 2011 va ser de 97.000». «Moià fa els 
deures tot i l’elevat deute», editorial. 

El Punt / Avui

3-6-2013
«Retrat d’un rei fugaç. Lluís Miñarro s’acosta 
a la fi gura d’Amadeu de Savoia, rei d’Espanya 
entre 1871 i 1874, en el llargmetratge “Estel 
fugaç”, rodat, entre altres llocs, a Moià».

La Vanguardia

16-6-2013
«La Fura reinventa “Aïda”. Un muntatge retro-
futurista arrenca somriures en el centenari de 
l’Arena di Verona. L’afi ció local s’avorreix amb 
les “Aïda” tradicionals del festival; la d’Oller i 
Padrissa la desconcerta».

30-6-2013
«Tinc bones notes gràcies als ajuts», nota de-
dicada a Ramon Roca, de 22 anys, estudiant 
moianès que ha acabat el grau de Biotecnolo-
gia a la UAB.
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Concert per la Llibertat
El passat 29 de juny es va celebrar el 

multitudinari Concert per la Llibertat que 
va omplir el Camp Nou. Des de l’ANC 
Moià es van organitzar autobusos per a 
facilitar l’assistència als moianesos. Va 
ser un concert molt llarg, però molt emotiu.

Esquerra Republicana
Sota el lema 2014, Decidim llibertat, 

Esquerra Republicana va convocar un 
acte, el divendres 9 de juliol a l’Auditori 
de Sant Josep, amb intervenció d’Anna 
Simó, vice-presidenta primera del Parla-
ment de Catalunya, i Dionís Guiteras, al-
calde de Moià i diputat al Parlament.

Càritas
En el gran recapte d’aliments que tin-

gué lloc els dies 29 i 30 de juny, es re-
colliren 269,75 kg de menjar. A més, 195 
euros, incloent-hi els 115 euros recaptats 
per la Cultura de la Dona durant la festa 
fl oral de les catifes de Corpus.

Càritas també va ser receptora de la 
iniciativa dels cent anys de la Creu Roja 
de Moià, amb la recollida de 151,5 kg 
d’aliments el dia 7 de juliol.

L’Esplai
Entre les activitats organitzades per 

l’Associació de Gent Gran de Moià (l’Es-
plai) destaquem: el dimecres dia 12, sorti-
da a visitar el Museu de la Ràdio Luis del 
Olmo, a Roda de Berà; el diumenge dia 23, 
Festa Major de l’Esplai, amb missa a les 
dotze del migdia, amb participació del Grup 
de Cantaires de l’Esplai, i, a continuació, a 
la sala polivalent de l’Esplai, acte d’home-
natge a tots els membres de l’entitat, presi-
dit per Joan Roca Sallas i amb homenatge 
en representació de tots els associats al 
matrimoni format per Pere Quintana Soler 
i Rosa Burdó Oller; la festa conclogué amb 
un dinar a l’Hostal Grau, de l’Estany. Del 
22 de juliol al 4 d’agost, exposició fi nal de 
curs de l’activitat de pintura.

Associació Rusc i Avets
L’Associació Rusc i Avets va convocar 

per al dia 22 de juny la seva assemblea 
general, en què, entre altres coses, s’havia 
de ratifi car la junta directiva. L’acte havia de 
comptar amb a presència de Guenda Mal-
vezzi, coordinadora per a Catalunya, i Zoël 
Breau, responsable de coordinadors de la 
nostra zona per part de l’Arca Internacional. 

Teatre
El diumenge dia 8 de juny, el grup de 

teatre La Cadira va presentar al Centre 
Ramon Cabanes de Collsuspina l’obra 
Converses després d’un enterrament, di-
rigida per Jordi Guinart.

El diumenge 30 de juny va tenir lloc 
a l’Esplai una sessió de teatre juvenil. 
L’obra Enmig del mar, dirigida per Isabel 
Marcos, va ser interpretada per un grup 
d’actors de les escoles de Moià. Sobre-
sortiren les actuacions de l’«avi Cisco» i 
la «iaia Carmeta», a càrrec d’Aina López i 
Laia Garolera respectivament.

Altres activitats
L’Associació Clàssics Osona orga-

nitzà el matí del diumenge 9 de juny la 
I Trobada de Cotxes Clàssics. El lloc de 
concentració fou el pàrquing del carrer de 
Santa Magdalena.

La Cultura de la Dona ofereix sessions 
de Cuina d’estiu amb Gerard, del Restau-
rant Cal Tià (3 de juliol), Anna Casas, de 
Cal Maties (10 de juliol), Eduard Pascal, 
de Moianès Restaurant (17 de juliol), Jovi-
ta (24 de juliol), Mariona (1 d’agost), Edu, 
del Restaurant Les Voltes (7 d’agost). A 
més, un taller de decoració de pastissos 
amb fondant (16 de juliol) i un de cuina al 
vapor amb microones (23 de juliol). 

L’Orquestra de Collsuspina, amb mo-
tiu del Curs d’Estiu de Música a Moià, ha 
programat quatre concerts de petit format, 
el d’obertura i tancament al Parc Munici-
pal (5 i 26 de juliol) i els altres dos a la 
plaça Major (12 i 19 de juliol).

BREUS
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Dins els actes del centenari de la 
Creu Roja al Moianès, aquesta entitat ha 
organitzat una Caminada-cursa a la teva 
salut, el dia 7 de juliol, a 2/4 de 9 del matí.

El dia 13 de juliol tingueren lloc al pave-
lló poliesportiu les 12 Hores de Futbol 7 Ca-
tegoria Senior, organitzades pel C.E. Moià.

L’Hospital-Residència va celebrar la 
seva festa i jornada de portes obertes, el 
diumenge 21 de juliol, amb celebració eu-
carística, exposició de la col·lecció parti-
cular de rellotges i ràdios antics de Josep 
València, rifes i actuacions musicals.

L’Agrupament Sardanista de Moià in-
forma de les audicions d’aquest estiu: la 
cobla Lluïsos de Taradell, al Parc Munici-
pal, els dies 28 de juliol i 11 i 18 d’agost, i 
la Cobla Sabadell, a la plaça Major, el dia 
16 d’agost. El dia 4 d’agost, XV Aplec de 
la Sardana Vila de Moià, amb les cobles 
Lluïsos de Taradell, Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona i Ciutat de Cornellà.

Establiments i serveis
El dia 15 de juny a les 12 de la nit obrí 

les portes, al polígon industrial del Prat, la 
Discoteca Òxid.

Level, escola d’idiomes i Aula Moià, 
ofereix per a l’estiu tallers d’anglès, es-
tades a l’estranger, campaments, cursets 
d’idiomes, assessorament psicopedagò-
gic, etc.

El 7 de juny va obrir les portes una 
nova escola d’anglès a Moià, denominada 
«Let’s Speak», a la ctra. de Vic, 22-24, tel. 
628 570 685.

«Moiadent» (St. Sebastià, 1-3, tel, 93 
820 76 64) ofereix tota mena de tracta-
ments en odontologia i pròtesis.

Personals
El diumenge dia 19 de maig van ce-

lebrar les noces de diamant matrimonials 
(60 anys de casats) els esposos Ramon 
Casallarch i Antònia Fonts, amb una mis-
sa a Calders i un dinar familiar. 

El diumenge següent (26 de maig) ce-
lebraren les noces d’or (50 anys) els es-
posos Francesc Gros i M. Lurdes Fonts, 
amb una missa a l’Escola Pia de Moià i un 
àpat familiar. 

La jove Maria Soler i Fontcuberta ha 
acabat la carrera de Sociologia a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 

Places de Moià
Busqueu el nom de deu places de 

la vila de Moià.
Podeu trobar els noms a la pàgina 

65.

SOPA DE LLETRES
Elvira Permanyer
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Naixements

Zaid Ezzahi i Hamim, fi ll d’Abdellah i 
de Meryehe, dia 21 de maig.

Yi lin Sun, fi lla de Jinping i de Janping, 
dia 22 de maig.

Vinyet Mora i Solà, fi lla d’Oriol i de 
Glòria, dia 24 de maig.

Arlet Manzano i Martín, fi lla de Marc i 
de Janet, dia 24 de maig.

Paula Ramon i Alcañiz, fi lla de Raül i 
de Maria, dia 26 de maig.

Lluna Guillamet i Clotet, fi lla de Xavier 
i de Núria, dia 27 de maig.

Marc Ramos i Martos, fi ll de Jordi i de 
Vanessa (fi lla de Moià), dia 28 de maig, a 
les Franqueses del Vallès.

Ylenia Mirete Rodríguez, fi lla de Raúl i 
d’Elena, dia 29 de maig.

Youma Diallo, fi lla de Batieble i d’Adi-
ara, dia 14 de juny.

Elena Isabella Rojas i Achundia, fi lla 
de Moisés Jhordy i de Yomayca Yazmin, 
dia 17 de juny.

Arwa Mssahal i Hassad, fi lla de Ra-
chid i de Rachida, dia 19 de juny.

Martina Ruaix i Ribó, fi lla de David 
Ribó i de M. Núria Ruaix (natural de Moià), 
dia 1 de juliol, a Castell-Platja d’Aro.

Bella Leonés i Olivera, fi lla de Gastón 
i de Sandra, dia 3 de juliol.

Fe d’errates: Natàlia Martos Serna, fi -
lla de Víctor i d’Estefania, dia 11 de maig.

Matrimonis

Ramon Ubasart i Oller, natural de 
Moià i veí de Barcelona, amb Jana Cam-
po López, natural de Reus i veïna de Bar-
celona, dia 23 de juny, a Moià.

Defuncions

Ramon Soler i Vila, de noranta-dos 
anys, dia 9 de juny.

Pere López i Vilaró, de trenta-nou 
anys, dia 12 de juny.

Josefa Guiteras i Ribé, de noranta-un 
anys, vídua de Josep Franquesa, dia 17 
de juny.

Encarnación Ruiz Ariza, de noranta 
anys, vídua de Diego Bayona, dia 28 de juny.

Florentino Sánchez i López, de sei-
xanta-nou anys, dia 30 de juny, a Barce-
lona (era el perruquer «Florentino» dels 
anys seixanta).

Concepció Sala i Valldaura, de noran-
ta-tres anys, vídua de Joan Santacreu, dia 
1 de juliol.

Joan Argemí i d’Abadal, de seixanta-
nou anys, dia 10 de juliol, a Palamós.

Carmen Muñoz Salvador, de vuitanta 
anys, vídua de Lorenzo Medina, dia 15 de 
juliol.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Tel. 93 830 03 02Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ
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Elogi d’en Joan Argemí d’Abadal    
Xavier Juncosa

amb el de la seva mare, en el cementiri 
de la vila.

Mai no tingué un no per a la gent de 
Moià que el venia a buscar per qualsevol 
cosa: fundà el Moto Club Moianès (1972) 
i el Camp de Vol del Prat (1984); fou mem-
bre de l’ADF, banderer dels Tres Tombs 
(1995), i els seus lligams s’estengueren 
per la pagesia, la ramaderia, la indústria, 
la societat civil o el Sindicat Agrícola mo-
ianès. Quan evocava els esmorzars de 
forquilla que feia cada matí de diumenge 
amb alguns moianesos, se li il·luminaven 
els ulls. En Joan era un home que es feia 
amb tothom; estant amb ell, et feia sentir 
de gust.

Llicenciat en dret, en geografi a i en an-
tropologia, després de treballar uns anys 
a la fàbrica Derbi, es dedicà durant gaire-
bé vint anys a crear jocs informàtics i de 
taula de tota mena; fi ns i tot per a TV3. En 
això, també fou un avançat. Potser el més 
famós dels seus jocs fou l’11 de setembre. 
En Joan era un home que s’interessava 
per tot, perquè havia llegit de tot amb mol-
ta fi nesa. Lúcid i intel·ligent com era, res 
no li fou aliè: es delia per la poesia de Mà-
rius Torres, pels tornados, pels textos de 
Stephen Jay-Gould, per les descobertes a 
les Toixoneres, per les arrels catalanes de 
Cristòfor Colom o pel trajecte d’Anníbal en 
creuar Catalunya. Roma i Grècia el fasci-
naven; per això estudià grec. Era un goig 
escoltar-lo relatar els seus viatges per la 
Mediterrània amb la Cristina, la seva dona 
i companya durant trenta-quatre anys.

En Joan sabé aprofi tar que els seus 
pares prenien el cafè a Rupià amb en Jo-
sep Pla i que, a Moià, Barcelona o el Pra-
dell, conversaven llargament amb els dos 
darrers savis catalans: els historiadors 
Ramon d’Abadal i de Vinyals —cosí ger-
mà de sa mare— i el pare Miquel Batllori, 
amic de joventut de son pare. Tot aquest 
doll de refi nament exquisit i noucentista 
l’esculpí en un ivori rar, irrepetible, que 
després compartia generosament amb 

NECROLÒGIQUES

Joan Argemí en la matança del porc 
que cada any organitzava en el Prat de Moià

Els lligams d’en Joan Argemí d’Aba-
dal (Barcelona, 12-IX-1943; Palamós, 10-
VII-2013) amb la vila de Moià són tan pro-
funds que omplirien llibres sencers. Era 
nét del gran advocat i polític de la Lliga 
Regionalista Raimon d’Abadal i Calderó 
i fi ll del doctor Josep Argemí i Lloveras i 
Maria d’Abadal i de Fonsdeviela, una do-
na excepcional. Fou l’amor per la terra, 
pel país i per la cultura que rebé de la 
seva família el que modelà en Joan. Mai 
no es considerà un estiuejant de Moià; 
era un moianès que se sentia arrelat a la 
seva cultura, a la seva història i a les se-
ves tradicions. L’amor per la història moia-
nesa li vingué dels seus pares, que foren 
membres d’honor del Modilianum del pare 
Picanyol i que havien fi nançat la restau-
ració de diversos edifi cis religiosos de la 
vila. Tot aquest amor per Moià, que begué 
des de ben petit, condicionà la seva vida 
que atalaiava des del Prat. Per damunt 
de tot, en Joan sentia que formava part 
d’una llarga cadena generacional arrela-
da a Moià; per això el seu cos descansa, 
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els seus amics. No ha mort una persona 
qualsevol; ha mort un humanista en el 
sentit més literal. Però ha mort, també, un 
home bo; bo, en el vessant més machadià 

i noble del terme. Quin gran plaer haver-lo 
conegut. Els qui l’hem tractat i l’hem esti-
mat, mai no el podrem oblidar. Descansa 
en pau, Joan.

Traspàs de Ramon Soler    
Jaume Clarà

Home de tarannà positiu, en les dar-
reres declaracions a LA TOSCA (vegeu el 
número de maig-juny), es declarava espe-
rançat per la situació de Moià, malgrat la 
crisi econòmica. 

Tot i haver nascut a Barcelona, la seva 
vinculació amb Moià era secular. No en 
va, l’any 1986 havia celebrat, amb publi-
cació inclosa, els 300 anys de Solers a la 
placeta de Sant Sebastià.

Dionís Guiteras lliura una placa 
a Ramon Soler (fot. E. Permanyer)   

Una setmana després de l’acte de 
nomenament com a Fill Adoptiu de Moià, 
Ramon Soler i Vila moria a la mateixa vila. 
La seva salut ja era molt fràgil des de feia 
temps, però ningú no s’esperava que el 
desenllaç fos tan ràpid. Talment sembla-
va que, amb l’homenatge que se li havia 
retut, en Ramon ja podia deixar aquest 
món, un món a la millora del qual tants 
esforços havia dedicat.

Aquests aspectes d’home lluitador per 
la solidaritat i la justícia, pels més febles 
i desvalguts, alhora que patriarca d’una 
extensa família, havien estat glosats el 
dissabte 1 de juny per Jaume Lluch, en 
nom de la Comunitat dels Avets, per Lau-
ra Camí, en representació de Moianès 
Solidari —les dues entitats amb les quals 
havia mantingut més relació i que foren 
les que proposaren el reconeixement— i 
per Arcadi Oliveres, com a president de 
Justícia i Pau. L’acte, que omplí l’Auditori 
de Sant Josep, fou presentat per Ramon 
Tarter i fou clos, en representació de tot el 
poble, per l’alcalde, Dionís Guiteras.

NOTA DE LA REDACCIÓ

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

Sopa de lletres: places del CARRERÓ, de CATALUNYA, del COLOM, de l’HOS-
PITAL, MAJOR, del MOIANÈS, del pare SAGRERA, del SAIOL, de SANT PERE, de 
VILA-DAVÍ.
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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.

JUNY 2013

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

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

23,5

27,9

24,8

6,5

9,5

7,8

14,7

19,2

17,2

5

6

5

-

1

1

5

3

4

SW

SW

SW

30,5

1,7

10 42,2
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