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EDITORIAL
Som al cap del carrer
Moià ha tornat a tenir protagonisme a
premsa i televisió, i no pas per fets positius.
La gestió econòmica de l’ajuntament i de
l’empresa MoiàFutur ha estat objecte de
fiscalització per la Sindicatura de Comptes,
amb uns resultats provisionals que posen
negre sobre blanc allò que, durant molt
temps, van ser conjectures.
L’oposició a l’ajuntament i moviments
com la plataforma Moià Diu Prou havien invocat repetidament la necessitat que la Sindicatura investigués la gestió municipal i escrits a LA TOSCA demanaven no enterrar el
passat «amb quatre palades de terra». Som
un país poc avesat a retre comptes i menys
encara des del sector públic. Cal, doncs,
aclarir i analitzar el passat per a poder
afrontar el futur, encara que sigui dolorós.
La providència de la Sindicatura, encara
provisional, és un tema administratiu, que
en cap cas no apunta possibles fets delictius. Ara bé, fa uns judicis molt contundents
sobre els reiterats incompliments de la llei
que l’ajuntament va fer, de forma repetida,
per anar ampliant crèdits que no hauria pogut demanar amb el deute que acumulava,
així com per adjudicar contractes a dit que
van contravenir reglaments i lleis.
La Sindicatura ha actuat per delegació
del Tribunal de Cuentas de Madrid, que va
rebre una denúncia del grup MAP-ERC.
Fins llavors, les reiterades iniciatives per
a fiscalitzar els comptes de Moià havien
quedat en no res, tant per la voluntat de
la mateixa Sindicatura, com del Parlament

de Catalunya —expressada amb la posició
dels partits llavors majoritaris (CiU i PSC)—,
com de la Generalitat. Repetidament s’havia invocat la necessitat de respectar l’autonomia local, que ha anat, en aquest cas, en
detriment de l’interès públic. Fa la sensació
que s’ha reaccionat tard i malament. Que
sigui una altra vegada Madrid qui decidirà
per nosaltres, com en el cas del deute de
l’ajuntament moianès, mostra l’abast real
de l’autonomia o del significat de mocions
com l’aprovada pel consistori de ser «territori català lliure».
El cas ha causat una notable alarma
social a Moià. Ha provocat, d’entrada, la
dimissió de la junta del Club Esportiu Moià
i podria comportar la petició de fortes reparacions econòmiques a una vintena de regidors del període 2006-2009, tant de l’equip
de govern com de l’oposició, incloent-hi els
denunciants. L’expedient causa perplexitat i
allunya encara més la ciutadania de la política i de la vida associativa. Qui pot presentar-se, en el futur, a les llistes de Moià
veient quin pa s’hi dóna? Si votar a favor de
posar gespa al camp de futbol pot causar
una forta sanció econòmica, millor quedarse a casa i no opinar gaire, no fos cas que...
Era aquí on volíem arribar? És això l’enfortiment de la democràcia?
Les persones afectades per aquest cas
van ser els nostres representants directes.
Alguns, ben poc temps; d’altres, gairebé una
generació. Només per solidaritat és important
no fer-los més pesant la llosa que els llasta.
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VIDA MUNICIPAL
La gestió municipal, al Tribunal de Cuentas
Josep Font
El Tribunal de Cuentas serà la institució responsable de determinar si s’imposen sancions econòmiques derivades
de diversos procediments administratius
executats per l’Ajuntament de Moià entre els anys 2006 i 2009. La providència
inicial, document instruït per la Sindicatura de Comptes de Catalunya per delegació del Tribunal de Madrid, demana
a una vintena d’ex-regidors, al secretari i als consellers de MoiàFutur un aval
que, en conjunt, puja a més de quatre
milions d’euros per garantir possibles reparacions a la tresoreria de l’ajuntament,
derivades d’una gestió deficient i de la
vulneració de la llei.
Es tracta d’un cas complex i potencialment lesiu per als afectats. Aquest
article, després de contextualitzar-ne la
naturalesa, descriu com es va originar i
fa un resum del contingut i l’abast de la
providència elaborada per la Sindicatura. Es valoren, per acabar, algunes conseqüències que podria tenir la resolució
final, en opinió d’advocats especialitzats
consultats per LA TOSCA.

La naturalesa dels fets
El descrèdit de la política és extrem,
aquest any 2013. La darrera enquesta
del Centre d’Investigacions Sociològiques,
de finals de febrer, diu que «la corrupció i
el frau» és el segon problema, en opinió
dels ciutadans, just després de l’atur i més
encara que la mateixa situació econòmica, que és la tercera preocupació, i «els
partits i els polítics», quart problema. Hi
ha evidència empírica d’una alarma social exacerbada entorn de la corrupció,
que els mitjans difonen diàriament. És en
aquest context, doncs, que es fa especialment important precisar de quina naturalesa són els fets de què estem parlant.
Ara mateix, el cas que ens ocupa no té
res a veure amb alguna cosa que pugui
associar-se ni a la malversació de cabals
públics (subtracció de diners públics en
benefici privat) ni a cometre prevaricació.
En cap cas no es planteja que algú pugui
haver comès delicte. En absolut. La fiscalització que ha fet la Sindicatura no és un
tema de dret penal. Clarificar les coses és

La vila de Moià, pendent del Tribunal de Cuentas (fot. C.I.C. - Moià)
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El CAP de Moià amb el pàrquing inacabat
(fot. J. Font)

necessari sempre, però més en moments
d’alarma. La naturalesa del que s’està
dirimint, doncs, és determinar possibles
irregularitats administratives en la petició
de crèdits, en l’atorgament de subvencions o en l’adjudicació de contractes, la
qual cosa no vol pas dir que es tracti d’un
tema superficial nimenor.

Precedents
Les deficiències en la gestió econòmica de l’Ajuntament de Moià i el seu progressiu endeutament és un tema que ve
de molt lluny. De fet, l’oposició, representada bàsicament pel grup MAP-ERC, havia presentat ja en el 2007 documentació
a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat assenyalant que hi
havia decisions que no s’ajustaven a la
llei i advertint del deute. Aquesta informació va arribar en el 2008 a la Sindicatura,
la qual va notificar que les dades presentades serien tingudes en compte si un dia
s’iniciava alguna actuació.
6

La Comissió de Comptes de l’Ajuntament de Moià va aprovar provisionalment,
el juliol del 2009, els comptes corresponents al 2006, al 2007 i al 2008, amb el
vot contrari de l’oposició. MAP-ERC va redactar un conjunt d’al·legacions que van
fer desencadenar els fets que s’exposen
a continuació.
El 21 de gener del 2010, els grups
d’ERC i d’Iniciativa van presentar a la Comissió de la Sindicatura de Comptes del
Parlament de Catalunya una resolució
per tal que la Sindicatura fiscalitzés els
comptes de Moià. La proposta, recolzada
pel Partit Popular i pel Grup Mixt, va ser
tombada amb els vots de CiU i del PSC.
La diputada de Convergència, Dolors Batalla, va manifestar que el tràmit correcte
era denunciar les actuacions que es consideraven no adequades a la llei, mentre
que el PSC, per veu de Jordi Terrades,
justificava la posició del seu partit dient
que «l’Ajuntament de Moià presentava els
comptes anuals a la Sindicatura, encara
que amb retard pel seu elevat endeutament». Uns i altres alertaven de la politització de la Sindicatura si era el Parlament
el qui feia iniciar tràmits a la Sindicatura.
L’endemà, els diaris van titular que els dos
partits havien pactat per evitar que s’investigués el cas de Moià, d’una banda, i
la gestió de l’Hotel Miramar de Barcelona,
de l’altra. Fins i tot Xavier Trias, l’actual
alcalde de Barcelona (de CDC), va fer
declaracions crítiques amb la decisió del
seu mateix partit. A Moià, el regidor del
PSC, Enric Terencio, també es va posicionar contra la decisió del seu partit. Davant aquesta situació, el grup MAP-ERC
de Moià va enviar les al·legacions directament, tant a la Sindicatura de Comptes
com a la secció d’entitats locals del Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura va respondre, com en
l’ocasió anterior, que tindria en compte
aquesta informació si un dia iniciava alguna actuació. El Tribunal de Cuentas, en
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canvi, va obrir diligències preliminars per
determinar si d’aquells fets es derivaven
responsabilitats comptables. I aquest mateix Tribunal va delegar a la Sindicatura la
instrucció del document que ara ha estat
objecte de notícia. És a dir, que el que la
Sindicatura no va poder o voler investigar
per iniciativa pròpia o ha hagut de fer per
encàrrec del Tribunal, de rang superior.
Tres anys després, doncs, la Sindicatura
ha finalitzat la providència que es descriu
a continuació.

La providència de la Sindicatura
Com s’ha comentat anteriorment, la
Sindicatura analitza si els procediments
administratius seguits tant a l’Ajuntament
de Moià com a l’empresa MoiàFutur han
estat els correctes. El rang temporal va
des del 2006 al 2009 i els temes objecte
d’anàlisi són, principalment, la contractació de diversos crèdits amb possibles
greus vulneracions de la legalitat, la manca de justificació de despeses en dietes i
desplaçaments, i les irregularitats en les
adjudicacions dels projectes tècnics i les
obres del CAP i del projecte de la caserna. Cal destacar que l’informe és extremadament detallat i contundent. Afirma
que l’ajuntament va fer passar com a subvencions (com és el cas de la gespa del
camp de futbol o dels vestidors de la piscina del Club Esportiu) operacions de crèdit
que no podia haver demanat per l’elevat
endeutament que arrossegava, o que
l’adjudicació del projecte tècnic del CAP
es va fer «a dit», o que l’adjudicació de les
obres del CAP van contravenir lleis i reglaments, o que l’ampliació del pàrquing i
del contracte, a més de ser contrària a llei,
es va fer sense dotació pressupostària.
L’esquema del document és exposar
el marc normatiu de les actuacions que
descriu, detallar els fets que van passar
a partir de la documentació analitzada, la
resposta que va obtenir de l’ajuntament

Antiga caserna de la guàrdia civil
(fot. J. Font)

quan es van demanar posteriors justificacions, per a acabar determinant quins perjudicis econòmics van poder tenir aquestes decisions en la tresoreria municipal,
quantificant els imports i identificant-ne
els possibles responsables directes.
La documentació estableix un total
de dotze expedients tramitats per l’Ajuntament de Moià i per MoiàFutur en els
quals, a parer de la instructora, l’incompliment de la llei va tenir conseqüències
econòmiques que haurien de ser reparades. En onze casos l’import d’aquest possible pagament està quantificat. Els diners
a rertornar van des dels 8.000 euros a
més de 2,5 milions en el cas del CAP. El
nombre total de persones a qui es podrien
demanar responsabilitats és de vint-i-tres,
de dues legislatures diferents (el maig del
2007 va haver-hi eleccions municipals),
tant del govern com de l’oposició, a més
del secretari, l’interventor i els consellers
de MoiàFutur. La majoria d’expedients
atribueixen la responsabilitat a una sola
persona, de forma directa, i a una altra de
7
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forma subsidiària, però hi un expedient
que n’afecta set, dos expedients que podrien afectar nou persones i un, finalment,
que podria afectar onze regidors.

Efecte bumerang
La providència causa sorpresa per
molts motius. El més aparent, pel notable
contrast entre la poca predisposició de la
Sindicatura a investigar els casos quan es
va demanar i la contundència de la seva
intervenció quan, finalment, s’hi ha posat.
És xocant, en segon lloc, pel seu
abast: tant pels imports que podrien arribar a demanar-se (més de quatre milions
d’euros) com pel nombre d’afectats (un
total de vint-i-tres persones). La Sindicatura no discuteix l’interès públic de les
decisions preses, com ara posar gespa
artificial o fer un CAP. Que el procediment
seguit hagi pogut provocar un prejudici tan elevat, quan tant la gespa com el
CAP són realitats ben tangibles, són fets
que sorprenen. Pel que fa als afectats,
la mateixa instructora subratlla que «la
responsabilitat comptable solament és
predicable d’aquells que tinguin a càrrec
seu la gestió dels fons públics». Doncs en
aquest sentit sembla indiscutible que les
funcions de secretaria, intervenció i alcaldia contemplen la gestió dels fons públics,
però causa sorpresa que tots els regidors
que van votar a favor de la instal·lació de
la gespa del camp de futbol (una decisió
que es va prendre per unanimitat) en siguin responsables de forma solidària. És
així com tres regidors del mateix grup polític denunciant dels fets també en surten
afectats. Aquest efecte bumerang mostra
que no es podia ni sospitar l’abast que podien tenir els fets que es van denunciar.
En el cas de les decisions de MoiàFutur,
també un regidor de l’oposició en surt esquitxat, fet que cal esmentar perquè les
peticions econòmiques de la instructora
són en aquest cas molt elevades.
8

Moià a les mans de Madrid
Com s’ha indicat, la decisió definitiva
la prendrà un consejero del Tribunal de
Cuentas. És tracta d’un nou cas, com el
del deute de l’Ajuntament de Moià, on el
futur econòmic es dirimeix directament
a Madrid. El procediment que seguirà el
Tribunal, suposadament, serà valorar les
al·legacions que s’hagin pogut presentar
a partir de la providència de la Sindicatura, així com donar audiència a les parts
interessades, entre elles el municipi moianès, la part afectada. No hi ha un termini establert per a la resolució. Alguns
advocats han expressat dubtes que això
pugui succeir abans d’un any, cosa que
podria incrementar molt la incertesa entre
els afectats.

Conseqüències immediates
La providència de la Sindicatura demana a les persones afectades un aval
pels imports a què, hipotèticament, haurien de respondre. Els afectats han presentat un recurs a aquesta petició, pendent de resolució en el moment de redactar aquest article. Si la petició d’avals
tirés endavant, molts d’aquests regidors
podrien veure els seus béns totalment
compromesos (impossibilitat de vendre l’habitatge o fer ús dels estalvis, per
exemple) fins que no es prengui una decisió definitiva a Madrid. En alguns casos,
els regidors han hagut de contractar advocats perquè els representin, cosa que
significa una despesa directa que en cap
cas no se’ls retornarà. L’expedient ha
tingut un altre efecte immediat: la dimissió de la junta del Club Esportiu Moià. El
temps d’incertesa, en un moment en què
la societat està molt sensibilitzada amb
la classe política i amb tendència a posar totes les coses en un mateix sac, pot
actuar com una llosa molt pesant per a
molta gent afectada.
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El cas C.E Moià: gespa i vestidors
Albert Lozano
Per a la redacció de l’article he consultat diverses fonts, entre elles Salvador
Anfruns, setze anys president del C.E.
Moià, actual president de l’Associació de
Caçadors i membre actiu de la societat civil del poble. Li agraeixo la predisposició a
explicar-me la complicada situació que viu
el C.E. Moià.

Problemàtica
El C.E. Moià es troba en situació de
risc degut a les investigacions de la Sindicatura de Comptes per presumptes irregularitats en la gestió del finançament de
la gespa del camp de futbol i la remodelació dels vestidors de la piscina, fets que
han portat a la dimissió de tota la Junta,
encapçalada per Innocenci Anguera.
Quines són les presumptes irregularitats?
A) Segons la instrucció del cas, no
existeix el document de conveni entre Ajuntament de Moià i Club Esportiu.
Aquest document burocràtic és necessari quan existeix una col·laboració entre

un consistori i una entitat privada. El club
cedeix els seus espais per a fer activitats promogudes per l’ajuntament a canvi
d’uns diners. De facto, ajuntament i club ja
mantenen i han mantingut aquesta relació
des de sempre, però no està documentada. És responsabilitat del consistori i del
treballador de l’Estat (el secretari) disposar d’aquest document, posar-lo en coneixement i que ambdues parts els firmin.
B) L’ajuntament, legalment, no podia
demanar més crèdit (a conseqüencia de
l’elevat endeutament) i va assumir el crèdit per a pagar la gespa i la remodelació
dels vestidors en forma d’avalador i de pagador, tot i que el titular d’aquest crèdit era
(i és) el club. Qui es va endeutar realment
va ser el C.E Moià i no pas l’ajuntament,
però l’acord resultant és que seria el consistori municipal qui pagaria les quotes.
C) Segons algunes fonts properes al
cas, la instructora entendria que podia haver-hi hagut un tracte de favor envers el
Club Esportiu des de les arques públiques,
malgrat que la realitat social que desenvolupa el C.E. Moià està molt lluny de ser

Antiga entrada a les instal·lacions del C.E. Moià (fot. J. Font)
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de caire privat (per la funció col·laborativa
amb l’ajuntament i per la seva tasca social
demostrada al llarg dels anys).

Situació actual (I)
La Junta del C.E. Moià va dimitir en
bloc el proppassat mes de febrer a conseqüència de les investigacions relatives
a un crèdit que en l’actualitat no s’està
pagant i que l’entitat financera reclama.
El pànic de la Junta sortint en relació a
la possibilitat d’haver d’avalar amb els
béns personals (encara que sembla que
això no és així) va motivar la sortida (tanmateix, la secció futbol, de facto continua
activa). En l’actualitat, Salvador Anfruns,
membre de la Junta Consultiva del Club,
està al capdavant de l’entitat per fer front
al temporal i afavorir una transició cap a
una nova junta.
Antecedents: La necessitat de dotar
de gespa artificial el camp de futbol era un
reclam evident des de diferents punts de
vista: des dels jugadors que marxaven a
altres poblacions a jugar perquè aquestes
disposaven de gespa fins al desig de la
Junta com un repte a mig termini; i, no cal
dir-ho, de l’ajuntament. Aquest, governat
per CiU, volia proporcionar aquest servei
al futbol abans de les eleccions municipals del 2007. Cal subtratllar que el full de
ruta de posar la gespa que tenia la Junta del Club era més moderat i a més mig
termini. El full de ruta del govern de Moià
destacava per la immediatesa de l’agenda política. Tampoc no va ser possible ferho mitjançant subvenció, perquè el pressupost de subvencions estava esgotat o
perquè, segons Anfruns, només oferien el
15% del cost, entre altres raons, per la idiosincràsia del club: entitat privada i amb
terrenys del bisbat de Vic. Amb els dos
pressupostos a la taula, sortia més barata
l’opció triada que l’opció de la subvenció
del 15% (la mateixa Generalitat disposava del proveïdor de la gespa i el seu finan10

çament a través de l’Institut Català de Finances). Algunes crítiques sobre aquesta
operació diuen que, si bé el club és privat,
certament és una entitat sense ànim de
lucre i que, per tant, es podria haver acollit
a les subvencions públiques.
L’any 2006 la gespa artificial era una
realitat a Moià (l’ajuntament va portar el
proveïdor de la gespa i es va fer càrrec de
tot el tràmit financer, mentre que el club
es va desentendre de l’operació). Com
que el cost de la infraestructura era inassumible per al club, l’ajuntament va avalar
(davant notari) el crèdit —aquest ja era el
pacte— a deu anys d’uns 567.000 euros
(gespa, més cost d’obra civil, més interessos financers) que la mateixa empresa
que posava la gespa finançava mitjançant
Caixa Catalunya.
Segons fonts consultades, també va
existir una mala praxi de l’entitat financera: donar un crèdit a algú i permetre que
els rebuts els pagui un altre no és la cosa
més normal.
Una de les condicions de la Junta
—encapçalada per Salvador Anfruns—
per a engegar el projecte era que s’havia
de votar el sí o no d’aquest en un ple de
l’ajuntament. Així es va fer i tots els grups
polítics van votar-hi a favor. A més, el procediment, segons Anfruns, va tenir el visti-plau de la Secretaria General d’Esports
de la Generalitat.
Des d’aleshores, les quotes s’han
anat pagant escrupolosament al llarg
d’aquests anys. En aquests moments
manquen tres anys de pagament, per un
total d’uns 150.000 euros.

Situació actual (II)
La instrucció del cas mitjançant la
Sindicatura va demanar al Club Esportiu
Moià totes les factures i paperassa en
relació al crèdit de la gespa del camp de
futbol i vestidors. El Club Esportiu va mostrar i demostrar la impecabilitat de tots els

La Tosca - Moià

tràmits tant de la gespa artificial com de la
remodelació dels vestidors.
En aquests moments no s’estan pagant les quotes i, per tant, Catalunya Caixa (entitat financera successora de Caixa
Catalunya) reclama el deute. L’expedient
de la instrucció del cas no permet fer front
als terminis mensuals del crèdit fins que
no es resolgui el cas. És a dir, paradoxalment es volen i poden pagar (les quotes
estan incloses dins el pressupost actual
de l’ajuntament); però, degut al procés
instructiu de la Sindicatura, no existeix la
possibilitat de pagar.
L’actual Junta Consultiva, formada
per Salvador Anfruns, Enric Burdó, Jordi
Cuberta, Isidre José i Joan Clarà, amb la
voluntat de trobar una sortida immediata,
estan en negociacions amb Catalunya
Caixa respecte al crèdit, fent entendre la
situació i la voluntat demostrada (els pressupostos) que sí que es pagarà. Des de
l’entitat financera comenten la predisposició per a trobar un punt d’entesa, però que
això ho han de decidir els caps superiors
i els advocats.
Una segona estratègia de la Junta es
basa a posar en coneixement la paradoxal i injusta situació a Madrid, en un àmbit més polític, mitjançant l’actual govern

de Moià, el qual està treballant frec a frec
amb els membres de la Consultiva.
Si cap de les dues accions arriba a
bon port hi haurà un risc real per al club
(ja que l’entitat no pot fer front a aquesta
quantitat), entenent que les resolucions
administratives de la Sindicatura poden
trigar mesos. I, segons sembla, l’entitat financera no està disposada a esperar tant.
Cal recordar que «només» s’ha deixat de
pagar una quota i el club ja tenia al damunt l’entitat bancària.

Els vestidors
L’any 2009, amb Joan Clarà com a
president, es van reformar els vestidors
de la piscina del club amb un modus operandi anàleg al de la gespa i amb el vot
favorable per majoria absoluta dels regidors de CiU (els altres es van abstenir).
No obstant això, cal remarcar algunes diferències: si bé per a jugar a futbol i pertànyer a aquesta secció no cal ser soci
del club (cal destacar la funció social del
futbol amb els nouvinguts, per exemple),
amb la piscina i el tenis l’usuari ha de disposar de títol. A ulls de la instrucció en
curs, la piscina i el tenis encara accentuen el concepte de «club privat». I potser

Camp de futbol de gespa artificial del C.E. Moià (fot. C.I.C. - Moià)
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la justificació (real) de funció associativa,
cultural i social intrínseca del C.E. Moià és
més fàcil argumentar-la amb el futbol que
amb el tenis i la piscina.
Una altra diferència és la subvenció
de 30.000 euros que des de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat va
rebre el club. Fins a arribar a la totalitat
es va demanar un crèdit, amb l’aval de
l’ajuntament, a la desapareguda Caixa de
Manlleu per import de 160.000 euros a
retornar en vuit anys. Segons Anfruns, el

fet que la Generalitat subvencionés l’obra
denotava la conformitat en la gestió.
Perills i amenaces: A) Que l’entitat financera no arribi a un acord amb l’ajuntament i la Junta Consultiva sobre les formes de pagament. B) Que no es formalitzi
una nova Junta (perquè ningú no es vulgui
presentar). Els dos casos podrien derivar
en el fet que el municipi hagués d’assumir la propietat del club, que els actius del
club se’ls quedés l’entitat financera o fins
i tot que aquest fes fallida.

Plens de l’Ajuntament de Moià
Ple del 25 d’octubre del 2012
- S’aprova la modificació de les ordenances fiscals i reguladores per a l’exercici
2013, amb un augment de la majoria dels
imports segons l’IPC del mes d’agost (3’1%).
- S’aprova ampliar la delegació de
funcions en la Diputació de Barcelona per
a la gestió de la taxa de residus.
- S’aprova la separació de la Diputació
de Barcelona com a membre del Consorci
per a la Promoció dels Municipis del Moianès i la modificació dels seus estatuts.
- S’aprova la creació de la comissió
d’estudi per a la redacció del Reglament
Orgànic Municipal, integrada pels regidors Montserrat Ferrer, Llorenç Fort i Maria Tarter.
- En relació als abocaments d’aigües
residuals sense tractar del polígon industrial del Pla-romaní a un afluent de la riera
de Castellnou, que l’any 2011 l’ajuntament
va posar en coneixement de la Fiscalia de
Medi Ambient, i vistos els informes presentats, s’aprova connectar la xarxa de
clavegueram del polígon amb l’estació
depuradora i demanar ajuda i suport al
Programa Xarxa Barcelona Municipis de
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Qualitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
- S’aprova deixar sense efecte l’acord
del ple del 5 de juliol passat pel qual es
preveia la contractació d’un bufet d’advocats per a procedir a l’estudi de les possibles irregularitats del consistori anterior.
S’aprova amb els vots a favor dels regidors d’AraMoià, els vots en contra dels
d’Entesa per Moià i l’abstenció dels de
Convergència i Unió.
- S’aprova, a proposta de la Secció
Local de Moià de l’Assemblea Nacional
de Catalunya, la declaració de Moià com
a territori lliure i a favor de la independència de Catalunya.

Ple del 3 de desembre del 2012
- S’aprova la proposta de supressió
del servei públic per gestió directa de l’Escola Municipal de Música i de modificació
de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Moià amb l’amortització de nou places
de professor de l’Escola de Música (set
d’ocupades i dues de vacants) i una plaça
(vacant) de director de la mateixa escola.
S’aprova amb l’abstenció dels regidors de
Convergència i Unió.
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Moià, zona lliure de fracking
Elvira Vilardell
En el ple de l’ajuntament del dijous
7 de març es va aprovar una moció per
a declarar Moià lliure de fracking, tècnica coneguda en català com a fracturació
hidràulica o hidrofracturació. El fracking
s’utilitza per a possibilitar o augmentar
l’extracció de gas i petroli del subsòl. Per a
fer-ho s’injecta a pressió algun material en
el terreny —normalment aigua amb sorra i
productes químics—, fet que pot provocar
no solament la contaminació del sòl, sinó
també la dels aqüífers subterranis.
És precisament pels efectes negatius
que el fracking té sobre el medi ambient
que la CUP i la Societat d’Aigües de Moià
van presentar dues propostes al consistori advertint dels perills que suposaria

l’aplicació d’aquesta tècnica en territori
moianès, ric en aigües subterrànies. La
moció que es va aprovar en el ple recollia els punts d’ambdues propostes. Amb
relació a la participació ciutadana, cal
destacar que l’ajuntament està a punt de
posar punt final a un nou procediment que
té com a objectiu facilitar-la. La iniciativa
del consistori vol permetre a formacions
polítiques sense representació i també a
entitats presentar mocions als plens municipals.
La negativa de Moià al fracking arriba
en un moment de mobilitzacions en contra, la darrera el 24 de març amb una reunió d’alcaldes a Orís (Osona) convocada
per la Plataforma Aturem el Fracking.

Dibuix: Run.run.es; text: E. Vilardell
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Contrapunts
Sebastià de Marfà
Diumenge de Rams i la puntualitat
Encara que l’assistència a missa visqui hores baixes, celebracions populars
com la benedicció de rams continuen
congregant molta població. La benedicció
va començar amb retard, fet que s’està
convertint en norma, i amb deficiències
de so. No sempre és fàcil mantenir el nivell de popularitat de les tradicions, i per
això una correcta posada en escena
és essencial per a garantir-ne
la pervivència. El rector, en
canvi, va innovar baixant les
escales i fent la benedicció a
prop de la gent de forma personalitzada. Un senyal dels
nous temps de l’Església que
el nou Sant Pare preconitza?

Incorporacions al
llenguatge
Els darrers temps
hem incorporat al llenguatge quotidià termes
com presumpció d’innocència, imputat, providència. La judicialització de la
vida politica ha arribat a
una fase extrema. El cas
de la Sindicatura i l’Ajuntament de Moià, per sort,
és d’una altra naturalesa.
Caldrà escatir si algú té
responsabilitat
directa,
una falta que, jurídicament, s’anomena en
castellà alcance. Millor no haver d’utilitzar
aquests termes.

El discurs d’un pre-candidat?
La intervenció d’Isidre José en la presentació del llibre de Jaume Clarà sobre
la Setmana Santa moianesa va ser molt
14

lloada pels assistents en acabar l’acte. Va
explicar anècdotes dels seus inicis com a
Armat i, sobretot, va fer una defensa contundent del paper de les entitats per a evitar que Moià es converteixi en un poble
trist i sense futur. A més de dos anys
de les pròximes eleccions municipals,
la seva intervenció —assegut al costat de l’alcalde, Dionís Guiteras— va
semblar a alguns com la presentació de la pre-candidatura, els
rumors de la qual sonen cada
quatre anys des de fa molt temps.

Emplaçament per al tren de
la bruixa?
Ja ho vaig dir en el número passat, que la plaça
del CAP s’estava afermant
com a lloc de celebracions.
Aquesta Setmana Santa va
fer-hi parada una autèntica
fira. Han rumiat posar-hi
totes les atraccions de la
Festa Major? Es podria,
així, inaugurar el pàrquing. El tren de la bruixa
tindria, a la planta -3 del
pàrquing, l’èxit assegurat.

Un nou lema per a Moià
Durant anys Moià fou coneguda com a «vila d’interès turístic». Després triomfà el lema
promogut pel bar Condal «Moià és
molt Moià» i des de casa de la vila
s’intentà, sense èxit, canviar-lo per «Moià
és a prop, t’hi apuntes?». Ara, però, sembla que s’imposa un altre lema: «Moià, el
poble més endeutat de Catalunya». Així
com hi ha un turisme de les catàstrofes,
potser també haurem d’aprofitar el «turisme de les fallides».
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Concerts de primera a Moià
Elvira Permanyer
Durant el mes de març els moianesos
pogueren assistir a dos grans concerts organitzats per Joventuts Musicals de Moià
a l’església de l’Escola Pia.
El dia 16 de març s’interpretà el Gloria
(RV 589) d’Antonio Vivaldi, ofert per les
corals Camerata Harmonica de Manresa i Coral Czarda, de l’Escola de Música
de Sant Joan de Vilatorrada, i l’orquestra
Camerata Bacasis, formada per alumnes
i ex-alumnes del Conservatori de Música
de Manresa, les sopranos Núria Checa i
Imma Serra i la contralt Natalia Chanova,
tots dirigits per Joan M. Bozzo.
El Gloria (RV 589) és una obra simfònico-coral basada en el text litúrgic del
Gloria que forma part de l’ordinari de la
missa. Cadascun dels dotze versos té la
seva importància i Vivaldi va donar-li el
moviment més adequat, alternant solistes, cor i orquestra de corda, amb fagot,
trompeta, oboè i piano.
El concert, molt concorregut, era dedicat a la mare de la coordinadora de Joventuts Musical de Moià, Nona Arola, en
l’aniversari del seu traspàs.

El segon concert, el dia 23 de març,
anà a càrrec de l’orquestra barroca The
Ripieno Consort, formada per músics joves sota la direcció d’Àngel Villagrasa.
Aquesta jova orquestra s’està especialitzant en la interpretació de música barroca, buscant criteris històrics per a trobar
quina era la concepció de la música i dels
compositors d’aquella època.
Iniciaren el concert amb l’Obertura de
l’òpera Rinaldeo, de Händel, seguit del
Concerto ripieno en sol menor RV 156 de
Vivaldi i el Concerto grosso op. 6, núm. 8
en sol menor de Corelli. La màxima expectació l’oferí el solista de contrabaix, el
cubà Luis Cojal, professor del Conservatori del Liceu, amb la interpretació de dues
peces escrites per a contrabaix, l’Adagio
per a contrabaix i orquestra en La major de Johann Matthias Sperger i el Concert per a contrabaix, corda i baix continu
en mi menor (RV 484) de Vivaldi.
Realment la feina que està fent Joventuts Musicals de Moià per acostar la música a casa nostra i oferir-nos la possibilitat
de gaudir de tan bona oferta no té preu.

Interpretació del Gloria de Vivaldi (fot. Sebastià Renom)
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Una processó marcada per la pluja
Jaume Clarà
Amb un temps irregular, amb sol,
núvols i també pluja, va transcórrer la
Setmana Santa. La benedicció de palmes, palmons i rams de llorer encetà la
setmana, el Diumenge de Rams, dia 24
de març. El rector, Mn. Jaume Soler, que
oficià per primera vegada la cerimònia a
Moià, a més de beneir des del cancell de
l’església, també va fer un recorregut pel
mig de la plaça tot beneint.
A les sis de la tarda del mateix diumenge tingué lloc a l’Auditori de Sant Josep la presentació del llibre La Setmana
Santa de Moià, del qual informem més
endavant.
El dijous, divendres i dissabte anteriors (21, 22 i 23 de març) es va oficiar, com
cada any, el Tríduum dels Dolors.
El Dijous Sant (28 de març), a les nou
del vespre, els Armats realitzaren a la plaça Major les seves tradicionals evolucions. Amb les teieres enceses i al ritme cadenciós dels tambors —enguany, tocats
pels dos germans de cal Ninus, l’Isidre i el
Valentí, aquest darrer substituint per lesió
Josep Riera— es van configurar la Creu,
el Quadre, el Tirabuixó, el Triangle, la Cadena, per a acabar amb l’Esgrima.

La processó del Divendres Sant
La pluja va ser protagonista en la processó d’aquest any. Sense ser una pluja
abundant en cap moment, sí que estigué
a punt d’obligar a suspendre la processó.
Prevista per a les nou, la sortida es va
retardar vint minuts. Llavors, aprofitant el
moment en què no queia cap gota, iniciaren la marxa els Armats. Havent sortit els
dos primers misteris, l’aigua tornà a plovisquejar, però es va optar per fer el volt
tradicional. L’única alteració va ser que els
Armats, per alleugerir la marxa, no van fer
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durant el recorregut cap de les seves evolucions. Així, cinquanta minuts després de
la sortida, tota la processó havia retornat
a la parroquial.
La concurrència a la processó, segons
l’organització, va ser una mica superior a
la de l’any passat. En les tres edicions de
la processó recuperada, l’assistència ha
estat ben remarcable, desenvolupant-se
amb una gran dignitat. Enguany la pluja
va fer disminuir, com és lògic, l’afluència
de públic als carrers.
Si l’any passat la innovació en la processó va ser l’estrena d’un nou pendó de
l’antiga confraria dels teixidors, aquest
any l’element innovador va ser el tancament del seguici. La presència del rector
de la parròquia, cloent la processó juntament amb tres acompanyants i tres congregants, acabà de donar relleu a la manifestació tradicional.
També cal fer esment de la participació del carrer de Sant Sebastià en els actes del Divendres Sant amb l’exposició de
tres imatges. En una iniciativa que ja s’havia iniciat l’any passat, en aquesta ocasió
es pogueren veure un Sant Crist, propietat
de cal Serradell, al cancell de Les Voltes,
dos àngels barrocs il·luminats a l’entrada
de cal Sala-Patau, i una Mare de Déu dels
Dolors a la porta de cal Serradell.

Les caramelles
El diumenge de Pasqua, seguint la
tradició, els nens i nenes de cinquè i sisè
de l’Escola Pia amb els seus mestres van
sortir a cantar les caramelles. A més de
les cançons també es va poder veure el
ball de bastons que van assajar la classe
de sisè i uns petits dansaires de la classe
de p-4 dirigits per Ester Vilajoana, mare
d’una de les nenes dansaires.

La Tosca - Moià

Benedicció de Rams; processó sota la pluja (fot. J. Font);
ball de bastons de les caramelles (fot. C.I.C. - Moià)
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Dia Internacional de les Dones
Glòria Mascaró. Regidora de Benestar Social
El lema d´aquest any és Les dones
que tu ets, i està representat com un arbre amb bones arrels i moltes branques.
Representa la dona que es converteix en
mil dones i cada branca representa una
d´aquestes activitats:
- La dona mare, que dóna la vida als
fills i els educa i fa créixer.
- La dona filla, que vetlla i té cura dels
seus pares.
- La dona familiar, que comparteix
sentiments i angoixes i administra la vida
domèstica.
- La dona autònoma, capaç d´organitzar-se sense cap ajuda.
- La dona treballadora, que compagina, no sabem com, la vida laboral amb la
familiar...

El dia 8 de març és la data reconeguda des de l´any 2011 com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. És un dia
que tradicionalment s´aprofita per a reivindicar, amb més força, si cal, la lluita de
la dona per aconseguir igualtat de drets a
tots els nivells de la societat.
Inicialment aquesta lluita responia a
la necessitat d´obtenir millores laborals,
possibilitat d´ocupar càrrec públics, tenir
dret a votar... Ara estem en un punt diferent, hi ha hagut molts avenços en aquest
sentit al llarg dels anys, però malauradament les discriminacions que pateixen les
dones encara són reals.
És per això que a Moià hem preparat diferents activitats per commemorar
aquesta data.
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Per tal d’intentar plasmar aquestes
sensacions que experimenta una dona en
totes les seves branques, s’han preparat
tres activitats:
La primera, el divendres 8 de març:
un audiovisual molt emotiu, preparat pels
Serveis Socials de l´Ajuntament de Moià,
juntament amb Francesc Fargas, i gràcies
a la col·laboració d´unes quantes dones
de Moià, a qui agraïm moltíssim la seva
predisposició.
La segona, el dissabte 9 al matí, una
activitat organitzada pel CAM a la sala
d’exposicions del Casal, amb el lema
Despentina´t, per poder perdre deu minuts deixant anar els nostres instints més
creatius.
La tercera, una caminada molt agradable, organitzada per la Cultura de la
Dona, pensada per a anar a passejar els
tres nivells generacionals junts —mares,
filles i nétes— però oberta a tothom qui
vulgui.
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Tres dies dedicats a les dones
Teresa Codina
Amb la lectura d’un manifest es va iniciar el Dia Internacional de les Dones a
Moià. Van ser tres dies dedicats a les dones, que sovint ens tanquem a les nostres
llars i ens comportem com a cuidadores
de tota la família, oblidant sovint que hi
ha un món engrescador a fora. Però som
múltiples dones en una de sola...! Podem
treballar a fora, cuidar la família i la llar, fer
activitats, anar amb les amigues, estudiar,
ballar, fer esport... i un llarg etcètera.
En certa manera som poderoses, ja
que de la majoria de les tasques que fem
en sortim ben parades. La llàstima és que
la igualtat encara no ens arriba del tot,
les dones encara seguim els patrons que
els homes ens han imposat al llarg dels
segles, i és una gran tasca només nostra
trencar aquesta inèrcia.
Nosaltres som persones completes
que no necessitem de ningú per a sentirnos bé. En tot cas, companys o companyes de viatge, no per una necessitat de
sentir-nos que ens falta una meitat —el
mite de la mitja taronja—, sinó perquè ens
sentim realitzades i completes.
Massa sovint a la televisió i als altres
mitjans de comunicació som sistemàticament discriminades en els anuncis, en les
pel·lícules, en les lletres de les cançons...
Hem d’aprendre a discernir què ens
demana la societat i què volem nosaltres
aportar-hi...
En els tres dies de celebració, el mateix dia 8, vam veure un meravellós vídeo
(que trobareu penjat a la web de l’Ajuntament de Moià, i a la pàgina del Facebook de Serveis Socials del mateix ajuntament). Hi veureu dones del nostre poble
explicant com viuen la realitat de ser dona
avui; un bon testimoni que ens fa pensar
molt. Després vam fer un tast de productes del Moianès.

Pintant un mural (fot. T. Codina)

El dissabte 9 vam organitzar la pintada d´un mural, amb el lema Despentina’t!
Sigues tu!, on cada una de les vuitanta
dones que hi van participar pogué expressar els seus sentiments amb la pintura.
I el diumenge 10, un grup de dones
vam anar a fer una caminadeta fins a la
font del Prat, i poguérem compartir les
nostres impressions i un bon pa amb xocolata.
Esperem que l´any que ve encara hi
participin més dones i que entre totes,
amb petits gestos, puguem fer un món
millor i més igualitari, i així no haver de
celebrar ja mai més el Dia de la Dona, que
voldrà dir que ja tot@s, homes i dones,
serem iguals i no hi haurà més diferències
de gènere.
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LES ENTITATS INFORMEN
La Tosca a la xarxa
Elvira Permanyer

En començar el 2013 havia fet un any
que l’Associació Cultural Modilianum acceptà el repte de continuar editant la revista LA TOSCA, amb seixanta-sis anys
d’història a l’esquena. Tasca gens fàcil,
de feina constant, amb l’objectiu de fer la
crònica de la vida moianesa i acostar-la
als ciutadans.
Vuit nous números havien arribat als
moianesos amb una imatge renovada i
amb continguts diversos com és el Moià
del segle XXI. En encetar el segon any,
calia fer un nou pas: posar a l’abast de
tothom els números de LA TOSCA editats
perquè poguessin ser llegits i consultats
des de qualsevol punt del món.
Així, LA TOSCA disposa d’una nova
eina de divulgació com és la pàgina web
(www.latosca.cat), en la qual trobareu diversos elements d’informació: el primer, i
més important, posar a l’abast els números de la revista des del 2010 al 2012,
en format PDF, sempre amb un número
endarrere, i amb l’objectiu d’anar-hi introduint els números dels anys anteriors; un
segon element, els editorials que reflecteixen l’opinió del Consell de Redacció
sobre els afers moianesos i de país que
van sorgint; el tercer, donar a conèixer la
creativitat dels moianesos informant dels
llibres editats que LA TOSCA ressenya o
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presenta en cada número; un quart nivell
d’informació, reconèixer públicament tots
aquells col·laboradors que fan possible
l’edició de la revista, des dels fotògrafs
que permeten il·lustrar les notícies o els
escriptors que amb les seves cròniques
i opinions acosten la vida moianesa als
lectors, com, finalment, els anunciats que
amb les seves aportacions econòmiques
fan possible l’edició de cada número.
Aquesta pagina s’actualitzarà amb els
números següents i anirà creixent amb
nous continguts, tot per donar a conèixer
la vida social, política i cultural de la nostra vila i la seva gent.
La primera presència de LA TOSCA a
la xarxa es remunta a l’any 1996, quan, de
forma artesanal, s’anava actualitzat la informació tot teclejant resums dels articles.
Fou en 1998 quan ja s’escanejà cada pagina i se situà com a imatges a la web;
llavors, ja es podia llegir tota LA TOSCA
sencera. L’any 2001 s’hi incorporaren els
números de la revista en format PDF i en
el 2002 la lectura en format llibre-electrònic (eBook). S’ha d’agrair públicament
tota la feinada constant i precisa que durant aquests anys ha realitzat Carles Illa,
el qual continua essent un col·laborador
intensiu de LA TOSCA, ara centrat sobretot en l’aspecte fotogràfic.
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Cent anys al servei de les persones
Creu Roja al Moianès
Ara fa cent anys, el 18 de maig de
1913, Joan Pomier i Vinyeta, juntament
amb un grup de moianesos, esperonats
per un capellà de la Creu Roja a Barcelona que tot sovint s’allotjava a la Coma de
Sant Jaume, es van reunir amb membres
de la Comissió Provincial de la Creu Roja
a Barcelona per posar el primer fonament
a la vila de Moià de l’Assemblea Local de
la Creu Roja. L’objectiu era donar resposta
a una necessitat de la població en temes
de salut, accidentats i malalts, prescindint
de races i classes socials, econòmiques i
polítiques, seguint l’esperit d’aquesta entitat de gran reconeixement internacional
fundada en 1863 per Henry Dunant.
Des d’aquell dia, la Creu Roja es va
convertir en un servei de primer ordre per
a Moià. Oferia la seva col·laboració a diferents sectors, malgrat els temps difícils
que es vivien i que van empitjorar amb
l’arribada de la guerra civil. Malgrat les dificultats, l’entitat no va deixar de comptar
mai amb la col·laboració de nombrosos
voluntaris i socis, tots ells coneixedors de
la importància que tenia la feina desenvo-

lupada en una localitat lluny de grans hospitals. Cada dia s’acostaven a l’assemblea ferits perquè els fessin les cures de
primers auxilis. A més, s’organitzaven cursos de socorrisme i xerrades, a les quals
assistien persones aficionades als temes
mèdics i els voluntaris.
Els anys anaren passant i les activitats de l’Assemblea de la Creu Roja es
van anar incrementant. Era imprescindible adaptar-se al pas del temps, als canvis socials i als canvis econòmics.
Actualment la Creu Roja al Moianès,
gràcies a les aportacions econòmiques
de socis i entitats, pot ajudar la societat
a través de diversos projectes, entre ells
la renovació del material i el parc mòbil per a poder atendre qualsevol tipus
d’emergència o catàstrofe, l’adquisició
de kits de suport social (menjar, higiene personal, material escolar) per a les
famílies de la comarca que més ho necessiten, fer la distribució del Programa
d’Aliments de la Creu Roja a Catalunya,
o col·laborar en projectes de cooperació
internacional.

Membres de la Creu Roja, a Moià, l’any 1915
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Pròxima trobada internacional d’orquestra
Joventuts Musicals de Moià
Joventuts Musicals de Moià i l’Associació Cultural Sons d’Art, amb la collaboració de l’Orquestra de Collsuspina,
presenten un engrescador projecte per a
l’estiu del 2013, adreçat a joves estudiants
de música que vulguin viure l’experiència
orquestral. Aquest projecte vol afavorir el
descobriment i fer créixer el coneixement
de la música interpretada en grup, un dels
aspectes més importants per a la formació d’un músic. El curs que presentem
té una durada de nou dies i va adreçat a
alumnes de grau mitjà/professional i també elemental.
D’aquesta manera, Joventuts Musicals de Moià vol contribuir a pal·liar el
tancament de l’Escola de Música i nodrir
d’activitat tots els joves estudiants de música de la comarca.
Els promotors del curs, sabedors del
llarg camí que un instrumentista ha de recórrer abans de participar en una orquestra professional i, sobretot, la quantitat de
temps que passa abans que l’alumne pugui gaudir del resultat d’anys de treballar
intensament, volen donar als participants

l’oportunitat de tastar, amb el propi instrument, l’experiència orquestral. Es pretén,
a més, que el jove músic es formi no solament des del punt de vista tècnic sinó
atenent també els aspectes relacionals i
socials. En aquest sentit, el curs contempla el treball musical, però també el lleure,
amb activitats esportives i d’esbarjo.
Les classes s’articularan en diferents
etapes: es farà un treball individual, de
cambra, de conjunt i orquestral. A les classes individuals els alumnes treballaran
sota la guia d’un professor/tutor d’instrument que els ajudarà en la lectura del repertori proposat. Deu professors cobriran
tots els instruments de l’orquestra.
En el treball conjunt cada secció de
l’orquestra assajarà separadament. Finalment, sota la batuta del director, es treballarà orquestralment. El projecte està
obert a les seccions de corda, fusta i metall. La trobada acabarà amb un concert
de l’orquestra dins el Festival F. Viñas.
Paral·lelament, s’impartirà també un
curs de piano a càrrec del reconegut pianista i vell amic de Moià Daniel Ligorio.

Participants en una de les trobades anteriors (fot. Jov. Musicals)

22

La Tosca - Moià

Consorci del Moianès
El destí turístic del Moianès i diferents empreses del sector obtenen la
certificació de qualitat turística SICTED
El projecte SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) és
un projecte de millora de la qualitat de les
destinacions turístiques, promogut per la
Secretaría General de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), que treballa amb les empreses i
serveis turístics d’una destinació amb la
finalitat última d’aconseguir la satisfacció
del turista que la visita. Es basa en una
metodologia que ajuda, a través d’un Manual de Bones Pràctiques, entre altres
eines, a integrar la qualitat en tots els establiments participants i en la destinació
turística en general.
A nivell de dades quantitatives, el SICTED té 154 destinacions turístiques adherides i 3.869 empreses distingides a nivell
estatal, i 18 destinacions turístiques adherides i 420 empreses distingides a nivell
de Catalunya.
El Moianès i els seus establiments
han apostat per aquest sistema de qua-

litat com una manera més de millorar les
seves pràctiques diàries i la seva competitivitat i, sobretot, donar un millor servei als
usuaris, visitants o clients, per una banda,
i una imatge unificada i de qualitat de la
destinació turística, per l’altra.
L’any 2012, nou empreses del Moianès han renovat la certificació obtinguda
en el 2011, i dues empreses noves l’aconsegueixen.
Les empreses certificades al Moianès
són les següents. A Moià, Associació Esportiva Via Boulder i La Caseta d’en Fermí
(empreses de turisme actiu), Cal Maties
(comerç), El Soler de Terrades, Mas Casamitjana, Mas Les Humbertes i Mas Vilarasa (allotjaments rurals), Magadins Vell
(restaurant) i l’Oficina de Turisme del Moianès; a Castellcir, el Solei de la Caseta
(allotjament rural), i a Sant Quirze Safaja,
la Fonda Safaja (restaurant).
Totes aquestes empreses compten
amb el distintiu de qualitat turística SICTED, que és el suport que acredita el
compliment dels requisits establerts i reconeix el compromís amb la qualitat.

Lliurament de diplomes als establiments distingits, l’any 2011 (fot. Cons. Moianès)
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Biblioteca de Moià
Premi «Atrapallibres». Durant aquest
primer trimestre hem tingut les tertúlies
del premi de literatura infantil Atrapallibres, per a nois i noies de 9-10 anys.
Hem analitzat i discutit llibres adreçats a
la seva edat i els hem puntuat fent de jurat
del premi Atrapallibres organitzat pel Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil.
Converses en anglès i en francès.
Cada dimarts i dimecres, d’octubre fins
a finals d’abril, hem ofert les converses
en anglès i en francès, gràcies a la collaboració dels voluntaris internacionals
dels Avets: Fabienne, Helena, Gökhan i
Blandine. A finals d’abril tots els voluntaris
acaben ja la seva estada; per tant, aquesta activitat continuarà sense el seu guiatge
i anirà a càrrec dels mateixos tertulians.
Exposició Pensaments de tràngol.
Durant el mes de març, Pol Guinart ens
ha cedit una mostra de la seva producció
artística. L’artista moianès combina un to
àcid amb un to humorístic en una obra
molt autèntica i peculiar. Des de la biblioteca animem els artistes del Moianès a
exposar-hi un tast de la seva obra.

Tertúlies literàries. Com és habitual,
cada últim dilluns de mes hem tingut tertúlia. Pel febrer, ha estat sobre la novel·la
La tregua, de Mario Benedetti, i pel març
sobre Adreça desconeguda, de Kathrine
Kressmann Taylor.
Presentació del nou llibre d’Albert
Parareda. El divendres 22 de març, l’escriptor moianès va fer una xerrada sobre
els tres errors que bloquegen la nostra
felicitat i, en definitiva, sobre com millorar
les nostres relacions i ser més feliços, tot
amb motiu de la presentació del seu nou
llibre Hi ha un tros de pastís a la nevera,
editat per Comanegra. El llibre vol oferir
les eines per a créixer emocionalment en
el nostre dia a dia a partir de testimonis,
exemples, reflexions i propostes concretes. Parareda escriu amb un llenguatge
proper sobre temes diversos com la comunicació, l’empatia, el patiment, el compromís, la culpabilitat, la comprensió o el
perdó. Parteix del seu ampli bagatge vital
i professional, així com del més rellevant
que s’ha escrit sobre intel·ligència emocional.

Presentació del llibre d’Albert Parareda (fot. Bibl. Moià)
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Museu de Moià
Les Coves del Toll patrocinen el
futbol-sala de Moià. Per primer any, el
Museu de Moià i les Coves del Toll patrocinen l’equipament de suport als nois
i noies del futbol-sala. D’aquesta manera
s’estableix una relació de promoció mútua, ja que en els seus desplaçaments per
la comarca del Bages promocionen amb
les samarretes les Coves del Toll. Aquesta
col·laboració se suma a la que ja es duu a
terme amb el bàsquet.
El Museu de Moià amb l’IES Moianès. Fa més de quatre anys que el Museu
col·labora amb l’Institut de Moià acollint
estudiants de l’Aula Oberta. Aquests cursen l’ESO amb una planificació d’estudis
específics en la qual es potencia la introducció en aquest món. Des de la seva
tutoria es proposen als estudiants empreses on han de realitzar un còmput d’hores
dirigides i supervisades pels treballadors
de l’equipament escollit. L’any passat, el
Museu va fer extensiva la col·laboració als
estudiants de l’últim curs de batxillerat, els
quals han de realitzar un volum d’hores de
pràctiques per a finalitzar els seus estudis.

A reveure, Montse! El 28 de febrer la
nostra companya Montserrat Aliberch es
va jubilar i va acabar la feina que havia
estat fent en la consergeria de la Casa
Rafael Casanova, casa-museu gestionada per la Generalitat de Catalunya. Han
estat molts anys en què la Montserrat ha
rebut el visitant que volia saber sobre Casanova i la Guerra de Successió... i ara li
toca a ella fer una pausa en la feina feta
i gaudir d’un descans ben merescut. Després d’anys de relació laboral i d’amistat,
els teus companys del Museu MunicipalCoves del Toll de Moià, ubicat al segon pis
de la Casa Natal, et desitgem molta sort
en aquesta nova etapa de la teva vida!

2013 sense Mercat de la Prehistòria
En un dels últims articles publicats
us informàven del nombre de visitants de
l’any 2012, que, malgrat la situació que
ens envolta, havia estat ben satisfactori.
Tot i que des del Museu i les Coves es
continua treballant amb il·lusió i molts
esforços, fins i tot personals, enguany el

Equip de futbol-sala patrocinat per les Coves del Toll (fot. Museu de Moià)
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pressupost destinat a l’equipament per
a aquest 2013 s’ha vist reduït un 50%.
Aquesta nova situació ha implicat la reorganització i reubicació del personal. Com
a resultat d’aquesta nova organització, algunes de les tasques pròpies del Museu
(documentació, custòdia, conservació...)
s’han vist reduïdes a la mínima expressió
i d’altres potenciades, com és el cas de
les tasques de difusió i didàctica.
Si bé un dels moments més esperats
de l’any pel públic del nostre municipi i
de fora és la realització del Mercat de la
Prehistòria, malauradament, i per causes
pressupostàries, la setzena edició no es
podrà dur a terme. Sí que es realitzarà,
però, el XII Mercat Escolar de la Prehis-

tòria, la setmana del 13 de maig, ja que
funciona com una activitat escolar i no suposa cap despesa municipal.
Sabem que aquest esdeveniment,
per la seva tradició únic a Catalunya, és
esperat i estimat per molta gent i és per
això que des de l’equip del Museu - Coves del Toll que l’ha organitzat durant tots
aquests anys amb el suport municipal i
d’altres institucions, fem arribar paraules d’agraïment per a tots aquells que ho
han fet possible: col·laboradors, voluntaris, amics, treballadors... i desitgem que,
tot plegat, sigui només un any d’impàs i
que, amb la millora global que tots estem
esperant, es puguin realitzar les futures
edicions.

MISCEL·LÀNIA
Rosa d’abril
Josep Clotet
La rosa és la flor més distingida en un
jardí, com també és una de les primeres
que l’adornen, principalment a la prima-

Rosa (fot. C.I.C. - Moià)
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vera. Semblantment, és molt agradable
el perfum que exhala, el qual, juntament
amb la seva coloració, fa que predomini
sobre les altres plantes florals.
Arribat el mes d’abril, la rosa és molt
apreciada i contribueix a formar rams exquisits. Pot acompanyar l’acció d’un pretendent quan es decideix a fer una declaració d’amor. A Catalunya, també per
l’abril, la rosa és protagonista, juntament
amb el llibre, de la diada de Sant Jordi.
Regalada a una dama, segur que l’acceptarà de molt bon grat, amb un deliciós
somriure.
Jacint Verdaguer, el gran poeta místic,
va començar amb la frase «Rosa d’abril»
el seu famós «Virolai» dedicat a la Mare
de Déu de Montserrat, càntic que encara
avui, malgrat tants canvis experimentats
per la nostra societat, persisteix i és conegut per tot el poble.
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DE FORA ESTANT
La volta al món de dos moianesos
Famílies Mascaró i Piella
De moianesos que van pel món ja sabem que n’hi han forces, de moianesos
que donen la volta al món potser no en
tenim tants, però almenys dos sí.
Aquest és el cas de l’Anna i l’Òscar
que ara, mentre estem escrivint aquest
article, són a l’Índia, però abans ja han
recorregut França, Suïssa, Alemanya,
Àustria, Hongria, Polònia, Lituània, Estònia, Rússia, Ucraïna, Romania, Bulgària,
Grècia, Turquia, Iran i Pakistan.
Però, qui són l’Anna i l’Òscar?, com
s’ho han fet per a organitzar aquest viatge?, quant temps hi volen estar voltant?
L’Anna és mestra, i de les bones. Va
demanar una excedència de dos anys per
a poder fer realitat aquest somni. Filla de
la Neus de la Gònima i del Joan Piella de
Castellcir, que de fa molts anys no és entre nosaltres, és la bessona del Marc i la
germana gran del Jordi.
L’Òscar és el fill de la Nuri i l’Alfons
Mascaró de la Seat, el germà petit de
la Glória, la Lu i la Cristina. Mecànic de
professió i aventurer de mena, li agradan
molt els esports, sobretot els de quatre ro-

des. Va ser corredor de ralis; potser algun
dels que ho llegiu ja li coneixíeu aquesta
faceta. Són parella des del dia que es van
conèixer, d’això ja fa tretze anys.
La idea de voltar el món amb furgoneta era al cap de l’Òscar des de feia molt
temps, però no era pas fàcil organitzar
aquest viatge.
Ambdós van estalviar durant anys i els
últims dies abans de marxar es van vendre tot el que es podien vendre —motos,
sofàs, llibres...—, tot el que algú volgués
comprar. Mentre programaven l’itinerari, l’Òscar va posar a punt una furgoneta
capitoné, que va preparar a conveniència,
amb un espai per a guardar una moto i
dues bicicletes, seients giratoris per a poder viatjar però alhora per a seure a menjar, llit alçat, petita cuina, dutxa i lavabo,
aigua potable calenta i freda, dipòsits addicionals de carburants i aigua, televisió...
i un espai especial perquè poguessin
dormir les seves dues gosses, la Nala i
la Nuca, que són mare i filla. Mentrestant,
l’Anna va gestionar els visats, permisos i
tota la paperassa que cal perquè el viatge

L’Anna i l’Òscar a Bulgària
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L’Òscar amb la furgoneta

fos prou fiable i no tinguessin problemes
a les fronteres.
Amb tot això, van marxar de Moià
acabada la festa major del 2012. Ara ja fa
set mesos que són fora. La veritat és que
no ens ho sembla, ens connectem per
Skype quan tenen accés a wifi i sembla
que siguin a la casa del costat, ens enviem whatsapps dia sí dia no, i amb aquestes tecnologies a l’abast no sembla que
siguin tan lluny.
Quan ens expliquen el que viuen, tots
voldríem estar a la seva pell dins aquella
furgoneta, encara que no tot és sempre
fácil: carreteres impossibles a Rússia,
els van robar una bicicleta a Praga sortint
d’un concert, la Nuca es va ferir a la cama
a Budapest, no se’ n van sortir de gestionar el visat per a travessar la Xina (és
pràcticament impossible si vas per lliure
i si viatges amb vehicle propi), i semblava que s’encallarien a l’Iran perquè no hi
havia manera d’obtenir el visat per a travessar Pakistan... Però voltar pel món fa
que t’adonis que, en general, la gent és
pacífica, que té ganes d’ajudar i que des
28

d’aquí les coses no semblen el que de veritat són. El cònsol del Pakistan a l’Iran els
va conèixer, els va ajudar, els va convidar
a casa seva, els va donar roba del país
perquè passejar pel carrer els fos més fácil, els va arreglar els papers i van poder
travessar Pakistan escoltats per la policia,
cada dues hores es tornaven les patrulles,
els van tractar molt bé dins les possibilitats que té el país, i tot va anar com una
seda. Allò que des d’aquí ens feia patir,
des d’allà va anar rodat. I ara que són a
l’Índia, el cònsol del país els ha dit que deixin la seva moto a la furgoneta i els ha deixat una bici motoritzada, perquè, com que
hauran de tornar una i vint-i-cinc vegades
a solucionar els papers per a ampliar el
visat que tenen i quedar-s’hi més dies,
doncs diu que així aniran més lleugers...
Les històries que els quedaran a la
memòria seran les de les persones que
han anat trobant i que encara els queden
per conèixer. Des d’aquí, gràcies a tots
els qui els estan ajudant.
Encara els queda camí. De l’Índia aniran a Tailàndia, Singapur, Nepal... —no
en sabem l’ordre— i des d’Indonèsia embarcaran cap a Mèxic o Canadà —això
encara no ho saben del cert—. Volen recórrer l’Amèrica del Nord i acabar el viatge a Sud-amèrica abans de tornar cap
a casa. No hi ha una data d’arribada, no
sabem quan tornaran encara, però a les
famílies i els amics ens tenen ben entretinguts.
Per a qualsevol de vosaltres que vulgui saber alguna cosa més, tenen un blog
(http://annaioscarpelmon.blospot.com.
es/) on pengen fotos i van explicant el que
veuen i el que viuen. L’actualitzen un cop
cada tres setmanes més o menys i tothom
qui vulgui pot escriure’ls un missatge. Si
el visiteu, no deixeu de saludar-los, els
agrada rebre notícies o bons desitjos des
d’aquí. En el fons, i encara que el viatge
sigui inoblidable i molt interessant, també
ens enyoren una miqueta.
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MOIANÈS
Adéu al faig monumental de Sant Quirze
Feliu Añaños i Masllovet
S’hi accedeix per un caminet que hi ha
Feia temps que estava malalt, el forat
que tenia al tronc era com un crit deses- entre la fonda i l’ajuntament en el marge
perat de la seva ferida mortal. Parlem del dret de la riera de Tenes. L’ajuntament té
previst planfaig centenari
tar-hi un alde Sant Quirtre exemplar
ze Safaja, arjove en rebre molt esticordança del
mat i conegut
vell ja mort.
pels habitants
Esperem que
d’aquest posigui respecble.
També
tat per totera conegut
hom i pugui
com l’arbre
créixer ben
dels enamoufanós i, per
rats, la mulquè no, arrititud de cors
bar als quagravats a la
ranta metres
seva escorça
d’alçada que
són testimoni
tenia el seu
de promeses
predecessor.
d’amor entre
La racoparelles fetes
nada del Teal llarg del
nes on era
temps.
ja no tornarà
El
mot
a tenir l’en«sa faja», que
cant màgic
fa referència
que li donava
a faig o fageaquest
geda i que dóna
gant que ha
nom al poble,
estat durant
ens fa veure
més de cent
com prolifeanys acomrava aquest
panyant
el
tipus d’arbre
poble i doen aquesta
nant-li les bovila en una
El faig l’octubre del 2008 i en l’actualitat (fot. F. Añaños)
nes energies
època més
que
transllunyana.
Avui l’arbre és mort i ha estat talat per meten aquests arbres fantàstics. Adéu,
a evitar que les seves branques caigues- doncs, al faig monumental de Sant Quirsin i poguessin fer mal a algun caminant o ze.
Els qui l’hem abraçat, sempre el recorvilatà que reposés en els bancs de pedra
darem.
que hi ha a l’entorn.
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Notes terçolenques
Ramon Puig
Sentit comiat de la Quima Serra
El 8 de març, després de patir una
dura malaltia, es produí el traspàs, a setanta-cinc anys d’edat, de la Quima Serra i Lloansí, filla del gran compositor de
sardanes i música per a cobla Joaquim
Serra, el qual arribà a Castellterçol a la
recerca d’una millora en la seva delicada
salut en 1953.
Oficià el funeral l’escolapi pare Marian (el rector de Castellterçol-Collsuspina
està de baixa per infart), el qual amb habilitat i gran sentit pedagògic va saber
compaginar l’Evangeli del fill pròdig amb
els valors familiars implícits en l’entorn
dels descendents d’en Quim Serra. Un
dels gendres de la Quima, el professor
de música Alfons Miró, féu l’obertura de
la missa, acompanyant-se al piano. Al final en feren un sentit recordatori aquelles
entitats del poble en les quals col·laborà:
l’Agrupació Sardanista, l’associació de
la tercera edat Arrels —havia estat presidenta d’ambdues—, la secció local de
l’Assemblea Nacional Catalana; diversos
néts en feren un sentit comiat. La sardana
A la meva Joaquima, composta en 1946,
i la Coral Castellterçol, interpretant la lletra de la Dansa, donaren cloenda a l’enterrament de la filla del compositor dels
Gegants de Castellterçol, Puigsoliu i tantíssimes obres que feren que, malgrat ser
nascut a Peralada (Alt Empordà), acabés
essent un fill destacat del nostre poble.

Retrobament literari:
veterans llibres moianesencs
En reorganitzar una llibreria quasi sexagenària, m’ha plagut de retrobar tres
llibres ben nostrats que pertanyen a edicions de mitjans del segle passat.
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La vila de Castellterçol, editat en 1948
per l’Editorial Bosch, un treball de l’economista castellterçolenc Jaume Carrera i
Pujal, autor també de nombrosos treballs
sobre història de l’economia tant de Catalunya com d’Espanya. A mitjans dels anys
vuitanta vaig llançar una tímida proposta
de reedició del llibre en petits lliuraments
a dins del Truc, tot i saber que alguns textos estaven ja superats. El seu fill A. Carrera estava decebut de l’injust oblit de la
persona i obra del seu pare (impressions
que jo comparteixo plenament).
Els altres dos llibres, segur que tant
els lletraferits com la majoria de lectors de
LA TOSCA els coneixen. El primer, Efemérides moyanesas, editat en 1951 com
a recull de tota la trajectòria de la guerra
civil a Moià, realitzat per l’escolapi Joan
Comellas, editat per la Impremta Camps
de Tàrrega i signant com a censor Manuel
Bordàs. El segon, La villa de Moyá, obra
del pare Llogari Picanyol, sortí en 1959
imprès a Can Casacuberta de Barcelona
i és un recull d’història dels segles XVII i
XVIII a la vila, i en el qual novament M.
Bordàs actuà com a censor.
Penso que, malgrat la censura i que
avui ens pot sobtar el fet de ser escrits en
castellà, són obres amb un gran interès
divulgatiu.
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Notícies de l’Estany
Maria Estany Esparó
A l’Estany s’ha iniciat, un dissabte
cada mes, un taller de ioga per a infants
(de P5 a 5è de primària), amb art, música
i dansa.
El dissabte 9 de març es va celebrar a
l’Hostal Grau la Festa de la Dona, amb sopar, lectura de contes i actuació de l’Amparito i les seves amigues, acte organitzat
per l’Ajuntament de l’Estany.
El dissabte 16 del mateix mes l’Associació de la Gent Gran va organitzar una

calçotada, i l’endemà l’Associació Cultural
i Recreativa en va organitzar una altra.
El diumenge 24 de març a davant de
l’església parroquial es va fer la tradicional benedicció de rams i palmes.
Defuncions: Joan Franquesa i Ferrer,
de vuitanta-quatre anys, dia 13 de gener;
Àngel Pujol i Crespiera, de vuitanta-cinc
anys, dia 20 de febrer; Joan Franquesa i
Prat, de setanta-dos anys, dia 21 de febrer. Donem el condol als seus familiars.

Joan Franquesa i Prat
Família Franquesa Sentias
La família Franquesa Sentias vol agrair les mostres de condol de tothom qui ens
ha acompanyat en el comiat del nostre
espòs, pare i avi, Joan Franquesa i Prat.
Per a nosaltres és molt reconfortant
que familiars, amics i companys ens hàgiu fet costat en un moment tan dolorós
com aquest.
«No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per
sempre.»
(Miquel Martí i Pol)

Joan Franquesa

31

Abril 2013

INDRETS
Caminades pel Moianès
Sebastià Padrisa
Sant Quirze a la tardor
Continuant el cicle de caminades curtes pel Moianès, el dia 11 de novembre
del 2012 es va fer la setantena caminada.
Vam sortir amb cotxes a dos quarts de
nou del matí des de la plaça de Catalunya, o dels ànecs, de Moià, per anar cap
a Sant Quirze Safaja, on ens retrobàrem
a l’aparcament de la Fonda Safaja. A les
nou començàrem a caminar per la carretera de Castellterçol fins al carrer del Solà,
que vam seguir en direcció nord, deixant
Cal Carabrut a la dreta per sobre del camí,
fins a empalmar amb l’antic camí de Castellterçol, que va per la banda dreta de la
riera de Salt Gener. A l’altre cantó vèiem la
carretera de Castellterçol.
Poc després de fer un quilòmetre des
de la sortida, vam girar a l’esquerra per
un corriol fressat que ens féu travessar la
riera i en suau pujada ens permeté d’arribar al davant de la poua de la Noguera.
Seguint en direcció ponent fins a la carretera, uns cinquanta metres, la vam travessar i anàrem a trobar el camí que es

veu a l’altre costat, a la nostra esquerra,
en direcció sud-oest.
El vam seguir; hi ha una cadena que
priva el pas de cotxes; el camí és una pista
que primer planeja fins a l’antiga teuleria
de la Noguera, que deixàrem a l’esquerra.
Seguíem el camí tenint el torrent que baixa del serrat de la Sabatera a l’esquerra,
torrent en què els arbres tenien aleshores
tots els colors de la tardor. El vam travessar per un gual que gairebé no es nota
i vam pujar fort pel camí més fressat de
l’esquerra fins a una cruïlla de camins.
Fins aquest punt havíem fet uns 3,1 km.
Vam girar a la dreta, per un camí mig
amagat, cap a ponent, camí que al cap de
pocs metres es veu clar que va girant cap
al nord. El seguírem i no el vam deixar fins
a trobar les runes de Puig Castellar. Prenent la mica de sol que ens feia, vam esmorzar i després ens varen explicar una
llegenda.
Tornàrem pel camí pel qual havíem
vingut, fins a un trencall marcat amb pintura blava, que ens endinsà per un corriol
ombrívol, ben acolorit i amb algun bolet,

Forn d’obra de Pregona, a Sant Quirze Safaja (fot. S. Padrisa)
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corriol que ens va fer anar en direcció
nord-oest, tot pujant una mica, i ens féu
arribar a una cruïlla de corriols on hi ha
una antiga nevera o pou de glaç no gaire
gran. Vam girar pel corriol de l’esquerra
en direcció sud, fins que arribàrem a un
dipòsit d’aigua rodó dels bombers. Portàvem uns 5,8 km caminats.
Seguint pel corriol que va anar girant
cap a llevant, vam arribar a un camí de
desemboscar. Fressant-lo en direcció
nord-est, férem cap a la cruïlla dels Planots de Pregona, als 6,4 km, lloc on havíem passat a la pujada. Vam girar a la
dreta per una pista que ens féu baixar fins
a uns camps, els vorejàrem i, seguint la
pista que va baixant i ens féu passar pel

costat de l’antic forn d’obra de Pregona,
continuàrem baixant fins a les envistes de
la carretera de Castellterçol.
A l’esquerra hi ha una casa a sobre
del camí. En el que seria l’aparcament,
hi ha els senyals de la conducció de gas.
Els seguírem uns cent metres en direcció
nord i hi trobàrem les restes de la poua de
Cal Carabrut. S’ha de vigilar de no caurehi, perquè no hi ha cap mena de protecció.
Vam tornar al camí i arribàrem a la carretera de Castellterçol. La travessàrem. A
l’altre cantó hi ha el carrer - camí ral, que
ens féu arribar a Sant Quirze, a l’aparcament d’on havíem sortit. Allà mateix ens
vam acomiadar per a retrobar-nos en la
pròxima excursió.

Un dinar a la Tosca
Agustina Cantó
Fa poc vam celebrar el meu aniversari. Vaig agrair de tot cor als meus familiars
les mostres d’amor amb què m’obsequiaren: un dinar en un bon restaurant, regals,
un àlbum de fotografies des de la meva
infantesa fins al temps present i altres detalls que no s’obliden.
Però la meva ànima es trobava trista: pensava en tots aquells amb qui havia
compartit la vida any rere any i ja no hi
eren, que havien desaparegut i fins el seu
record i el seu rostre se m’havien esborrat.
Quan era una criatura les celebracions generalment no es feien en cap restaurant, sinó que s’anava a la Tosca a fer
un dinar i, quan en el cel començaven a
dibuixar-s’hi les primeres estrelles, tornàvem a casa.
Jo havia anat diverses vegades amb
la meva família a aquell paratge de la vall
de Marfà.
Als menuts ens pujaven en un carro ple de cassoles, plats i begudes, i els
La Tosca als anys cinquanta (fot. J. Renom)
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grans hi anaven caminant. Arribats a l’indret, resàvem a la Mare de Deu solitària
dins la capella plena d’ex-vots i m’impressionaven aquelles cames i mans de cera
que, en prova d’agraïment, els devots li
havien portat.
Després, al Molí d’en Brotons, les dones preparaven l’arròs i les costelles i els
homes buscaven troncs i encenien el foc.
L’ambient era festiu. Es menjava bé, es
bevia amb moderació i fins i tot es ballava,
mentre els infants ens ficàvem a l’aigua
buscant aquells peixos menuts que se’ns
esmunyien de les mans.
També havia anat a la Tosca amb els
músics de l’orquestra Ideal, de la qual el
meu pare era el director. Per tal de celebrar l’èxit dels contractes, hi anàvem un
dia a l’any a dinar. I aquella vall s’omplia
de notes que deturaven la xerrameca dels
ocells cantaires; mentre uns tocaven, els
altres cantaven i fins i tot ballaven.
Era un dia deliciós en què algunes
vegades apareixien en el cel uns núvols
amenaçadors que ens feien marxar de
pressa, quasi sense acomiadar-nos de la
Mare de Déu. En arribar a la Falcia, algun
cop ens havíem trobat xops pel xàfec que
queia sense pietat. Després els núvols
s’allunyaven i la pluja parava. Llavors, en
el paisatge, el perfum dels camps assedegats era deliciós, i els boscos resplendien
de verdor, i tornaven els ocells cantaires

refilant. Sortien els cargols i els insectes,
i aquell món era harmonia, bellesa, ple
d’un encant inexplicable que ens donava
serenitat.
Actualment quasi ningú no es recorda
de la Tosca ni de la nostra verge estimada
i venerada a la qual els moianesos teníem
una especial devoció. Tampoc ningú no
va a celebrar àpats a la font amb el carro
carregat amb cassoles, plats i criatures.
Avui seria impensable fer una celebració
en aquell paratge natural. Necessitem
un bon restaurant on ens serveixin plats
acurats i suculents, però no puc deixar
de pensar, amb nostàlgia, en aquella vall
recòndita, amb els ramats que hi pasturaven i les vaques que, amb les seves esquelles, omplien de melodies desafinades
boscos i fondals. I encara sento en el paladar la dolçor dels anissos que bevíem a
l’aigua de la font.
Fa un pila d’anys que no he anat a
la Tosca. Pel que sento explicar, ja no és
aquell indret entranyable on els moianesos gaudíem i passàvem un dia feliç acaronats per la Mare de Déu que ens mirava amb tendresa des de l’altar. És que
a Moià s’han perdut les fonts? Crec que
s’han anat abandonant i les persones ens
hem acostumat als restaurants, perdent
l’ambient castís i familiar d’aquells dinars
i berenars davant l’aigua cristal·lina que
malauradament ja no existeix.

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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PERFILS
Jordi Pla i Montserrat Coma:
La Masia quan era restaurant i hostal
Roser Portet
bé van venir, amb una seva germana, la
Sole. Ens va anar molt bé.

M. Coma i J. Pla (fot. R. Portet)

Ens trobem a cal Monjo, que és on
viuen ara la Montserrat i el Jordi, i amb
gust dediquem una estona a recordar les
experiències viscudes a La Masia, tot fent
salivera rememorant les receptes degustades. Sembla, talment, el mateix escenari d’aleshores; la decoració del restaurant
s’ha traslladat, en part, a la seva nova llar.
Quan us vau instal·lar a treballar i
viure a La Masia?
Montserrat Coma (MC): Ens havíem
casat l’any 1959 i vivíem a Monistrol de
Calders, i el 1961 vam comprar La Masia.
Jordi Pla (JP): Quan ens van dir que
estava en venda, vaig reaccionar de seguida: «Osti, doncs, ja hi podem anar!»
MC: No sabíem qui era el propietari.
Ho volíem tal com era i ja ho arreglaríem
nosaltres. Quan hi vam arribar, era fet un
fàstic.
I vau venir tots cap a Moià?
MC: Sí, el pare del Jordi es va portar
molt bé, es va vendre la casa i ja ho va
deixar tot al seu nom. Els seus pares tam-

Com va ser l’arrencada del negoci?
MC: Ja era un hostal i vam arrencar
amb totes les penes i treballs. Al cap d’un
parell d’anys d’arribar-hi vam posar la calefacció, que al Remei encara no en tenien;
anar posant màquines, muntant-ho tot...
JP: Els dos primers hiverns vaig anar a
treballar a ca l’Ubasart, de manobre (a Monistrol ja n’havia fet, entre moltes altres coses), perquè a l’hivern no treballàvem gaire.
Però era massa dur, arribava de treballar el
migdia, la Montserrat estava per la canalla,
fent el menjar, i me’n tornava a treballar a la
tarda, moltes vegades sense dinar.
Al principi qui cuinava?
JP: A Monistrol ja teníem una mica de
fonda, com un bar amb quatre habitacions, i era la meva mare la que cuinava,
però aquí, al començament era la Montserrat qui ho feia. Després ja venia més
gent, a l’estiu més estiuejants, entre setmana viatjants... Agafàrem el Cisquet de
l’Estany com a cuiner, que ja havia vingut
sempre els caps de setmana. Hi va estar
set anys; jo ajudava en el que feia falta,
però la cuina la portava ell i jo servia al
menjador.
Quan et vas posar a la cuina, tu Jordi?
JP: Quan va plegar aquest noi, a mi
em va caure el cel al damunt, perquè ja
començava a venir força gent. Un diumenge em vaig posar el davantal i endavant,
ja m’hi vaig quedar. Servir no m’agradava,
no tenia caràcter per a tractar amb la gent.
MC: Entre setmana ja preparàvem
molts plats: els canelons, la vedella amb
bolets...
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I el menjador el duies tu Montserrat?
MC: Sí, jo. Jo ho feia córrer tot: m’havia de cuidar de les habitacions, quan la
gent trucava pel que fos, si m’havia de
ficar a la cuina a donar-li un cop de mà,
servir, preparar els plats freds...Tenia una
noia que em cuidava les nenes, jo no podia pas anar a passeig. També teníem
algú per a netejar i rentar els plats, i una
altra per a ajudar-me amb la roba. I més
endavant també teníem personal per a
servir les taules.
Els estiuejants d’on venien i quant
temps es quedaven?
MC: Gairebé tots de Barcelona, alguns de Sabadell. Per curiositat, encara
guardem el llibre amb tots els clients inscrits, l’havíem de dur a la caserna de la
guàrdia civil cada mes. Hi havia senyores
que s’hi estaven un mes com a mínim,
però hi havia gent que s’hi estava una
setmana, un cap de setmana... depenia.
Del tracte amb el públic i la gent n’aprens
molt, va ser una bona experiència. Amb la
pensió ens ho havíem passat bé, encara
que hi haguessin estones de molta feina i
de nervis; després, als vespres, sortíem al
carrer a fer tertúlia.
JP: Al principi no teníem televisió, i
encara que en tinguéssim, sortíem a xerrar. Hi havia tres o quatre senyores que
no els venia d’aquí per a anar a dormir, de
vegades eren les tres de la nit i els havies
de dir de plegar perquè nosaltres a les set
ja ens llevàvem.
Amb quines receptes havíeu començat?
MC: Tot era menjar casolà. Al principi fèiem només un menú i teníem uns
quants plats de carta, però no ho presentàvem, només els dèiem. Fèiem menú diari, però els últims anys havia baixat molt.
El cap de setmana continuava funcionant
força bé, fins al final. En l’època que vam
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començar a servir pizzes i pasta, va millorar molt els vespres dels divendres i
dissabtes. Si algun client em donava una
recepta, la fèiem; per exemple la sopa de
ceba me la van donar uns clients. Havíem après a fer plats anant a restaurants,
com ara l’ànec amb figues, après a l’Agut
d’Avinyó, intuïtivament.
JP: A finals dels anys vuitanta i a principis dels noranta vaig anar una temporada a l’Aligué de Manresa a classe de cuina; hi vaig aprendre a fer mongetes amb
cloïsses, púding de plàtan, filet amb salsa
de ceps...
Teníeu una clientela molt fidel...
JP: Per als clients que venien a menjar cada setmana, o sovint, els reservàvem sempre la mateixa taula. També
canviava la fidelitat de la clientela segons
fos estiu o hivern. Amb els anys també va
canviar: els viatjants van deixar de venir,
es van començar a fer menús econòmics
als bars, ja no teníem grups de treballadors. Començàrem a tancar un dia a la
setmana.
Així fèieu festa el dilluns?
MC: Al principi no tancàvem mai. Teníem pensió, els viatjants que passaven,
colles de treballadors (de Fecsa, de Telefònica, enguixadors). A l’hivern, Déu n’hi
dó, perquè a aquells xicots els havies de
rentar tota la roba. De pensió n’hi va haver fins a finals dels vuitanta, perquè per
a seguir la normativa vigent ens obligaven
a fer-ho tot nou. Com que les nostres filles no volien seguir el negoci, vam decidir deixar només el restaurant; vam estar
molt més tranquils, podies fer un dia de
festa, com havíem fet des de feia uns
anys a l’hivern, tancar el dilluns.
JP: Procuràvem sortir, perquè, si et
quedaves a casa, de feina no en faltava.
Agafàvem el cotxe i fèiem una petita excursió.
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Com era el menjador?
MC: El vam canviar de com era al
principi, quan s’entrava des d’un portal directament al menjador amb un envà que
enxiquia i perdíem espai. Amb la porta
principal, la que donava al bar, era suficient. Vam tapar el portal, fent-hi una finestra per aprofitar més menjador.
JP: Hi vam anar omplint les parets,
a mi m’agradaven molts les rajoles i objectes antics; ho treia d’antiquaris, aquí a
Moià, del Vives.
MC: En tancar la pensió vam obrir el
pis de sobre com a menjador.
Què va ser el més dur de la feina?
MC: No podíem fer vida de família; a
mi és el que m’ha dolgut més, no haver
pogut estar per la canalla; per això ara a
les filles els diem de venir cada diumenge.
JP: Llavors els donaves alguna empenta, que sortissin d’allà a emprenyar.
Era molt dur, perquè tenies les filles i no
podies estar per elles.
Amb tants anys, deveu tenir moltes
anècdotes per recordar.
MC: Sí, i tant, el Jordi vol escriure un
llibre per explicar totes les anècdotes, dels
clients, la família, els treballadors i anar

afegint receptes culinàries a cada capítol.
També hi ha tots els personatges que han
anat passant per la casa. Hi havíem tingut la Teresa Pàmies i el Gregorio López
Raimundo, dos anys per Setmana Santa;
quan hi eren allotjats vam haver de sentir
d’un client: «Ja hi podrien posar una bomba, a La Masia!». Això passava a principis
dels setanta.
JP i MC: I a menjar, hi ha una filera de
coneguts, que venien sobretot per la Festa Major: l’Orquestra Maravella cada any,
el Xavier Cugat, la Victòria dels Àngels,
La Trinca, l’Eugenio, els Germans Calatrava, el Sergi Mateu, l’Albert Guinovart...
I altres personatges no tan coneguts que
te’n feien veure de tots colors, per maniàtics o per situacions ben especials que et
feien viure.
Vau tancar molt precipitadament...
JP: L’any 1997, jo volia tancar per
l’octubre, però vam haver de fer-ho dos
mesos abans, perquè se’m va llagar una
cama i el metge em va forçar a plegar. Em
va quedar la recança de no haver pogut
fer el que teníem pensat: durant l’últim cap
de setmana, posar el menú a 35 pessetes
per a tothom, que és el preu que tenia en
obrir, trenta-sis anys abans.

El menjador de La Masia a principis dels anys seixanta (fot. família Pla-Coma)
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PUBLICACIONS
La Setmana Santa de Moià, de Jaume Clarà
Associació Cultural Modilianum

R. Tarter, D. Guiteras, I. José i J. Clarà en la presentació (fot. C.I.C. - Moià)

L’Associació Cultural Modilianum, entitat editora de LA TOSCA, va presentar,
el Diumenge de Rams, 24 de març, a la
tarda, a l’Auditori de Sant Josep, un documentat estudi sobre La Setmana Santa de
Moià. Obra de Jaume Clarà i Arisa, i amb
el subtítol Notícies històriques i elements
tradicionals, s’estructura en tres parts i un
apèndix.

De la primera part de l’obra també cal
remarcar l’anàlisi de la descripció de la
Setmana Santa moianesa, a partir del testimoni excepcional que deixà escrit el baró
de Maldà durant la seva estada a Moià
l’any 1809, durant la guerra del Francès.
Un relat molt detallat que permet d’identificar perfectament de quins elements constaven les processons d’aleshores.

Notícies més antigues

Les processons d’abans de la guerra

En la primera part s’ofereixen les
notícies més antigues que s’han pogut
trobar de les processons moianeses. En
concret, la referència més llunyana en el
temps és la prohibició que el bisbe de Vic
Antoni Pasqual féu en la seva visita pastoral de l’any 1690: no permetia que en
la processó aleshores coneguda com «de
les blanques» —perquè hi anaven nenes
i dones vestides de blanc i, segons el bisbe, massa engalanades, massa escotades i massa maquillades, amb actitud poc
decorosa— hi poguessin anar vestides
de tal manera les dones majors de dotze
anys. Una prohibició que, segons constaten les fonts documentals, no es va acabar de complir del tot durant la centúria
següent.

En la segona part, Jaume Clarà analitzà els components de les processons, tal
com sortiren fins a la seva destrucció a l’inici de la guerra civil.
S’ofereixen dades, obtingudes sobretot
a partir del buidatge dels llibres de les antigues confraries conservats a l’Arxiu Parroquial de Moià, de tots els misteris existents: des del Sant Sopar, que portava el
gremi dels traginers, fins al de la Soledat,
que tancava la processó, a càrrec primer
de la noblesa de la vila i després per la Comunitat de Preveres; passant per misteris
tan emblemàtics com el de l’Enlairament
de la Creu, o l’«Estira-cordetes», també
conegut com «el Guinya i la Fava» per dos
dels caps dels moianesos reproduïts en les
figures dels jueus del misteri.
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Però el fet documentalment més interessant d’aquest bloc és la datació que
s’ofereix dels Armats. Segons consta en
el llibre de la Confraria de la Minerva,
aquests foren establerts l’any 1815 —per
tant, aviat celebraran dos-cents anys—
per sortir en les processons i vigilar que
no es produïssin aldarulls davant el Santíssim exposat en el monument. El llibre
també ressegueix els canvis de vestuari
de 1860 i 1916, així com l’ampliació de
catorze a disset membres costejada per
Francesc Viñas a finals de la dècada de
1910. El mateix tenor també aportà diverses peces que ell havia lluït en les representacions operístiques (escut, pectoral,
espasa...) i que durant anys utilitzà el banderer dels Armats.

De la postguerra a
l’actualitat
Finalment, el llibre fa un
repàs dels aspectes més
importants de la recuperació de les processons
després de la guerra, en la
qual es perderen bona part
dels misteris: només se salvà el Sant Sepulcre, el
Sant Crist vell i els
vestits dels Armats.
Es parla de la lenta recuperació
dels nous misteris, mai reconstruïts tots,
del gran impuls
de la Comissió Pro Setmana
Santa, de la crisi
dels setanta i la
desaparició
de
les processons,
del manteniment
de les tradicions
per part dels Ar-

mats, dels intents de recuperació de les
processons...
El llibre es clou amb uns apèndixs amb
la documentació més interessant aportada: visites pastorals, descripció íntegra de
la Setmana Santa de 1809 segons el baró
de Maldà i descripció de la Setmana Santa d’abans de la guerra segons Salvador
Farràs.

Acte de presentació
L’acte de presentació anà a càrrec
de Ramon Tarter, redactor de LA TOSCA
i Modilianum i autor del pròleg del llibre,
que féu la glossa de l’obra i destacà la utilitat de conèixer el
passat de les
tradicions per
a no tenir una
visió immobilista d’aquestes.
A continuació Isidre José, en
nom de Gràfiques Íster,
coeditora de l’obra amb
l’Associació Cultural Modilianum i alhora tambor
dels Armats (llegiu-ne la
intervenció en les pàgines
següents), explicà les
seves vivències inicials en incorporar-s’hi
a l’edat de catorze
anys, així com
agraí la feina de
les entitats que
treballen pel poble
i pel manteniment
de les seves tradicions. Després de
la intervenció de
l’autor, Jaume Clarà, que presentà
alguns dels punts
més sobresortints de
l’obra, clogué l’acte l’alcalde, Dionís Guiteras.
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Tinguem-ho present i no ho oblidem
Isidre José i Picañol

Avi i pare de cal Ninus

Ha dit en Ramon Tarter que li van demanar que presentés aquest acte. Jo us
haig de dir que en Jaume Clarà em va
demanar que els acompanyés a la presidència. No crec que hi pugui aportar gran
cosa, però em va semblar que no els podia dir que no. I no ho podia fer per dos
motius: el primer, perquè quan un grup de
sis moianesos l’any 1989 van decir continuar l’obra del Modilianum que havia iniciat el pare Llogari Picanyol, també varen
decidir que fóssim nosaltres, Gràfiques
Íster, els qui en féssim la impressió.
Durant tot aquest temps hem parlat
de moltes coses, generalment de Moià,
però n’hi ha dues que encara no els les
he dites i vull aprofitar aquesta ocasió per
a comentar-ho públicament. La primera és que són autèntics moianesos, que
senten profundament el poble de Moià i
gaudeixen i pateixen tot allò que hi passa.
Aquest és el motiu principal que els ha donat força durant tots aquests vint-i-quatre
anys per a ser el que són i per a fer altres
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publicacions com la que avui presenten,
d’una tradició, la de la Setmana Santa, o
d’altres edicions que han fet, entre elles
els calendaris de cada any, amb fotografies i records. I ara amb el seu últim gran
repte, fer-se càrrec de l’edició del butlletí
LA TOSCA. Podem estar tranquils, que
amb ells tindrem LA TOSCA per molts
anys.
La segona cosa que vull comentar és
aquest profund rigor històric de les notícies que els caracteritza. Quan ells donen
una informació és perquè abans l’han
buscada, l’han comprovada, l’han consultada amb qui ha fet falta i s’han assegurat
que sigui al màxim de fiable [...].
Us deia al principi que hi havia dos
motius. Doncs bé, el segon és molt clar:
és l’edició d’aquest llibre que parla de les
tradicions de la Setmana Santa i, entre
elles, la dels Armats. Jo sóc la tercera
generació d’una família, la de cal Ninus,
que fem els Armats i que sempre ho hem
fet tocant el bombo. Va començar el meu
avi quan només hi havia un sol bombo;
quan ho feia el meu pare ja n’hi havien
dos. D’ell recordo que, quan jo era petit,
portava el bombo a casa i el posava a la
vora del foc per eixugar la pell perquè fes
un millor so, ja que allà on els guardaven
hi havia humitat. Quan per malaltia no va
poder més, ho va continuar el meu germà,
però, com era costum en aquell temps, es
feia el servei militar, i en marxar ho vaig
continuar jo. No sé si he sigut l’armat més
jove, però estic segur que he sigut el més
jove que ha tocat el bombo. Quan vaig
començar tenia catorze anys, era un noi
molt prim i baixet, allò que se’n diu escarransit. Recordo que quan em vaig trobar
davant d’aquells homenassos vaig pensar: «Però on t’has ficat?» Imagineu-vos
l’Arturo Solà, els Arisa de Montví de Baix,
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els Camilos... Però això només era el començament, ja que quan va ser l’hora de
posar-me els guarniments, m’anaven tres
canes grans, com les mitges, que eren
una especie de calçotets llargs que per a
aguantar-se’m a la cintura hi vaig haver
de donar dues voltes perquè no em caiguessin. El pitjor va ser quan sortírem al
carrer: em faltaven quatre dits perquè el
peu m’arribés a la punta de la sandàlia i,
en ser la sola tan prima, la punta tenia un
caient cap a terra, que jo m’empuntegava
amb les llambordes; a cada passa que
feia i amb el contrapès del bombo
trontollava si caic o no caic. Vaig provar de caminar aixecant els peus,
però em feia la sensació que caminava com un ànec; la solució
va ser caminar amb els dits del
peu aixecats enlaire, així la punta de la sandàlia quedava més
recta... Quina processó!, allò sí
que va ser una penitència! Deien que els nois es feien homes quan anaven a fer el
soldat, però jo crec que
em vaig fer home fent
els armats. Començar tan jove va fer
que coincidís amb
els pares d’alguns
dels armats actuals i també viure
la decadència de
la Setmana Santa: de sortir cada
dia en processó o
en algun altre acte,
a sortir només el
Dijous Sant per fer
les tradicionals evolucions i figures.
Aquest serà el tercer
any que es tornarà a fer la
processó del Divendres
Sant, recuperada en bona
part gràcies a les nostres

entitats. Durant tots aquests anys la Congregació dels Dolors, constituïda amb una
petita junta, ha continuat fent el tríduum,
i els Armats han continuat sontint el Dijous Sant amb les seves evolucions. Jo
sempre he sigut defensor de les entitats.
Fixem-nos en la importància que té el fet
de conservar-les, encara que ens sembli
que no hi són; mentre són vives són una
garantia per al nostre poble. Com el foc
que crema en somort, si un dia els vents
bufen faborables i hi posem llenya a sobre, el foc es torna a abrandar; així
passa amb les entitats, que mentre
hi hagi gent que les mantingui, si
un dia els vents són favorables i
s’hi afegeix més gent, l’entitat torna
a ressorgir i a ser activa
Com ha passat en la recuperació
de la processó, ara no és el moment
d’abandonar les entitats, ara no és
el moment de tancar-les, ara és el
moment en què tots els moianesos
ens hem d’esforçar per mantenir-les i
fer-les actives, ja que, si les
perdem, el nostre poble
serà el poble més trist
de Catalunya. Perquè
tinguem present que
les entitats són les que
ens donen vida, ja sigui
culturalment, socialment o esportivament, i superarem
les dificultats si
tots hi posem la
perseverança de
la Congregació del
Dolors, l’esforç dels
Armats i la convicció
de l’Associació Cultural Modilianum. Si ho fem així, podem
estar segurs que ens en sortirem. De tots nosaltres depèn,
dels moianesos depèn.
Tinguem-ho present i no
ho oblidem.
41

Abril 2013

Tercer poemari de Clara Solà
Josep Ruaix

C. Solà, J. Guinart i C. Riera en la presentació (fot. E. Permanyer)

El diumenge dia 10 de març a les sis
de la tarda va tenir lloc a l’Auditori de Sant
Josep la presentació del tercer poemari de
l’escriptora moianesa Clara Solà Bujons,
titulat Fins a l’últim alè i editat per Raima
(col·lecció «En espiral»), Moià 2012 (142
pp.), amb pròleg de Xavier Melloni. Els
poemaris anteriors són Nuament, he deixat que parli el cor (Moià 1994) i Més enllà
de les paraules (Moià 2008).
En primer lloc es va oferir un audiovisual en record del difunt marit de l’autora, Manel Vicente, a qui el poemari va
dedicat.
Després va prendre la paraula Sor Lucía Caram, dominica del convent de Santa Clara de Manresa i amiga de l’autora.
Amb dicció molt animada i comunicativa,
destacà els valors humans i espirituals
que enclou aquest llibre, ordenat en dues
parts: una que evoca la malaltia d’en Manel i l’altra que el recorda en l’absència
física.
Llavors va parlar l’editor, el moianès
Jordi Guinart, autor també de la «Cloenda» que hi ha al final del poemari, felicitant-se d’haver pogut publicar un volum
d’aquestes característiques.
Tot seguit, i com a plat fort de l’acte, el
polígraf moianès Carles Riera i Fonts va
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fer una exposició d’alt contingut literari. En
destaquem alguns fragments:
«Tal com diuen els crítics que ha
de ser la poesia, Fins a l’últim alè és un
mètode de pensament i de coneixement
d’un mateix i del món. Tracta d’una realitat íntima, il·luminada per la paraula viva
(“Obro la porta / i entra la llum / que amara
l’enyor”), amb versos lliures, escrits amb
plena llibertat per aquesta dona lluitadora que exerceix des del seu pacifisme
combatiu, balandrejant entre un existencialisme creient i un personalisme social i
comunitari, transcendent, emancipat, autònom i independent. [...]
»La Clara té el seu estil: encavalca
idees, condensa pensaments, juga amb
canvis de to i de clima, connecta les paraules a batzegades, amb desigual intensitat, fa que trontollin els mots, cerca el
ritme, l’entonació, la música, mira que el
so i el sentit s’abracin, o que es barallin,
mentre el poema avança... [...]
»Filosofia i poesia. Aquella argumenta des del raonament i la lògica; aquesta suggereix des de la intuïció, uneix els
mons possible i impossible, real i irreal.
Un poema, o no serveix per a res, o, contràriament, és capaç de salvar la vida. Depèn de com se miri. A la impertinent pre-
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gunta de “per a què serveix un poema?”,
hom hi ha respost amb una altra pregunta: “I per a què serveix una posta de sol?”
La poesia és un esdeveniment, un fet, un
gest —un gest amorós que ens salva de
la gran solitud. Un gest de vida, de llibertat, de gaudi.
»”Hisso als quatre vents la solitud.”
La poesia és, per a la Clara, una bandera
blanca.»

Finalment va parlar l’autora, agraint
les col·laboracions, l’assistència a l’acte,
l’amistat, i recitant la primera i l’última de
les composicions del volum.
En suma, un acte molt digne, variat i
amè, que acabà amb la signatura d’exemplars del seu poemari per part de Clara
Solà, a qui felicitem per aquest tercer fruit
del seu mester poètic.

Llibres i discos
Jornades Solidàries [enregistrament sonor]
Associació Desperta Espurnes, 2013

El dia 11 de maig els Desperta Espurnes celebraran a Moià les
V Jornades Solidàries. Entre altres sorpreses, aquest any s’edita un doble CD solidari, gràcies a la col·laboració desinteresada
dels músics: Dany Landry, La Carbassa, Roger Canals, Jaume
Barri, Jaume Ibars, La Obeja sin Pastor, Albà Marbà, Oriol Barri,
Cesk Freixas, Damià Olivella, Gino Diamantini, Mau Boada, Espurnes, Il Xef Malatesta, Bonobos, Sherpah, Txarango, The Sey
Sisters i Big Band de Montbau, etc. Aquest CD estarà a la venda
en diferents comerços de Moià a partir de la setmana de 8 d’abril.
Les jornades solidàries se celebren per a col·laborar en els projectes de Desenvolupament Comunitari de la Fundació Laudes
Infantis a Bogotà i amb els projectes educatius i pediàtrics de
l’associació Inhijambia a Managua.

Albert Parareda i Franquesa. Hi ha un tros de pastís
a la nevera: millorar les relacions i ser més feliç
Barcelona: Comanegra, 2013, 170 pp.

Llibre d’aquest escriptor moianès, resident al Gironès, sobre les
relacions entre les persones. Parareda destaca pel seu estil clar,
directe i amè. Aquesta nova publicació fou presentada per l’autor,
a la biblioteca de Moià, el proppassat dia 22 de març.

Gianfranco Ravasi. Què és l’home?
Sentiments i lligams humans en la Bíblia
Barcelona: Claret, 2013. 88 pp.

Obra d’un conegut biblista, teòleg i cardenal italià, traduïda al català pel nostre company de redacció Josep Ruaix.
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Revistes
—Guaiteu!, núm. 96 (febrer 2013),
full digital dels Avets.
—L’Esplai, núm. 194 (març 2013),
butlletí de l’Associació de Gent Gran de
Moià.
—Palestra, núm. 136 (IV trimestre
2012), portaveu de l’esport moianès, amb
un editorial, titulat «Futur incert», en què
aquest portaveu dubta, per raons econòmiques, de la seva continuïtat.
—Vivències, núm. 4 (hivern 2013),
revista de la gent gran del Moianès, editada pel Consorci del Moianès.
—Butlletí Interior de la Societat
d’Onomàstica, núm. 117-118 (juny-se-

tembre 2010, però distribuït ja dins l’any
2013), que publica (pp. 197-201) el treball
«Còdol, codó, codina: còdol en la toponímia», de Carles Domingo Francàs, amb
referències al Moianès.
—Eben Interiors (Barcelona), núm.
72 (any 2012), amb l’article «El Turandot
de Carlus Padrisa» (pp. 42-45), sobre el
muntatge d’una òpera pucciniana a Munic
per part de La Fura dels Baus.
—Llengua Nacional, núm. 82 (I trimestre 2013), amb el treball «Sobre certes oracions de relatiu sense verb», de
Josep Ruaix, i la ressenya de «El nivell C
de català», signada per Carles Riera.

Diaris
Regió 7

14-2-2013
«Som els darrers professionals dels oficis del
segle XX» (Agustí Amargant, fuster ebenista
de Moià, dins la secció «De casa»).

15-2-2013
«Una vintena de càrrecs dels governs de CiU a
Moià són citats per a aclarir sospites. El Tribunal de Comptes detecta indicis d’irregularitat
en la gestió econòmica», notícia de portada,
ampliada a l’interior. «El jovent no té l’afició a
les motos que tenia anys enrere» (Eduard Ollé
i Oller, gerent mecànic d’E2M, de Moià, dins la
secció «De casa»).

19-2-2013
«Un porc pot menjar tres quilos de pinso cada
dia» (Jaume Padrisa, traginer de bestiar de
morro pla, de Moià, dins la secció «De casa»).

20-2-2013
«Óscar López i Carla Ubasart, del Judo Moià,
or i bronze en el Trofeu Ciutat de Barcelona».
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23-2-2013
«L’Estany perd Joan Franquesa, regidor del
poble durant 20 anys». «Jaume Perarnau, exalcalde de Calders, director en funcions del
Museu de la Tècnica de Catalunya».

24-2-2013
«Volem que el comprador estigui content i satisfet» (Maria Bové, M. Teresa Querol, Maria
Tantiñà i Laura Vives, de la Cansaladeria Cal
Vives, dins la secció «De casa»).

26-2-2013
«La meva especialitat ha estat i és la restauració» (Ton Padrisa, contractista d’obres de
Moià, dins la secció «De casa»).

27-2-2013
«Cal aprofitar al màxim les oportunitats de
la masia» (Joan Sala i Mas, agroturisme, de
Moià, dins la secció «De casa»).

1-3-2013
«Estic esperançat, perquè d’experiència no
me’n falta» (Xavier Riu, enginyer químic a
l’atur, de Moià, dins la secció «De casa»).
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2-3-2013
«La vintena d’implicats en la ruïna de Moià
han d’avalar un mínim de 350.000 euros». «Simulen l’accident d’un camió de clor a prop de
l’escola bressol de Moià». «Marina Berdalet
mostra i crea en directe dibuixos vegetals al
Cacis de Calders».

5-3-2013
«La creació del Moianès depèn només de la
voluntat del Govern, però no té data».

6-3-2013
«Detingut un veí de Moià de 33 anys per robar
a l’escola del poble». «Ara mateix crec que és
un privilegi tenir feina» (Pere Ponsa, treballador de l’escorxador industrial de Moià, dins la
secció «De casa»).

8-3-2013

garanteixen les quantitats reclamades seran
embargats. Els denunciants que han originat
la investigació troben “paradoxal” trobar-s’hi
ara implicats».

16-3-2013
«Moià suprimeix el registre de parelles perquè
ja està regulat per llei».

19-3-2013
«La gent es va mentalitzant que cal ser creatius» (Anna Santiago, d’una botiga de labors
de Moià, dins la secció «De casa»).

21-3-2013
«Berguedà, Solsonès i Moianès s’alien per
aprofitar els recursos del territori. Organitzen
jornades i cursos de formació sobre gestió en
el sector forestal i l’energia sostenible».

«L’escola de l’Estany és l’única del Bages que
té garantit iniciar el curs vinent en un edifici
nou».

22-3-2013

9-3-2013

23-3-2013

«La Fura dels Baus torna a l’Òpera de Lió amb
“Il prigioniero” i “Erwartung”».

«L’alcalde de Moià demana que el procés del
Tribunal de Comptes “sigui ràpid” pel bé de “la
pau social” al poble».

«Història de la Setmana Santa moianesa»,
reportatge de dues pàgines, signat per David
Bricollé, sobre el nou llibre de Jaume Clarà.

12-3-2013

26-3-2013

«Mor Pere Miró i Plans, científic manresà (vinculat a Moià) i autoritat estatal en química aplicada a la indústria tèxtil».

27-3-2013

13-3-2013
«Regidors i tècnics de Moià han d’avalar un
total de 30 milions pel forat econòmic. Si no

«Incendi sense ferits en un habitatge de Moià».
«Moià referma la processó que va recuperar
en el 2011 després de dues dècades». «La
màquina de la carn dóna fruits. La novetat implantada fa mig any per una carnisseria
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BREUS
Parròquia de Santa Maria de Moià
En acabar la missa del Diumenge
de Rams, el rector, Mn. Jaume Soler, va
anunciar el projecte de restauració de la
capella del Santíssim. Es passà una projecció amb imatges del projecte tècnic i
es notificà que pròximament s’aniria informant sobre les diverses partides del pressupost definitiu (pintura, il·luminació, etc.),
de cara a poder obtenir donatius per a fer
front a la reforma.
Per altra part, a principis de març es
va instal·lar a l’església parroquial (en una
capella lateral de la dreta) la magnífica
maqueta del conjunt parroquial realitzada per Josep Fonts i Canellas, de la qual
ja va parlar LA TOSCA (vegeu el número
d’agost del 2012).

Jornades sobre Alternatives de
Consum al Moianès
Organitzades per «Moianesos en cooperació amb l’Ajuntament», amb la collaboració de l’Ateneu La Pólvora i Ecoxarxa del Bages, tingueren lloc els dies 15 i
16 de març. El primer dia, divendres, es
projectà a l’Ateneu el documental Soluciones locales... i es parlà d’experiències moianesenques: Les Refardes - recuperació
de llavors, Cal Cases - cooperativa d’habitatge i Casa Nova del Prat - autogestió.
El dia següent, dissabte, al pati de Can
Carner, la baixada del Mestre i l’Ateneu,
mercat d’estraperlo, dues xerrades-debat,
sobre horts comunitaris (amb l’Associació
Oliva Castellterçol, A.A.R.C. i horts comunitaris de Manresa) i sobre grups i cooperatives de consum (amg grups de consum
de Collsuspina, Castellterçol, Monistrol,
Oló, Artés i la cooperativa Almàixera de
Manresa), concert amb Namina i presentació de l’EcoXarxa i el projecte «A bona
hora» iniciat a l’Ateneu.

Que no Pari la Música a Moià
Amb aquest nom s’ha constituït una
associació cultural que té per objectiu fo46

mentar, mantenir i promoure les activitats
musicals de grup. Està oberta a totes les
persones d’entre tres i cent tres anys que
toquin un instrument o tinguin ganes de
cantar. Les activitats que ofereix l’entitat
són combo infantil, cambra de corda infantil, percussió infantil, combo adults i
coral adults.

La Cadira a Calders
El diumenge 17 de març el grup de teatre moianès La Cadira va representar al
Centre Cívic de Calders l’obra de la francesa Yasmina Reza Converses després
d’un enterrament. La peça, dirigida per
Jordi Guinart i traduïda pel mateix grup,
havia estat estrenada a la sala d’actes de
l’Esplai de la Gent Gran de Moià (vegeune la crònica a LA TOSCA d’octubre-novembre del 2012).

L’Esplai
Entre les darreres activitats organitzades per l’Esplai, han tingut lloc les següents: el diumenge 3 de març, espectacle de play back Ven con nosotros, ven,
a càrrec del Casal de la Gent Gran de
Santpedor; el diumenge 6, ball amb Josep
Maria d’Avinyó; el diumenge 17,espectacle musical El Parc de Can Crusellas, a
càrrec del Casal de l’Amistat d’Artés. El
diumenge 24, ball amb Montse Pujalt, i,
per tancar el mes, el diumenge 31, Xou
arrevistat 2013, pel Casal de la Gent Gran
de Sallent.

Ateneu La Pólvora
El 16 de febrer a la nit tingué lloc la
celebració del carnestoltes a l’Ateneu,
amb Dupon Dupon DJ’S. El dia 22, sota
el títol Instruïm-nos, mobilitzem-nos!, el
SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans) del Moianès organitzà la presentació d’aquest sindicat i de l’entitat
juvenil Arran; l’acte es complementà amb
un sopar econòmic amb música a càrrec
de Sasha i Crònics.
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GEMI
El GEMI ha fet públic el calendari
d’excursions d’enguany: Sant Martí Xic
(24 febrer), Santa Llúcia de Sobremunt (9
març), XXXVIII Travessa Moià-França (29
març); puig de Bassegoda (20 abril); pic
de Costabona (28 maig); travessa de la
Serra del Cadí (29 juny); pic Negre d’Envalira (27 juliol); XXXIII Caminada Popular
pel Moianès (4 agost); pic de la Múnia (21
setembre); pollegó inferior del Pedraforca
(19 octubre).

Cultura de la Dona
La Cultura de la Dona convoca, per
segon any, per al diumenge posterior a
Corpus (3 de juny) a la realització de catifes artístiques.
Demanen la col·laboració de les entitats i de tota la gent per a poder augmentar el nombre de catifes. El dilluns
22 d’abril hi ha prevista una reunió a Can
Carner per parlar-ne.
La Cultura també informa que els 185
euros recollits l’any passat es van ingressar en el compte de la Marató per a la lluita contra el càncer.

Altres activitats
La Sala d’Escalada Via Boulder va organitzar, el dia 2 de març a les vuit del
vespre, un concert de Trenkaband.
L’Escola Pia de Moià va oferir, els dies
2 i 9 de març i 13 d’abril, uns tallers d’educació emocional per a famílies, amb el títol Educar per a la vida.
El dia 10 de març tingué lloc al Circuit
Verd la vint-i-cinquena edició de les Tres
Hores de Moià, organitzades pel Moto
Club Moianès.
Els dissabtes 16 i 23 de març a la tarda es van oferir unes classes gratuïtes de
ball country, a càrrec de Rosamari Costa,
a l’Espai Country del Polígon Industrial del
Pla-romaní.
El Club Esportiu Moià va organitzar,
els dies 25, 26 i 27 de març, el Campus

de Setmana Santa 2013, amb treball específic per a porters i jugadors.

Ràdio Moià
El programa «El xiu-xiu» tingué recentment com a convidats: Elvira Permanyer
i Albert Lozano, redactors de LA TOSCA
(27 febrer); Albert Clusella, regidor d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient (13 març);
Ramon Forcada i Agnès Salvador, representants de Creu Roja al Moianès, amb
motiu del centenari de la seva fundació
(20 març); Josep Fonts, constructor de la
maqueta de l’església parroquial, i Josep
Serracarbassa, pessebrista (27 març).

Establiments i serveis
El dia 1 de març va obrir-se a Moià
L’A1LA, aula d’estudis a càrrec de Xavier Riu, que ofereix classes de repàs. Està
situada a la plaça de Sant Sebastià, 7-8,
local E.
El dia 22 de març l’oficina de Correus
es va traslladar, de la plaça de Sant Sebastià, 2, a l’avinguda de la Vila, 5.
Sobre la nova empresa Tija-assis,
d’atenció i ajuda domiciliària (sobre la qual
informàvem en l’anterior número de la nostra revista), val la pena de saber que el telèfon per a contactar-hi és el 685 127 681.

Final de carrera
Francesc Bach i Valls va acabar, el
passat 22 de març, la carrera d’enginyer
industrial superior a l’ETSEIB (Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
de Barcelona)-UPC.

Exposició de Josep Segú
El pintor Josep Segú, vinculat amb
Moià, exposa del 4 al 30 d’abril a l’espai 2
de la Sala Parés de Barcelona. Amb el títol
Barcelona &... presenta una selecció de la
seva obra, de caràcter hiperrealista, en la
qual destaquen les pintures de la zona portuària barcelonina, així com altres escenes
urbanes captades en la capital japonesa.
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SOPA DE LLETRES
Elvira Permanyer

Escriptors moianesos
Busqueu el cognom de deu escriptors i escriptores moianesos.
Podeu trobar els noms a la pàgina
50.

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

Plaça Major, 10, 1r. 1a.

Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Defuncions

Iu Gros i Henestrosa, fill de Ricard i
d’Anna, dia 8 de febrer.
Gil Valls i Lluís, fill de Sergi i d’Anna,
dia 11 de febrer.
Anna Vila i Linuesa, filla de Jordi i d’Íngrid, dia 14 de febrer.
Júlia Casajuana i Vila, filla de Jordi i
de Jana, dia 19 de febrer.
Haizea Jardiel i Sagardoy, filla de Patxi i d’Anna, dia 12 de març.

Carmela Aparicio Busquets, de vuitanta-cinc anys, dia 6 de febrer, a Montcada i Reixac (però resident durant anys
a Moià).
Josep Barneda i Badia, de vuitantavuit anys, dia 3 de març.
Pere Miró i Plans, de vuitanta-cinc
anys, dia 11 de març, a Manresa (però
vinculat a Moià).

NECROLÒGIQUES
Carta pòstuma a Carmela Aparicio
Maria Victòria
Estimada Carmela:
Ens has deixat òrfenes. Has marxat
sense voler molestar, sense fer soroll, i
hem quedat desconsolades. ¿Saps què,
Carmela? És una passada haver pogut
ser amigues teves, perquè ja «no hi ha
gent de llei» com tu.
Eres una confessora i assessora de
tots els qui confiàvem en tu. Ens sabies
escoltar amb la teva saviesa. Sempre estaves disposada a donar un cop de mà i
podíem parlar amb tu de qualsevol tema,
perquè la teva cultura era immensa. El
teu sentit de l’humor era inigualable: ens
explicaves anècdotes i acudits per fer-nos
aflorar la rialla quan estàvem tristes.
No ens consola pas pensar que el
temps ho cura tot, perquè, per temps que
passi, ens faltaràs sempre. Cap més dilluns no ha estat igual, sense jugar a la
canasta amb tu, si bé ens estiraves les
orelles quan ens equivocàvem. També
sabem que, des d’allà on siguis, estàs
cuidant-nos, continues protegint-nos i avi-

Carmela Aparicio

sant-nos de quin és el canal de televisió
on fan òpera.
Eres una bona persona, Carmela,
amb un admirable sentit de la justícia i
fidel a l’amistat. Sempre estaràs en els
nostres cors. T’estimem.

Nota suplicada
La família Barneda-Farràs vol agrair
les mostres de condol rebudes per part de
tothom. Moltes gràcies.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

FEBRER 2013
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

13,1

-3,5

4,2

6

1

3

W

0,3

De l’11 al 20

13,6

-3,0

5,7

2

1

7

W

0,0

Del 21 al 28

9,3

-5,0

2,6

2

3

3

NW

15,1

TOTAL

15,4

El dia 23 van caure 3 cm de neu.

MARÇ 2013
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

VENT

PLUJA

Dominant

Parcial

2

W

33,9

3

3

W

19,0

3

6

SW

5,6

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Coberts Núvols

De l’1 al 10

16,2

0,0

8,3

5

3

De l’11 al 20

13,0

-3,5

5,3

4

Del 21 al 31

18,6

0,0

9,7

2

TOTAL

64,5

El dia 13 van caure 4 cm de neu.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar, com a molt
tard el dia 23 de maig, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixantnos-ho a la nostra bústia, a Can Carner.
Sopa de lletres: Agustina CANTÓ, Liduvina DAVÍ, Valentí ILLA, Xavier JUNCOSA,
Leonor PADRISA, Josep Lluís M. PICANYOL, Josefina PONS, Carles RIERA, Xavier
RIUS, Clara SOLÀ.
MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77
AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78
SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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