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porànies. Ha estat notícia la proposta de 
la Generalitat que el reconeixement del 
Moianès se sotmeti a consulta. Llegiu 
aquesta TOSCA, precisament, en les da-
tes en què la vice-presidenta del Govern 
té prevista una reunió amb tots els alcal-
des del Moianès per a parlar-ne. Quan es 
va saber aquesta nova, els alcaldes van 
fer un comunicat en què vénen a dir que, 
si les peticions pel reconeixement del 
Moianès s’han fet amb el consens de tots 
els alcaldes i s’han superat fa temps tots 
els tràmits administratius, a què treu cap 
ara aquesta proposta dilatòria? Sobretot 
ara, en un moment en què una llei estatal 
amenaça a curt termini el futur del Con-
sorci.

A inicis de setembre s’inaugura una 
exposició a la Casa-Museu Rafel Casano-
va que fa un repàs de la celebració de la 
Diada (i la seva absència) els darrers cent 
anys a Moià. És ben xocant comprovar 
que a mitjans dels anys setanta les reivin-
dicacions i somnis col·lectius, expressats 
en la revista El Truc i en manifestacions, 
es deien «Moianès» i «Estatut». En poc 
més d’una generació tenim a l’abast de la 
mà, sembla, tant la comarca —conside-
rada pel mateix Govern irreversible, amb 
consulta o sense— com la consulta per 
a poder decidir el grau d’autogovern, així 
com la independència com a fi ta per a una 
bona part de la societat. Cap dels prota-
gonistes d’aquelles reivindicacions no 
s’hauria pogut creure, llavors, on seríem 
ara. Lluitem per culminar-ho, doncs, tam-
bé com a homenatge als qui van encetar 
l’actual etapa d’aquest procés.

Coberta
Document 

a part

Ja hi som posats. El calendari lectiu 
polític arrenca d’hora, aquest any. Es pre-
veu un curs intens, agitat. En poques set-
manes veurem la viabilitat del camí de la 
consulta del 9-N. Sabrem si és una ruta 
transitable o bé si la via presenta reten-
cions momentànies. En l’itinerari d’aquest 
trajecte, la Diada n’és una fi ta important, 
que permetrà copsar l’estat vital col·lectiu 
i comprovar si es mantenen la il·lusió i 
l’energia o bé si algunes notícies estiuen-
ques han aconseguit desinfl ar la gent.

Amb el peu posat en aquesta (darrera) 
etapa, apassionant i decisiva, pot ser es-
timulant ressenyar el camí fet últimament. 
Mai en la història de Catalunya aquest 
país no havia estat objecte d’anàlisi i de 
refl exió en editorials i columnes dels diaris 
i setmanaris més infl uents del món occi-
dental. En les dotzenes d’articles ponde-
rant la situació política de Catalunya, se’n 
parla en termes molt positius, del país. 
Desenvolupat, emprenedor, dialogant, 
madur, creatiu, amb una cultura especí-
fi ca, etc., són els atributs amb què s’hi fa 
referència. Que importants diaris del món 
en parlin en aquests termes no és pas un 
tema menor. En un món globalitzat, els 
països necessiten associar-se amb una 
marca que aporti prestigi, un factor clau 
per a atraure inversions i turisme de valor 
afegit. El valor del que ja s’ha aconseguit 
fi ns ara, en aquest sentit, no té preu. 

Amb la col·laboració de la meteorolo-
gia i els ulls posats en el setembre, l’estiu 
ha estat breu. Amb l’activitat ralentida, 
l’agost és conegut per declaracions, de-
bats o polèmiques de vegades extem-
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La comarca del Moianès a consulta?
Josep Font i Jaume Clarà

A inicis d’agost els mitjans de comuni-
cació (TV3, Regió7, El 9Nou, etc.) es van 
fer ressò d’una proposta del Govern de la 
Generalitat per a sotmetre a consulta de 
la població l’aprovació de la nova comarca 
del Moianès. La notícia informava que la 
vice-presidenta del Govern, Joana Orte-
ga, tal com ja havia plantejat a l’alcalde de 
Moià i diputat, Dionís Guiteras, fonamenta 
aquesta necessitat en dos arguments: la 
Llei d’Organització Comarcal vigent, en 
primer lloc, requereix als municipis, per a 
canviar de comarca, que la decisió estigui 
refrendada per més de la meitat del cens 
electoral del municipi afectat. Si per a 
canviar de comarca, raona el Govern, cal 
una consulta, aquest mateix procediment 
s’hauria d’aplicar per a crear-ne una de 
nova. L’altre argument és que el Govern 
està ultimant al Parlament una Llei de Go-
verns Locals que també obligarà consul-
tar els ciutadans afectats com a requisit 
per a constituir una nova comarca.

Com a reacció a aquesta proposta, 
els alcaldes dels deu municipis del Moia-
nès, reunits el dia 6 d’agost, van emetre 

un comunicat de premsa especifi cant que 
el Govern no els havia informat ofi cial-
ment d’aquest plantejament. Afegien que 
l’expedient per a la creació de la comarca 
del Moianès havia superat tots els tràmits 
i comissions corresponents ja fa dos anys, 
a l’espera d’anar al Parlament, on tots els 
grups polítics s’havien mostrat favorables 
a la creació del Moianès. En el comuni-
cat, els alcaldes «apel·len a la responsa-
bilitat dels representants polítics per tal 
que el Consorci del Moianès i els serveis 
que ha prestat al llarg d’aquests darrers 
vint anys a la ciutadania no es perdin». 
I és que el principal temor dels alcaldes 
és que el plantejament del Govern pugui 
suposar un endarreriment en el calendari 
per a la declaració ofi cial del Moianès, fet 
que podria ser letal per a l’existència del 
Consorci, ja que, en aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local aprovada pel Govern es-
panyol, el Consorci podria desaparèixer 
en qualsevol moment.

El Govern de la Generalitat no té com-
petències per a forçar els municipis del 

MOIANÈS

Can Carner, seu del Consorci del Moianès (fot. C.I.C. - Moià)   
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Moianès a convocar aquesta consulta, i 
la vice-presidenta va anunciar que faria 
una visita al Moianès per convèncer els 
alcaldes a emprendre aquesta decisió, en 
el benentès que era del tot favorable a la 
declaració del Moianès, fi ns al punt d’afi r-
mar amb rotunditat a TV3 que «el Moia-
nès serà una comarca a inicis del 2015».

Els alcaldes no es pronuncien
LA TOSCA va voler demanar l’opinió 

dels alcaldes del Moianès sobre aquest po-
sicionament de la vice-presidenta. La major 
part d’ells, però, van declinar pronunciar-se 
i van remetre al posicionament adoptat en 
la nota de premsa esmentada, a l’espera 
de la visita de Joana Ortega, una visita 
que, en tancar aquesta edició, era pre-

vista per al dia 5 de setembre a Granera.
L’únic alcalde que va atendre la peti-

ció de la nostra revista va ser Lluís Cera-
rols, de Calders, el qual va qualifi car la ini-
ciativa de «ocurrència», de la qual només 
se’n té notícia, de moment, per la premsa 
estival. Cerarols, que no creu que neces-
sàriament s’hagi de fer aquesta consulta, 
ja que a la comarca hi ha molt consens 
sobre el tema, considera que el punt fort 
de la nova comarca serà la proximitat a la 
gent, i que cal seguir el mateix model i la 
mateixa trajectòria del Consorci, basat en 
el consens i en l’acord.

A l’hora de tancar l’edició, el Consorci 
i els deu ajuntaments del Moianès havien 
convocat xerrades informatives. A Moià es-
tava prevista per al divendres 29 d’agost.

La consulta del Moianès
Pere Criach

Una anècdota protagonitzada per 
Winston Churchill explica que un bon dia, 
quan li varen preguntar «Què en pen-
sa, dels francesos?», va contestar: «No 
li ho sé dir, encara no els conec a tots.» 
Aquesta frase, que serveix per a exem-
plifi car l’habitual manca d’equanimitat i 
excés de manipulació a l’hora jutjar col-
lectivitats, potser niuava en el magí de la 
vice-presidenta Ortega quan els alcaldes 
de municipis de tres comarques catalanes 
li varen proposar la creació d’una comar-
ca nova, el Moianès. I potser per aquest 
motiu els explicà que caldria consultar la 
resta d’habitants dels municipis si veien 
bé això de canviar de comarca. Els alcal-
des, que feien la proposta per corregir un 
nyap històric —el d’haver desmembrat 
un altiplà amb municipis de comunes ca-
racterístiques geogràfi ques, culturals i 
econòmiques—, convençuts que el sentit 
comú i les persistents reivindicacions his-
tòriques els feien costat, es devien quedar 

de pasta de moniato. I és que la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, que 
és l’eina de fer i desfer comarques, no en 
diu res, de consultes.

Per tal de comprovar la solidesa dels 
fonaments de la consulta he fet entre al-
guns saludats una petita enquesta sobre 
organització comarcal. El resultat ha estat 
el previst. Encara que la majoria saben de 
l’existència dels Consells Comarcals, ni 
que sigui per alguna connotació negativa 
—«És allò que volen suprimir, oi?»—, el 
desconeixement del seu funcionament és 
gairebé total. I, en relació a la comarca, 
la idea majoritària és la de conjunt de po-
bles amb una capital on hi ha l’hospital, 
el jutge, el registre de la propietat i on es 
paguen els impostos. 

Amb aquest bagatge teòric i l’experi-
ència pràctica que suposa el que ara ma-
teix tots estem en una comarca o altra, els 
habitants dels municipis que han de for-
mar part de la nova comarca del Moianès 

tenen la formació necessària per a exer-
cir el nou estatus comarcal. Només falta 
saber quines són les implicacions que 
suposa canviar de comarca, quins són 
els guanys i quines les pèrdues. Amb tota 
aquesta informació la correcta decisió en 
la consulta està garantida.

Ens hem de fer pagues que la menu-
da comarca del Moianès no tindrà ni jut-
ge, ni hospital, ni registre de la propietat. 
Amb tota probabilitat la capital serà Moià, 
la qual cosa reactivarà unes suspicàcies 
castellterçolenques que ja es manifesta-
ven fa quaranta anys quan es feia cam-
panya en favor de la llavors dita Subco-
marca del Moianès. Tindrà un Consell 
Comarcal que segurament es formarà a 
partir de la remodelació del Consorci del 
Moianès i l’agregació de fragments dels 
consells comarcals a què pertanyen ara 
els municipis, per no augmentar el dèfi cit 
públic. I segur que els avantatges d’una 
gestió descentralitzada i més propera 
dels recursos comarcals seran palpables 
per a tots els municipis de la comarca. De 
tot això, globalment positiu per a la ciuta-
dania, caldria que l’autoritat local en fes 
pedagogia. La bona informació és bàsica 
per a fomentar la participació en la gestió 
de la cosa pública.

Tornant al tema de la consulta, també 
és versemblant una altra explicació sobre 
l’origen de la proposta. Les lleis són els 
electrodomèstics amb què l’administració 
pública cuina el menú de la civilització i, 
com els electrodomèstics, abans duraven 
molt perquè estaven pensades des d’una 
raó de perfi l immutable. Ara duren molt 
menys, perquè es fabriquen sota deman-
da per a acontentar les exigències puntu-
als dels clients més infl uents i cridaners. 
I fi ns i tot n’hi ha que tenen una data de 
caducitat més curta que la del mató. És 
el cas de la futura nova Llei de Consultes.

A parer meu, la proposta de la con-
sulta sobre la comarca del Moianès té un 
doble propòsit. Per una banda, conèixer 
l’opinió dels ciutadans i, per l’altra, efectu-
ar una consulta fàcil d’organitzar en el pe-
ríode d’un parell de dies que transcorrerà 
entre la publicació de la Llei de Consultes 
al Diari Ofi cial de la Generalitat i la previs-
ta derogació de tal llei per part del Tribunal 
Constitucional. Així hi haurà un precedent 
que servirà per a apuntalar les altres lleis 
de consultes que, inevitablement, la suc-
ceiran. I, si cal, per tal de guanyar temps, 
es podria fer de nit. Seria un clar exemple 
de la nostra capacitat d’innovació per a 
superar adversitats.

Castellterçol (fot. C.I.C. - Moià)   
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Consorci del Moianès

SOM 10 – 10 pobles, 20 anys de 
Consorci, 1 comarca

Aquest any 2014 el Consorci del Mo-
ianès celebrarà els seus vint anys. Pel 
novembre de 1994 els deu ajuntaments 
del Moianès van decidir voluntàriament 
començar a treballar conjuntament per 
donar resposta a les necessitats creades 
arran de la crisi tèxtil dels anys noranta, 
que va comportar el tancament de fàbri-
ques en diferents municipis de la comarca 
del Moianès.

El pròxim 24 de setembre, al parc de 
Moià, es farà la presentació dels actes de 
la celebració dels vint anys del Consorci, 
en els quals trobarem actes diversos en 
què informarem de la feina feta durant 
aquest temps. Hi sou tots convidats!

Programa LEADER
 En el marc de la convocatòria del 

programa LEADER de l’any 2013 (que 
s’ha resolt el passat mes de juliol), s’han 
concedit un total de 226.981 euros en 
subvencions per a inversions a nou em-
preses, que representaran una inversió de 

907.739,41 euros. De les nou empreses a 
les quals s’ha de concedir la subvenció, 
sis són de Moià, dues de Castellterçol i 
una de Castellcir.

Programa reempresa
Primer cas d’èxit del Punt d’Aten-

ció Reempresa al Consorci del Moianès. 
El dia 31 de juliol es va signar la primera 
cessió d’una activitat mitjançant el Progra-
ma Reempresa. Es tracta de l’establiment 
Gavi, una botiga de roba i complements 
situada a Moià i amb cinquanta anys 
d’història. La causa de la cessió ha estat 
la jubilació de la propietària. Olga Monrós 
ha estat la persona reemprenedora que 
donarà continuïtat al comerç.

El Consorci del Moianès, des que va 
signar l’acord de col·laboració amb la Di-
putació de Barcelona i la Cecot, l’any pas-
sat, per a la implantació de la Reempresa 
a nivell local, ha gestionat onze projectes 
—quatre projectes cedents i set projectes 
de reemprenedoria—; s’han iniciat tres 
processos, dels quals aquest ha estat el 
primer fi nalitzat amb èxit.

Projecte Fem Ocupació
Al Consorci del Moianès se li va con-

cedir una subvenció en el marc del pro-
grama Fem Ocupació per a Joves a fi  de 
fomentar la contractació i la formació de 
joves de fi ns a trenta anys en situació 
d’atur. Fins a l’actualitat s’han formalitzat 
sis contractes de treball de sis mesos de 
durada, i estan en procés de tràmit qua-
tre contractes més. De les deu empreses 
ocupadores, set són de Moià, dues de 
Castellterçol i una de Calders. Les empre-
ses rebran una subvenció per a fi nançar 
una part del cost de la contractació i els jo-
ves, a part d’adquirir experiència en l’em-
presa, faran una formació específi ca per 
al seu lloc de treball de 120 hores. 

Seu del Consorci (fot. C.I.C. - Moià)   Logo de la campanya

RESUM SUBVENCIONS ATORGADES PROGRAMA LEADER CONVOCATÒRIA 2013

 Convocatòries

 2013 TOTAL 2009-2013

Total consultes projectes 40 178
Total subvencions tramitades 10 48
Total subvencions concedides 9 32
Import subvencions concedides (1) 226.981,00 € 1.564.978,69 €
Total inversió aprovada 907.739,41 € 4.411.912,36 €
Subvenció segons justifi cació presentada (4) 226.981,00 € 1.030.439,77 €
Total llocs de treball creats arran de la inversió feta (5) 15,5 46,5

Ctra. de Manresa, 35 - Baixos
08180 Moià
www.clinicadentalmoia.com
Tel. 93 830 06 98
Mòbil 629 058 269

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA

IMPLANTS

Oferta formativa i de serveis del 
Consorci

Consulteu l’oferta formativa i de ser-
veis del Consorci per al pròxim període 
de setembre a desembre. En el marc 
dels projectes Més Ecoinnova, Catalunya 
Emprèn, Més forma’t... us presentem dos 
catàlegs d’ ofertes de cursos de formació 
i serveis que rebreu a casa vostra i que 
podeu consultar a la pàgina web del Con-
sorci del Moianès (www.consorcidelmoia-
nes.cat): 

• Catàleg d’oferta formativa i de ser-
veis adreçat a les persones.

• Catàleg de formació i de serveis 
adreçat als emprenedors i a les empre-
ses.
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III Curs d’Estiu de Música a Moià
Xavier Juncosa

Enguany s’ha celebrat a Moià la ter-
cera edició del Curs d’Estiu de Música. 
Concebut i organitzat per l’Orquestra 
de Collsuspina amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Moià i el Consolat de Mar 
de Benaguasil —que són uns reputats 
instrumentistes del País Valencià—, en 
aquesta edició el casal musical moianès 
ha tingut una duració de cinc setmanes, 
en què els trenta-un nens i nenes que s’hi 
han inscrit han pogut gaudir d’un profes-
sorat competent i compromès.

L’estructura d’aquest casal musical 
comprenia l’estudi del llenguatge musi-
cal, la pràctica de l’instrument que cada 
vailet ja practica durant tot el curs escolar 
i, fi nalment, la combinació d’aquests dos 
elements amb el treball en orquestra; mè-
rit, aquest, sens dubte superior quan par-
lem de quitxalla a partir dels tres anys. Els 
participants en el curs estaven dividits per 
edats en tres grups —iniciació, mitjans i 
grans—, essent solament els més grans, a 
partir dels vuit anys, els qui practicaven ja 
amb instrument: violí (Berta, Aina, Ernest, 

Alice, Juliette i Josep), violoncel (Marta), 
trompa (Miquel), trombó (Pol), guitarra 
i veu (Mateu), percussió (Genís) i piano 
(Ben i John); la resta de participants, els 
més petits, componien els cors de cantai-
res: Mar, Irati, Jana, Daniela, Bruna, Unai, 
Martí, Mia, Gil, Quim, Aran, Bruna, Edith, 
Adrià, Sophie, Júlia, Gerard i Berta.

Els organitzadors del curs han ofert 
per a tota la vila, cada divendres, un con-
cert a la plaça Major i, com a cloenda, 
la tarda del dijous 31 de juliol es dugué 
a terme al parc de Moià un gran concert 
fi nal. En aquest concert, de dues hores 
de durada, els més menuts ens delecta-
ren amb cinc cançons tradicionals: Do re 
mi, Pa amb xocolata, L’escala musical, 
Els fesolets i El concert; la cambra tocà 
dues peces clàssiques de la tradició nord-
americana, com New York, New York i 
Let hergo, i, fi nalment, l’orquestra tocà 
amb molt d’encert i qualitat quatre temes 
tan coneguts arreu com El vals d’Amélie, 
Doctor Givago, Can Can i Pirates del Ca-
rib. En acabar, després d’un sorteig on 
es rifaven, és clar, instruments cedits pel 
Consolat de Mar valencià, tots junts ens 
oferiren la cantata Els músics de Bremen, 
bellíssima adaptació del conte dels ger-
mans Grimm que, vertaderament, en tan 
sols cinc setmanes d’intens treball amb 
els menuts feia força patxoca, tant des del 
punt de vista instrumental com de l’esce-
nogràfi c.

Aquest èxit en un període de temps 
tan curt és mèrit de l’equip pedagògic mu-
sical que organitzà el curs i just és que 
els esmentem: Núria Bach, Berta i Grisel-
la Iglésias, Elisabet i Manu Rives, i Anna, 
Estrella, Sara i Víctor Vallejo. A tots l’en-
horabona per l’entrega i el talent esmer-
çats, mentre els vilatans esperem que, 
l’any vinent, els puguem retrobar.

ACTES I ESDEVENIMENTS

Concert de cloenda, al parc (fot. X. Juncosa)   

Festa Major amb un gran component popular
Elisa Roca amb la col·laboració d’E. Permanyer i J. Clarà

Aquest estiu ens ha arribat el pro-
grama de la festa major amb puntualitat 
i farcit d’activitats per a petits i grans. Un 
programa que aprofi ta les seves pàgines 
per a fer un reconeixement a Ot el bruixot 
i al seu creador, en forma d’unes tires a 
peu de pàgina que ens han fet  iniciar la 
nostra festa major amb un somriure als 
llavis. 

Preàmbul de la Festa Major

El divendres 1 d’agost hi havia progra-
mada la fi ra de rebaixes i gangues al parc 
municipal a partir de les sis de la tarda, 
fi ra que, malgrat quedar una mica deslluï-
da a causa del mal temps, ja va ser el tret 
de sortida d’uns dies de festa plens d’ac-
tivitats per fer. Al vespre es va presentar 
el DVD del 10è aniversari del Musical, a 
Les Faixes. Se’n van fer dues sessions: 
la primera, a les vuit, dedicada a la gent 
més propera al Musical, i la segona, a les 
deu, per al públic en general. Aquest DVD 
recopila un seguit d’entrevistes a una cin-
quantena de persones, entre les que es-
tan o han estat vinculades a l’espectacle 
moianès i les que n’han estat especta-
dors. Entremig de les diferents impressi-
ons, sempre en clau positiva, s’evoquen 
diversos números musicals d’aquests deu 
anys. Van agrair l’assistència de públic i 
la col·laboració en tot el projecte, tant l’al-
calde, Dionís Guiteras, com els directors 
de l’espectacle, Elena Serra, Jordi Ferrer 
i Joan Viñas.

El dissabte dia 2 del mateix mes, la 
cantada d’havaneres organitzada pels 
Geganters de Moià va portar-se a terme a 
l’aixopluc de Les Faixes, ja que el cel ame-
naçava pluja i no calia arriscar-se. Així, 
doncs, a partir de les deu del vespre el 
grup L’Empordanet va fer les delícies del 

públic seguidor d’aquest gènere musical.
I, el diumenge dia 3, l’esperada ca-

minada popular arribava a la seva trenta-
quatrena edició. Al voltant de 520 partici-
pants van fer un recorregut d’uns setze 
quilòmetres que els va portar a Vila-rasa 
per a després anar enfi lant cap a Mont-
brú. Passada la casa i per corriolets om-
brívols, la caminada es dirigí cap a Serra-
mitja. Un cop deixada la casa enrere, la 
ruta es va desviar un xic perquè tothom 
pogués veure el dolmen de Santa Magda-
lena i, de nou agafat el camí de Vilarjoan, 
els caminaires van ser desviats cap a un 
corriol que els menava a la riera de l’Om 
i d’aquesta manera es retornava a Moià. 
L’arribada, que com ja és costum va ser 
sota el campanar, anava agombolant els 
caminaires, petits i grans, que rebien el 
seu record de la caminada: aquest any 
una carmanyola, amb coberts i tot, i un 
obsequi de Casa Mas (gaspatxo i crema 
de carbassó). Cal felicitar el GEMI com 
a organitzadors d’aquest esdeveniment, 
perquè feia goig veure l’ànim i el plaer 
amb què famílies senceres emprenien 
aquesta llarga passejada i com en gau-
dien malgrat el cansament acumulat des-
prés d’hores de camí.

Als qui encara no estaven prou can-
sats, a la tarda els esperava el XV Aplec 
de la Sardana de Moià, a partir de dos 
quarts de cinc i que es va allargar fi ns a 
entrada de fosc. Es van poder escoltar 
interpretacions de les cobles Lluïsos de 
Taradell, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i 
Ciutat de Cornellà, que van fer ballar un 
bon nombre d’assistents. La colla sarda-
nista de Moià, entitat organitzadora, va 
embadalir el públic amb una sardana de 
punts lliures i més tard una desena de co-
lles van participar en el concurs de colles 
improvisades. 
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Cap de setmana del 9 i 10 d’agost 

El dissabte dia 9 es va dur a terme 
el XLVIII concurs de pintura «Al teu aire», 
que va omplir els carrers de pintors amb 
experiència, i el XXX concurs de dibuix 
infantil ràpid, que donava oportunitat als 
més petits de demostrar les seves qua-
litats en l’art del dibuix. Com sempre, el 
tema havia d’estar lligat amb Moià i el re-
sultat dels guanyadors va ser: 

—Pintura «Al teu aire»: 1r premi, Joan 
Josep Pérez Garbó; 2n, Juan Vila Ari-
many; 3r, Pere Noguera i Claramunt; 4t, 
Josep Plaja López; 5è, Aida Mauri Crusat; 
accèssit, Lluís Puiggròs Puigdellívol.

—Dibuix ràpid. Categoria A: 1r, Eloi 
Ramírez Vives; 2n, Maria Bonafacia; 3r, 
Pol Alba Calbet. Categoria B: 1r, Ferran 
Solé; 2n, Joana Martorell; 3r, Ariadna Bo-
ronat. Categoria C: 1r, Joan Homs; 2n, 
Laia Martorell; 3r, Laia Delgado. Catego-
ria D: 1r, Laia Bertran Terradellas; 2n, Hil-
da Crusats; 3r, Pau Vila.

El diumenge dia 10, amb sortida i ar-
ribada a la plaça de davant del cementiri, 
Nineta Bicicletes organitzava, per comen-
çar el dia fent esport, dues passejades en 
bicicleta, una de deu quilòmetres i una 
altra de vint. Entre les dues rutes es van 
inscriure unes 190 persones. I qui no es 
veia amb cor de fer aquests llargs trajec-
tes però volia gaudir de la bicicleta una 
estona, podia fer un recorregut senyalitzat 
d’uns dos quilòmetres o bé provar la seva 
perícia passant uns quants obstacles. 

Al mateix temps, per a aquells que hi 
són afi cionats, es duia a terme al parc mu-
nicipal el torneig Joan Codina d’escacs, 
de partides ràpides, en el marc del XVI 
Circuit d’Escacs de la Catalunya Central. 
Més de cinquanta participants van de-
mostrar la seva habilitat davant el tauler 
en un dels actes de Festa Major que ja és 
tot un clàssic.

Al llarg de la tarda la gent es va po-
der repartir entre l’audició de sardanes 

que es feia al parc amb la cobla Lluïsos 
de Taradell i la desfi lada de gossos en 
adopció, que a partir de dos quarts de set 
organitzava el CAADM (Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics) a la plaça del CAP 
i amb la col·laboració de RAAM (Refugi 
d’Animals Domèstics del Moianès), ofe-
rint una xocolatada amb coca per a tot-
hom. L’acte va ser amenitzat pel grup 
Major Arcano. 

Pregó de la Festa Major

L’expectació era màxima, en la nit en 
què la lluna era més grossa i brillant que 
mai, davant un pregó ideat per en Quim 
Vila i dirigit per en Jordi Guinart. Enguany 
es feia una imitació del programa de TV3 
El foraster i era l’actor Fermí Fernàndez 
qui arribava al poble amb un cotxe embo-
licat amb paper de color carbassa —pa-
rodiant el cotxe d’en Quim Masferrer— i 
feia de pregoner demanant a diferents ha-
bitants de la nostra vila què manifestarien 
si tinguessin l’oportunitat de fer el pregó 
de Festa Major. 

Un cop fi nalitzat el reguitzell de perso-
natges que van anar desfi lant per la pan-
talla i que va incloure algun toc d’humor 
que el públic va agrair —com la confusió 
del dibuixant Joan Gómez per en Pica-
nyol—, en Fermí rebia un vídeo del seu 
alter ego Quim Masferrer que li reprova-
va, tot enfadat, que vol gués prendre-li la 
feina, però després d’un monòleg on ex-
culpava la gent de Moià de tot plegat aca-
bava amb la seva frase més coneguda de 
la televisió, que deia: «Moianesos..., sou 
molt bona gent!»

Un altre any, la plaça Sant Sebastià 
es va omplir de gom a gom i amb l’en-
cert d‘habilitar-hi cadires per a fer més 
còmoda l’hora llarga que va durar el pre-
gó.

L’alcalde, amb unes frases d’agraï-
ment, va donar ofi cialment el tret de sorti-
da a la Festa Major 2014.

 Aplec de la Sardana; pintura ràpida (fot. C.I.C. - Moià); una escena del pregó   
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La Cabra d’Or fa cinc anys

Un dels plats forts de la Festa Major 
va ser la Cabra d’Or, perquè novament 
fou capaç d’arrossegar multitud de per-
sones d’un ampli ventall d’edats. La no-
vetat més remarcable d’aquesta cinquena 
edició —de la qual s’informa en una al-
tra crònica— ha estat la consolidació del 
ball de les cabretes, creat l’any passat, i 
el concurs fotogràfi c en el qual es podia 
participar a través de Facebook, Twitter o 
Instagram. Els dies 2, 3, 9 i 10 va haver-hi 
una exposició al local dels baixos de Cal 
Bou, amb vídeos i fotos commemoratives.

Més actes de la setmana

Dimecres dia 13 d’agost. Encara que 
no era un dia de sol esplèndid ni de for-
ta calor, les ganes de passar-s’ho bé van 
poder més que qualsevol cosa i van fer 
que petits i grans quedessin xops tot per-
seguint el correaigua i la xeringada de co-
lors pels carrers fi ns a arribar a la plaça 
del CAP. Va ser possible gràcies a la col-
laboració de l’ADF Els Cingles i l’acom-
panyament musical de grallers i timbalers.

El dijous 14, el clàssic repic de cam-
panes i engegada de coets a dos quarts 
d’una. A la tarda, més de cent participants 
van córrer pels carrers de Moià en l’ano-
menada Milla Urbana (1.609 metres de 
recorregut), amb sortida des de l’avingu-
da de la Vila i amb diferents modalitats: 
infantil, amb cotxets, disfressats i grans. 
Entre els participants es van sortejar pro-
ductes del Moianès. Un cop acabades 
aquestes curses, la cercavila de gegants, 
caps-grossos i el pollo prenia novament 
els carrers del poble per fer gaudir el pú-
blic, majoritàriament familiar, que sense 
cansar-se va acompanyar la passejada 
fi ns ben entrat el vespre. 

Gairebé en paral·lel, en la missa de 
vuit del vespre de l’església parroquial, 
es va interpretar la missa per a trompeta, 

trompa i orgue núm. 1 de Peter Schnur-
renberger, a càrrec de Jordi Medrado (or-
gue), Grisel·la Iglésias (trompeta) i Berta 
Iglésias (trompa).

El Musical, 10 anys

Només una estoneta de treva i des-
cans, perquè a les deu del vespre i al 
parc municipal ja estava tot a punt per-
què El Musical en el seu desè aniversari 
entrés en acció. La sensació, un cop fi -
nalitzat l’espectacle, va ser que l’omissió 
dels gags —que habitualment es feien 
després de cada actuació— i només dei-
xar-ne tres molt ben executats per l’Alícia 
Arisa i l’Albert Clusella amb els quals van 
fer participar i divertir els assistents, va 
ser un veritable encert i va donar agilitat, 
fl uïdesa i dinamisme a la funció, qualitats 
que tothom va agrair.

Els números representats van ser tri-
ats mesos abans amb una votació popu-
lar. Entre ells hi havia «La senyora baro-
nesa», «Set núvies per a set germans», 
«Grease» o «Mary Poppins», per posar-
ne uns exemples, i tots van ser aplaudits 
amb ganes per les més de 800 persones 
que omplien l’esplanada del parc. Unes 
bengales a peu d’escenari, un gran pas-
tís d’aniversari i un ball amb tots els par-
ticipants d’aquesta edició van posar punt 
fi nal a una nit espectacular.

El bon acolliment del públic en aquest 
desè aniversari va ser la merescuda re-
compensa a totes les hores de dedicació 
que hi ha al darrere. Per això us felicitem 
per l’èxit i us emplacem fi ns l’any que ve.

 
El 15 d’agost, Festa Major

Una de les coses boniques que calia 
aprofi tar el dia de la Festa Major era que, 
com cada any, un cop acabada la solem-
ne missa de les dotze, amb la Coral de 
Moià, hom podia accedir al cambril pre-
sidit per la Verge Assumpta de Moià. Des 

La Cabra d’Or; correaigua (fot. C.I.C. - Moià); El Musical (fot. Jordi Arimany) 
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d’allà es té una esplèndida i immillorable 
visió de l’àmplia nau de l’església. 

Al carrer sonaven les gralles i timbals 
perquè la cercavila de bastoners, ge-
gants, caps-grossos i el pollo, després de 
recórrer els carrers del poble, arribaven 
a la plaça Major, on hi havia situades les 
taules i l’escenari per al vermut-concert, 
amenitzat pel grup musical de Castellcir 
XS.

A les sis de la tarda, el camp de futbol 
era l’escenari del partit de Festa Major en-
tre el C.E. Moià i l’equip juvenil del R.C.E. 
Espanyol, guanyador del matx per 0 a 8. A 
l’inici del partit es va estrenar l’himne del 
club, compost pel cantautor local Quim 
Vila, que diu així: 

Amb nou dècades d’història a les es-
patlles / fent d’escola de l’esport del Mo-
ianès, / ha premiat amb grans moments 
plens de rialles / el suport de tots aquells 
que l’han emprès. / Quan els onze titulars 
xafen la gespa / senten dur aquell groc i 
negre dins el cor. / I el joc net de la vic-
tòria / deixarà per la memòria / el partit 
que lluitarem amb gran honor. / Club Es-
portiu Moià / passeja els colors amb delit 
/ d’un poble que anima l’equip / i aclama 
els seus gols i els afanys. / Club Esportiu 
Moià / conrea els valors del país. / Tant a 
casa com arreu / com un fort tro sentireu / 
el ressò d’un club feliç.

La mateixa tarda, a partir de dos 
quarts de vuit, per primer any es va fer 
una exhibició del ball Lindy Hop —ball, 
amb música swing, que té els inicis en els 
anys vint a Nova York— a càrrec d’Oriol 
Picas i Elena Cabello. Un bon nombre de 
parelles es va animar a aprendre i pro-
var les evolucions d’aquest estil de ball. 
Al mateix temps i a la mateixa plaça del 
CAP, el Tapeo Intercultural oferia tastets 
de plats de diferents cultures i països, que 
van tenir una gran acceptació.

Poc després, al parc municipal s’ence-
tava el festival Moika, adreçat a un públic 
jove i amb ganes de ballar música techno 

i electrònica. També estava programat un 
show especial de Street Stylers. Aquest 
festival es va allargar fi ns a la matinada.

I a les deu del vespre, concert de l’Or-
questra de Cambra de l’AIMS (Acadèmia 
Internacional de Música de Solsona) a 
l’església de l’Escola Pia, que un cop més 
donava aixopluc a un concert del Festival 
Internacional Francesc Viñas de Moià que 
inicialment s’havia de fer a la plaça Major. 
Un concert extraordinari de l’orquestra for-
mada per joves musics amb catorze vio-
lins, quatre violes, cinc violoncels i i quatre 
contrabaixos sota la direcció del violinista 
Sergey Ostrovsky. El concert va oferir sis 
peces, de les quals desacataríem l’Ada-
gio per a cordes, del compositor americà 
Samuel Barber, la Fantasia sobre Carmen 
Op. 25, de Pablo de Sarasate, per a violí i 
orquestra sobre temes de l’òpera Carmen 
de Georges Bizet, amb la violinista Sol-
vegj Maedler, i la Suite Holberg Op. 40, 
d’Edward Grieg.

I encara, a partir de la mitjanit, el Bar 
Tosca organitzà, amb taules i escenari 
muntat a fora el carrer, l’actuació del mo-
nologuista Carlos del Pozo.

Dissabte 16 d’agost

La canalla va tenir el matí ocupat dis-
traient-se amb els divertits Oti-Jocs, jocs 
tradicionals i infl ables que es desplegaven 
a la plaça del CAP des de dos quarts d’on-
ze. Si les energies s’acabaven, un bon got 
de xocolata desfeta amb coca retornava 
les forces per a continuar jugant. Hi van 
passar un gran nombre de nens que, 
acompanyats, la majoria, pels seus pares, 
van fer de la Festa Major Infantil un èxit. 

Per altra banda, a les onze comença-
va a l’església la missa pels difunts de la 
parròquia, amb intervenció dels Cantaires 
de l’Esplai. 

Més tard, aproximadament a dos 
quarts d’una i a la plaça Major, es co-
mençava a preparar un dels actes més 

Cercavila; Festival Francesc Viñas; Oti-Jocs (fot. C.I.C. - Moià)   
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impressionants dels programats. La Colla 
Castellera Minyons de Terrassa va carre-
gar i descarregar un 2 de 7, un 3 de 8, 
un 4 de 8, un 7 de 7 i un vano de 5, cas-
tells enlairats amb un gran aplom que van 
embadalir el nombrós públic que acudí a 
veure’ls. Aquesta va ser una activitat em-
marcada en les commemoracions del Tri-
centenari a Moià.

A la tarda, la Mostra de Cultura Popu-
lar només va comptar amb el ball de Ve-
guers de Sant Joan i una bonica sardana 
de punts lliures. Entremig dels dos balls 
—i amb absència de balladors— es po-
gué escoltar la música del Ball de Nans. 
A continuació i convidant el públic a ba-
llar-los, la Cobla Sabadell va interpretar el 
Vals Jota i el Ball de Rams. Seguidament 
la mateixa cobla, aprofi tant l’avinentesa 
de les danses, va fer l’audició de sarda-
nes.

I al vespre, a partir de dos quarts de 
vuit, va iniciar-se el Carnestoltes d’estiu: 
Carnestoltes infantil i Rua jove, en què els 
petits i més grans pogueren gaudir d’una 
estona de diversió. Les disfresses dona-
ven color i frescor a la festa, que va aca-
bar al parc, on es podia sopar a base de 
plats oferts pels «xiringuitos» establerts 
per a l’ocasió. A continuació, el concert 
d’Un Gos Robant va tancar la nit jove. 
Per a un altre sector de públic, a partir de 
dos quarts d’onze, a la plaça Major, la ba-
llaruga va anar a càrrec del duet Raül & 
Company.

Diumenge 17 d’agost

El dia es despertava amb el trofeu de 
la Vila de Moià, modalitat Greensome pa-
relles, al camp de golf.

A la plaça Major, el teatre de carrer de 
la companyia Pepa Plana i Toti Toronell 
va fer gaudir de valent els nens i nenes 
que hi van ser presents. Però el dia 17 
es caracteritza pels actes dedicats a la 
gent gran: al matí, missa a les deu amb 

la participació de la Coral de Moià; segui-
dament, al parc, vermut i ball per a la gent 
gran —enguany amb l’actuació de Carles 
Xandri—. Al parc també hi havia els nens 
i nenes que participaven en el XXII Con-
curs de dibuix infantil Miquel Lerín - Maria 
Vilardell.

A la tarda es va celebrar la 109a Festa 
de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Velle-
sa. Va comptar com a presidenta d’honor 
amb la monja dominica, resident a Man-
resa, sor Lucía Caram, que és coneguda 
per la lluita que mena contra les desigual-
tats socials i l’ajuda als més febles. Des 
del faristol va demanar que el país tingui 
cura dels seus vells, ja que són la veu de 
l’experiència i la saviesa, i que cal esti-
mar-los i dignifi car-los. Amb una claredat 
increïble, va animar el país català a votar 
el 9 de novembre, a decidir el seu futur, i 
el públic va ovacionar el discurs amb un 
llarg i efusiu aplaudiment.

L’acte, però, havia començat amb 
unes paraules de Xavier Vidal, que posa-
va en coneixement de tots que la Festa 
de l’Arbre a partir d’aquest any la dirigiria 
un consell format per entitats i persones 
del poble, substituint el patronat fi ns ara 
existent. 

També durant l’acte es va retre ho-
menatge al matrimoni format per Agustí 
Vives i M. Carme Padrisa, es va donar el 
premi al civisme a l’Hospital-Residència i 
es van reconèixer els anys de feina, d’una 
banda als vint-i-cinc anys de l’Associació 
Cultural Modilianum i de l’altra al Cos de 
Bombers, amb cinquanta anys al servei 
del poble i la comarca. Es van poder es-
coltar poemes recitats per persones del 
club de lectura de l’Esplai, mentre que el 
grup de cambra Sons d’Art, format per jo-
ves músics participants en l’escola d’es-
tiu de Joventuts Musicals, va posar el toc 
musical a la vetllada. 

S’acabà la festa amb el cant de de 
l’Himne de l’Arbre Fruiter amb els pre-
sents dempeus.

Castells dels Minyons de Terrassa; Festa de l’Arbre Fruiter (fot. C.I.C. - Moià i Josep Font)   



20

Setembre 2014     

21

La Tosca - Moià

Sense Cabra d’Or no hi ha Festa Major!
Aniol Coma Santasusagna

Altra vegada estàvem a les portes 
de la Festa Major, altra vegada la Cabra 
d’Or, aquest any ja en la cinquena edició 
d’aquesta festa mil·lenària.

Val a dir que des de mitjans de juliol ja 
es van anar escalfant els motors amb els 
tallers de vestits medievals els dissabtes 
a la tarda, que coincidien amb els assaigs 
de la Banda Àuria. Els dos primers caps 
de setmana d’agost tingué lloc una expo-
sició de fotografi es amb motiu del cinquè 
aniversari de la festa.

Tanmateix, no va ser fi ns al dilluns 11 
d’agost a la tarda que va començar la fes-
ta pròpiament dita. Les representacions 
teatrals ens introduïren en el plantejament 
de la història: perquè en Bernat i la Dolça 
es puguin casar, cal portar la Cabra d’Or 
—enterrada sota el Castell de Clarà— a 
Guil·larà de Planella, germà del senyor 
Pere.

En aquest moment, tota la població 
acompanya el jove Bernat cap al castell 
per tal d’ajudar-lo en la seva missió. Un 
cop a la bassa de Coromines, es va pro-
cedir a sopar i, a continuació, a través 
d’un joc de nit, dels més grans als més 
xics vam dedicar-nos a la recerca de la 
meravellosa Cabra d’Or, que fi nalment 
vam aconseguir. Tot seguit calgué cele-
brar la magnífi ca troballa. En aquest punt, 
la majoria del públic familiar va abandonar 
la festa, donat que molts d’ells ho havien 
donat tot, especialment durant el joc de 
nit. Per altra banda, el jovent va continuar 
amb la gresca fi ns ben entrada la matina-
da. Cal dir que hi va haver l’actuació de 
diversos músics de la rodalia (Quico Palo-
mar, Gabi Frutos, S’Temple Bar...).

L’endemà al matí, alguns més perju-
dicats que altres, ens llevàrem i, després 
de l’esmorzar, en Bernat, ajudat pels in-
trèpids portadors, baixà la Cabra des de 

la capella de Sant Andreu fi ns a la Caseta 
d’en Fermí, pel dret, al so de la Banda Àu-
ria. Aquest és un dels actes més especta-
culars i desconeguts de tota la celebració.

Des d’aquí, la Cabra va anar en cer-
cavila cap al poble, amb una petita parada 
per refer forces a Pedralbes Moià. A l’al-
çada de la plaça de Sant Pere van afegir-
se a la cavalcada les cabretes, una com-
parsa creada l’any passat formada per 
embanyats infants de la vila, que venien 
al so de la Contrabanda des de la plaça 
de Sant Sebastià, on s’havien realitzat di-
versos tallers al llarg del matí. Finalment, 
la Cabra, ens mans de portadors i por-
tadores, va ser deixada a la Casa de la 
Vila perquè tothom la pogués admirar. En 
aquest punt, després d’unes hores amb el 
màxim d’activitat, es va dur a terme una 
parada per tal de recuperar-se de la dura 
feina.

Cap a les set de la tarda, però, la fes-
ta tornà a engegar. Des de l’ajuntament 
la comitiva de la Cabra d’Or, amb tots els 
seus elements, es va posar en marxa al-
tra vegada: Cabra, Bernat, Banda Àuria i 
Contrabanda, cabretes, portadors i porta-
dores. Davant de Les Voltes de Sant Se-
bastià hi va haver un petit refrigeri per a 
tothom; de la mateixa manera, es podia 
munyir la Cabra per tal de fer-se passar 
la set. Tot i els intents del malvat senyor 
de Planella, la Cabra va arribar sense pro-
blemes davant de l’església. Un cop allà, 
però, el pèrfi d senyor feudal traí la seva 
paraula: va quedar-se la Cabra d’Or i tam-
bé na Dolça de Casals, la promesa d’en 
Bernat.

Per això, aquest últim, ajudat pels 
vilatans, va preparar una emboscada al 
seu enemic, que va morir víctima de l’ape-
dregada popular que li van etzibar. Final-
ment, en Bernat va poder-se casar amb la 

seva estimada i el poble es va apoderar 
de la Cabra d’Or. En aquest punt hi va 
haver un exquisit banquet de celebració, 
cuinat per alguns establiments del poble. 
El primer plat anava a càrrec de Cal Ma-
ties; el segon, de Les Voltes, i les postres 
van ser realitzades per Cal Bou. El sopar 
era presidit pel rei Pere III, pel senyor de 
Planella (germà del difunt i senyor de la 
vila) i els nuvis Dolça i Bernat. Després 
d’algunes intervencions, es va acordar 
fondre la Cabra per tal de pagar la llibertat 
de la vila. Durant el sopar també hi va ha-
ver l’actuació d’una ballarina de dansa del 
ventre i la rifa de paneres amb productes 
gastronòmics d’alguns botiguers i comer-
ciants de la vila.

Després de l’àpat es va fer el ball de 
noces al so de la Banda i, a continuació, 
un petit grup de músics va tocar tres balls, 
dinamitzats des de baix perquè tothom els 

pogués ballar. Tot seguit, davant la porta-
lada de l’església, es dugueren a terme els 
mítics i tradicionals balls de la Cabra: La 
Cabra, Ball de nuvis, Trempats i enxirina-
des, Encabronats (el ball de les cabretes, 
dut a terme per joves en lloc d’infants), La 
mort dels esbirros i, fi nalment, el ball de 
La fosa de la Cabra. Un cop conclòs el 
darrer acte, la música va continuar una 
estoneta més a la plaça.

Cal dir que la festa va ser un gran èxit: 
és una festa molt viva i sentida pel poble. 
És molt remarcable que, tot i ser un di-
lluns i un dimarts, la festa va continuar en 
creixement i l’assistència va superar les 
previsions. Des de l’organització volem 
donar gràcies a tothom que ha estat or-
ganitzant la festa o col·laborant-hi, estem 
molt contents i esperem que continuï així 
per molt de temps. Sense Cabra d’Or no 
hi ha Festa Major! 

La Banda Àuria precedeix la Cabra d’Or (fot. C.I.C. - Moià)   
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Ex Abrupto: permanent o temporal?
Pruden Panadès (gestora cultural)     

El dissabte 9 d’agost, a Moià, recor-
dava el dilema del turista a la taquilla del 
museu. Cal ser ràpid, combinar temps dis-
ponible, informacions prèvies, preu, sota 
la pressió d’una cua darrere i decidir-se 
per les diferents opcions de visita.

Si la comarca del Moianès fos un mu-
seu (té un no sé què de Toscana!) potser 
«la permanent» serien les coves del Toll, 
la roca-castell de Castellcir, la casa d’En-
ric Prat de la Riba o el museu de Rafel 
Casanova. 

El festival Ex Abrupto seria «la tempo-
ral», però fi ns a cert punt. Perquè la fonda 
de La Masia no té res d’efímer i així ho 
ha demostrat el col·lectiu organitzador del 
festival: despert, actiu i efi caç. 

Com seguint les paraules de Bernar-
do Atxaga en Obabakoak, «... todas las 
casas abandonadas claman por que al-
guien entre por su puerta y se ponga a vi-
vir en ellas». Les arts més experimentals, 
els creadors més arriscats, les afi nitats 
més imprevistes, durant tres dies, han 
habitat l’antiga fonda amb una sorprenent 
naturalitat. També han ocupat places, pa-
rets de bars i restaurants, convivint amb 
el concurs de pintura ràpida i amb molta 
música.

El Moianès, però, no és un museu. Ex 
Abrupto ha posat al descobert que l’art 
batega quan agita i commou, i que és 
proper a altres iniciatives existents com 
Tornemi, El Konvent o Delicadeses Art de 
Tros, en mans creatives de nous agents 
culturals desperts, actius, efi caços i inde-
pendents.

Enhorabona!

Intervenció en el monument a Sant Sebastià 
i fonda La Masia, seu central de l’Ex Abrupto 

(fot. Zoë Valls)   

Alegria, que és Festa Major!
Hospital-Residència Vila de Moià

Aquests dies Moià s’ha omplert de 
festa. Hi ha hagut un munt d’activitats i 
d’actes i aquí a l’Hospital-Residència Vila 
de Moià no ha estat pas menys.

El dilluns dia 11 d’agost vam fer un 
pregó personalitzat i vam donar el tret de 
sortida a les activitats de festa major pre-
nent un còctel. 

A la tarda vam fer un taller de cuina 
de «pinxos», que l’endemà per dinar ens 
vam menjar amb molt de gust.

El dimarts dia 12, al matí, van venir 
les autoritats de la vila, els representants 
del Consell Sectorial de la Lliga de De-
fensa de l’Arbre Fruiter i el director de la 
sucursal de La Caixa a Moià. Van felicitar-
nos les festes i van lliurar les plaques als 
nostres norantins. Després vam aprofi tar-
ho per a fer una volta per la nova sala de 
vetlles, vam anar a veure les millores de 
la unitat de psicogeriatria i vam inaugurar 
la nova sala d’activitats. Obres que hem 
pogut fer gràcies a la subvenció de l’Obra 
Social La Caixa. 

A la tarda, al jardí va actuar el grup 
musical Narinant, que van cantar-nos di-

verses i ens van alegrar a tots plegats la 
tarda..

El dimecres dia 13, al matí, vam veure 
un vídeo de la festa de la Cabra d’Or i de 
balls tradicionals. I a la tarda vam partici-
par en un bingo de festa major. 

L’endemà al matí vam fer una passe-
jada pel poble fi ns al Petit Celler. Allà ens 
vam prendre un refresc. Ens venia molt de 
gust i ens ho vam passar molt bé! 

A la tarda vam fer un ball de festa ma-
jor, amb degustació de coca i cava. Per 
fer-ho més engrescador, van venir a ballar 
uns moianesos i moianeses que ho feien 
molt bé.

***
A més a més, volem aprofi tar l’ocasió 

per a agrair que el Consell Sectorial de 
la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter ens 
atorgués el Premi Francesc Viñas a la vir-
tut i al civisme. Com a entitat estem molt 
contents. És un reconeixement a la feina 
ben feta. 

Moltes gràcies a totes les persones 
que al llarg dels anys ho han fet possi-
ble.

LES ENTITATS INFORMEN

Visita de les autoritats, el dia 12 d’agost (fot. Hospital-Residència)   
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Biblioteca de Moià

Presentacions de llibres. Pel juliol es 
va fer la presentació conjunta de dos lli-
bres: SE7, de Jordi Vilagut, i En Miquelet 
i les formigues, de Joaquim Carbó, enca-
ra que aquest darrer també va parlar del 
llibre Epistolari Jordi Arbonés & Joaquim 
Carbó. 

Els dos escriptors van compartir la 
xerrada sobre els seus llibres, els editors 
i les editorials en general, amb un espe-
rit lúdic i divertit. Jordi Vilagut va plante-
jar als assistents diferents enigmes i jocs 
de paraules en sintonia amb els enigmes 
presents en la seva novel·la d’aventures.

Tallers. El taller del mes d’agost va 
participar en la campanya de l’ABIC «Vine 
de botigues al parc». Malgrat que el temps 
no hi va acompanyar, el taller es va realit-
zar igualment a dins de la biblioteca. Ana 
Ramiro va explicar com modelar anima-
lons amb pasta màgica (jumpingclay) i el 
resultat va entusiasmar tothom.

Bibliopiscina. Durant els mesos de 
juliol i agost, la biblioteca ha tingut una 
parada de llibres infantils, revistes i cò-

mics a la piscina municipal, per tal que els 
banyistes puguessin gaudir d’una estona 
de lectura a la fresca. Aquest servei de 
bibliopiscina ja fa molts anys que funcio-
na durant els mesos d’estiu i té molt bona 
acollença.

Exposicions. Fins al 31 d’agost hi ha 
hagut l’exposició 1714: dibuixant el mite, 
del Servei de Biblioteques de la Generali-
tat de Catalunya i el Departament de Cul-
tura, dedicada a la representació dels fets 
de 1714 a través del món de la il·lustració.

Durant tot el setembre tindrem expo-
sades les pintures de l’artista moianesa 
Maria Estevadeordal Serarols. 

Club de lectura. Pel setembre es re-
prendran les tertúlies literàries del club de 
lectura, en les quals us animen a partici-
par. Enguany es llegirà el llibre La marxa 
de Radetzky, de Joseph Roth, i la tertú-
lia serà guiada per Marian Baqués. Si us 
interessa participar-hi, parlar de llibres i 
passar una bona estona, només cal que 
passeu per la biblioteca, llegiu el llibre i 
vingueu el pròxim 29 de setembre a les 
vuit del vespre.

Bibliopiscina (fot. Bibl. Moià)   

J. Carbó i J. Vilagut (fot. Bibl. Moià)   
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Marc Capdevila i Ricard Gros, ANC-Moià: 
«La nostra arma és la mobilització»
Jaume Clarà i Josep Font

Després d’un estiu força fresc, tots els 
pronòstics preveuen una tardor xafogosa, 
políticament parlant. La imminent Diada 
i, sobretot, la consulta del 9-N constituei-
xen, per a bona part de la societat, un es-
deveniment històric que marcarà el futur 
de Catalunya. LA TOSCA ha volgut par-
lar-ne amb els representants de la secció 
local de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), amb qui també repassem la feina 
feta des de la ja llunyana primera consulta 
del febrer del 2010.  

Ricard Gros Fonts (1971) és adminis-
tratiu en una empresa d’alimentació de 
Moià. Es considera independentista des 
de sempre —«jo sempre ho havia portat 
a dins», assegura—, però mai no ha mili-
tat en cap partit polític. Després d’assistir 
a alguns actes i reunions, se li va dema-
nar que fos secretari de la secció local de 
l’ANC i, des d’aleshores, s’hi ha implicat.

Marc Capdevila Riu (1977) té cura de 
l’empresa familiar de manipulatge i enver-

nissats de fusta i similars. Membre de les 
Coordinadores d’Associacions per la Llen-
gua Catalana (CAL), Òmnium Cultural, 
Sobirania i Progrés i EMEC (Endavant Mo-
ianès Endavant la Comarca), en el 2009 
decideix afi liar-se a ERC. Poc després, 
amb l’onada de consultes independentis-
tes iniciada a Arenys de Munt, comença 
a treballar activament en aquest camp, 
essent coordinador de la consulta a Moià. 
Des de la constitució de la secció local de 
l’ANC hi està al capdavant, també com a 
coordinador; per a assumir aquest càrrec, 
i a causa de la política d’incompatibilitats 
que regeix a l’ANC, va haver de deixar la 
secretaria de la delegació local d’ERC. 

Quan es va començar el tema de les 
consultes, entre uns quants vam pensar 
que s’havia de fer alguna cosa. A Moià 
la consulta es va fer el 28 de febrer [del 
2010]. Tot i que la participació no va ar-
ribar al 30%, vam estar molt contents, 
perquè de la manera com estava el poble 
llavors, al fi nal de l’època Montràs, ens 
deien «com és que ens sortiu amb això 
quan primer hem d’arreglar el més pro-
per?». I havíem de dir que es podia fer tot 
a diferents nivells. El més interessant va 
ser començar a parlar de la independèn-
cia amb la gent més gran i també amb els 
immigrants, que en parlaven a favor o en 
contra sense embuts.

I poc després d’aquesta consulta, 
organitzada com a Moià Decideix, es 
va produir la creació de l’ANC... 

Sí, les primeres reunions van ser amb 
gent propera als partits polítics (Conver-
gència i Esquerra) i el grup que havia or-
ganitzat la consulta del 2010; però, des-

prés d’un parell de trobades, de seguida 
es van fer les convocatòries a nivell ciuta-
dà, amb reunions de fi ns a quaranta per-
sones. De seguida ens vam adonar que 
calia una junta, de la qual vàrem sortir es-
collits coordinador i secretari. 

Més endavant, a l’ANC-Moià s’hi ha 
afegit l’Estany. Per respecte a alguns 
membres estanyencs molt actius, ens va 
semblar que havíem de pendre el nom 
d’ANC-Moià/l’Estany, que respon més a 
la realitat. També tenim relació amb els 
altres pobles del Moianès. Per a la Via 
Catalana ens vam coordinar amb Caste-
llcir, Santa Maria d’Oló, Calders, Collsus-
pina i l’Estany, i en vam omplir dos trams. 
També hem tingut relació amb la secció 
de Castellterçol, tot i que pertany a la ter-
ritorial del Vallès.

La Via Catalana i la manifestació de 
la Diada del 2012 han estat dues de les 
grans convocatòries en què heu inter-
vingut. Quines altres fi tes heu aconse-
guit?

L’any 2012 vam fer cinc autobusos, i 
l’any passat, sis. A més, també vam co-
ordinar molta gent que hi va anar pel seu 
compte. Vam acabar mobilitzant més de 
800 persones del Moianès.

Un dels grans esdeveniments va ser 
penjar una estelada gegant al campanar 
[22 juliol 2012]. El qui ens l’havia de dei-
xar deia que no es podria penjar, que era 
impossible. Llarga com era, primer vam 
haver-la de pujar a dalt, per l’escala de 
cargol. Vam haver de salvar les colum-
nes, desplegar-la i, com que el campanar 
té tants sortints, es va encallar i van ha-
ver de ser dos membres del grup que són 
bombers que, fent ràpel, van acabar d’es-
tirar-la. Un cop desplegada, la vam lligar, 
però com que feia molt vent es va estripar 
d’un cantó. La vam treure a la tarda, quan 
ja era un perill.

També hem fet bastants actes a l’Au-
ditori i hem repartit informació casa per 
casa, de manera que la gent ha rebut una 
sèrie de raons sobre la independència... 
També s’ha fet la campanya «Signa un 
vot», una campanya molt feixuga, que 
s’acabarà ara l’Onze de Setembre. N’hem 
captat més d’un miler.

Al llarg d’aquests darrers anys heu 
parlat d’independència amb molta gent 
diferent. Quines reaccions heu perce-
but? Com ho veuen les persones arri-
bades a Moià a través de les diverses 
onades immigratòries? 

Participants moianesos en la Via Catalana, l’any passat (fot. Jordi Capdevila)   

M. Capdevila i R. Gros (fot. J. Font)   



28

Setembre 2014     

29

La Tosca - Moià

Per una part, hi ha la gent gran proce-
dent de la immigració espanyola, que ho 
veu amb molt recel —com també passa 
amb la gent gran d’aquí...—. Se t’acosten 
els qui tenen clar que alguna cosa ha de 
canviar; d’altres s’acosten, però no en vo-
len ni sentir a parlar. Hi ha gent gran que, 
en castellà, et diuen que ho veuen clar: a 
part dels greuges econòmics, culturals..., 
Catalunya és la terra dels meus néts. Més 
d’una vegada hem quedat sorpresos per 
gent que ens ha dit: «Yo votaré que sí...»

Pel que fa als immigrants extracomu-
nitaris, els més coneguts no tenen gaires 
manies i et diuen que sí o que no. En la 
campanya «Signa un vot» et venia des 
d’un gitano parlant en castellà que, quan 
li demanaves el donatiu d’un euro, et deia 
que anava molt just, fi ns a la dependen-
ta castellanoparlant a qui tothom parla en 
castellà i que et signava amb nom, cog-
noms i DNI.

I reaccions adverses?
També n’hi ha hagut, sobretot en les 

primeres parades. Ara bé, les principals 
reaccions adverses han estat en català. 
En tenim dues al cap, de persones de sei-
xanta i escaig, de Moià de tota la vida: «A 
mi, tantes estelades em sobren...» o bé 
«No, no, no. No parlem d’aquest tema, 
que acabarem malament». Però ara, com 
que se n’ha parlat tant, la gent ja ho té 
com una cosa més assumida. També hi 
ha encara castellanoparlants que et di-
uen: «No, esto no va conmigo», i en això 
estem treballant.

De cara a aquestes pròximes set-
manes decisives, com ho esteu treba-
llant?

Ara comencem les paradetes de la 
campanya «Ara és l’hora», que inclou tant 
la V de la Diada com el 9-N. Primer ens 
fi xem en la V per intentar que la mobilitza-
ció continuï fi ns al 9-N. La V funciona de 
manera semblant a l’any passat: hi ha uns 

trams que van de carrer a carrer (alguns 
de 10.000 persones, d’altres de 20.000). 
Nosaltres, per defecte, estem englobats 
en la comarcal del Bages en els trams 50, 
51 i 52, tot i que encara no ens hem ins-
crit. Estem fent llista de la gent que hi vol 
venir amb autobús, o amb el seu cotxe, 
però els coordinem perquè tota la gent de 
Moià que vulgui pugui estar junta. [L’en-
trevista té lloc a principis d’agost, però en 
tancar l’edició ja havien omplert sis auto-
cars.]

Nosaltres hem de fer que la gent s’hi 
apunti, perquè es vol fer que la V sigui una 
senyera al mig dels carrers amb cinc fran-
ges grogues i quatre de vermelles, cada 
franja formada per tres persones. Un dels 
motius de tornar-ho a fer a Barcelona és 
aconseguir que el 12 de setembre tin-
guem una nova foto. Com que tenim po-
ques armes, les que tenim les hem d’utilit-
zar, i una de les armes és la mobilització.

La fi ta, però, és guanyar la consulta 
del 9-N. Des de l’Assemblea no es treballa 
en cap Pla B. Ara que ja tenim la consulta, 
que tenim data i hora i el compromís de 
la Generalitat de convocar-la, es tracta de 
fer campanya per guanyar-la, pel Sí-Sí. 
Per això en la campanya d’Òmnium i l’As-
semblea es volen fer 100.000 voluntaris 
per al 9-N, una xarxa de gent que es man-
tingui activa des del 12 de setembre fi ns al 
9-N fent campanya pel Sí-Sí. Una campa-
nya amb les limitacions que tenim, perquè 
som societat civil i no es rep subvenció de 
ningú: tot són donatius de la gent.

Parlant de diners, com es fi nancen 
les campanyes de l’ANC?

Fins ara s’ha treballat amb les quo-
tes dels socis: 12 euros al trimestre (amb 
quotes reduïdes per als aturats i jubi-
lats). També s’han fet moltes paradetes 
per vendre marxandatge. Per a fi nançar 
la campanya del 9-N se’ns demana que 
intentem vendre el pack de samarreta 
i motxilla de la V, però el nostre objectiu 

no és vendre samarretes, sinó fer que la 
gent entengui que està contribuint amb un 
donatiu i, a canvi, li regalem el pack. No 
es paguen quinze euros per la samarreta i 
una bossa, sinó que tres euros van per al 
fi nançament de la secció local, uns quatre 
euros és el cost del material que es ven i 
la resta és tot fi nançament de la V i el 9-N.

I, és clar, demanem al Marc i al Ri-
card, per acabar, què creuen que pas-
sarà aquesta tardor, que ens en facin 
una previsió. 

Totes les enquestes diuen que gua-
nya el sí però amb una part de nos que 
és molt fi del i una part del mig que no sap/
no contesta. Es diu que hi ha uns dos mi-

lions que votaran sí (40%-45%), un milió 
de nos, i uns dos milions d’indecisos. A 
més, entre els dos milions de sís, no tots 
serien sí-sí. Amb la campanya que fem es 
vol aconseguir fi delitzar els dos milions de 
sís i aconseguir captar mig milió més dels 
indecisos, gent que ha sentit molt soroll 
per un cantó, reaccions molt negatives 
per l’altre i, malgrat tot, no s’han decidit. 
Cal arribar d’alguna altra manera a aques-
ta gent.

La il·lusió i la determinació que trans-
meten en Marc i en Ricard fan pensar que 
les pròximes setmanes, en les paradetes 
de la campanya «Ara és l’hora», en con-
venceran molts, d’indecisos. 

Museu de Moià

Les llars d’infants de Moià al Museu. 
El Museu de Moià és obert a tot tipus de 
públic i durant aquest mes de juliol les 
llars de infants de Moià, els Garrofi ns de 
P0-P2 de l’Escola Pública i els Botonets i 
Baldufes P1-P2 de l’Escola Pia, ens han 
vingut a visitar. Gairebé una norantena 

de nens han gaudit del taller dels sentits, 
adequat a l’edat infantil, organitzat i dirigit 
pel nostre personal didàctic. Una experi-
ència enriquidora i divertida per a tots!

Codi QR a la Mirada Tàctil. Fa uns 
mesos la Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona va presentar els 
nous elements comunicatius per a per-
sones sordes que s’han afegit al projecte 
museístic d’accessibilitat als museus de 
la Mirada Tàctil. Aquests nous elements 
estan pensats per a facilitar l’accés a la 
cultura al col·lectiu sord signant i oralista 
gràcies a vídeos amb llengua de signes i 
subtítols, accessibles mitjançant codis QR 
(Quick Response Code, codi de resposta 
ràpida emmagatzemada en una matriu de 
punts o un codi de barres bidimensional) 
situats al mateix mòdul de la Mirada Tàc-
til. Actualment la Xarxa de Museus Locals 
disposa de vint-i-set mòduls multisenso-
rials de la Mirada Tàctil dissenyats amb 
mobiliari accessible en cadira de rodes 
per als visitants amb mobilitat reduïda, 
text amb macrocaràcters per a facilitar la 
lectura a la gent gran i amb difi cultat visual 

Els Garrofi ns de l’Escola Pública, al Museu 
(fot. Museu de Moià)   



30

Setembre 2014     

31

La Tosca - Moià

lleu i amb lectura braille integrada per als 
visitants amb ceguesa. El Museu de Moià 
forma part dels nou primers museus de la 
xarxa que s’han adherit al projecte, per a 
persones sordes, realitzat per la Diputa-
ció de Barcelona i que compta amb l’as-
sessorament de la Federació de Sords de 
Catalunya (FESOCA).

Inauguració del Museu Valentí Masac-
hs de Manresa. A fi nals del mes de juny el 
Museu de Moià va ser convidat a l’acte 
inaugural de les noves vitrines del Museu 
Valentí Masachs dedicades a donacions, 
llegats i dipòsits. Entre les peces exposa-
des en aquesta nova ubicació, dedicada 
a fòssils de gran valor científi c i paleonto-
lògic del Bages i d’altres comarques de la 
Catalunya Central, s’hi troben nou peces 
de macrofauna de la col·lecció paleonto-
lògica del Museu de Moià provinents del 
dipòsit establert l’any 2009. 

El préstec del Museu Diocesà i Co-
marcal de Solsona. El passat mes de juliol 
el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
va fer una petició ofi cial al Museu de Moià, 
de dues peces de la col·lecció escultòrica, 
per a la seva exposició temporal Els Mo-

rató i l’art del seu temps al bisbat d’Oso-
na que s’inaugurarà el pròxim setembre. 
Fets i signats tots els tràmits legals, les 
peces sol·licitades viatjaran assegurades 
i s’exposaran al museu prestatari sense 
que es perdi el control de les obres en 
trànsit per part del museu prestador (Mu-
seu de Moià). Un cop el préstec acabi, les 
obres tornades seran revisades de nou 
pel departament de Conservació i Regis-
tre del Museu de Moià segons el protocol 
per a aquest tipus d’accions, i reubicades 
a les reserves.

Exposició temporal. KL Reich, la veu 
de l’infern nazi. El 22 de març vam inau-
gurar l’exposició temporal KL Reich, la 
veu de l’infern nazi, de caràcter itinerant, 
produïda per l’Ajuntament de Manresa i 
Memorial Democràtic, i amb el suport de 
la Institució de les Lletres Catalanes i de 
la Diputació de Barcelona, amb la qual ex-
posició es vol fer conèixer la novel·la de 
J. Amat i Piniella sobre la deportació dels 
republicans als camps nazis. Quan falten 
pocs dies perquè es clausuri, el pròxim 31 
d’agost, hem comptat amb gairebé 250 
visitants.

Excavacions a la balma del Gai estiu 2014
Jordi Nadal

La campanya programada d’excava-
cions a la balma del Gai d’enguany, fi nal-
ment es va poder realitzar en les dates 
previstes, durant les dues darreres set-
manes de juliol. La nova normativa apare-
guda a fi nals d’abril per a les excavacions 
programades, per part de la Generalitat 
de Catalunya, feia perillar la possibilitat 
de complir els terminis. Tot i això, a co-
mençaments de juliol vam rebre la notifi -
cació d’un nou programa de recerca per a 
quatre anys i el permís per a la intervenció 
d’aquesta primera campanya del nou pro-
grama.

L’excavació, sota direcció de Jordi 
Nadal, Lluís Lloveras i Pilar Garcia-Ar-
güelles, ha comptat amb un nombre de 
participants d’entre vuit i deu persones, 
procedents de les universitats de Barce-
lona, Autònoma de Barcelona i Leicester. 
Alguns dels arqueòlegs han estat gent de 
la comarca (Moià, Castellterçol).

En aquest nou i defi nitiu projecte, ens 
cal assolir el fi nal de la intervenció. Re-
alment, durant aquesta campanya el fet 
més destacable és l’arribada a gran part 
de l’extensió oberta de jaciment del que 
anomenen nivell II (fi nal), format per un 

gran llit de gelifractes —pedres proce-
dents de la fracturació de la paret i sostre 
de l’abric per fenòmens de glaç i desglaç  
en un període molt fred, fa aproximada-
ment 13.000 anys— que ens indica un 
moment en què encara no hi havia ocupa-
ció humana a la balma.

Això també ha suposat una disminució 
en la recuperació de material arqueològic 
de tota mena, atès 
que ens trobem en 
els nivells de les 
primeres ocupaci-
ons humanes, se-
gurament encara 
poc intenses. Així i 
tot, en aquests pri-
mers moments de 
formació del pa-
quet arqueològic 
ens trobem ja amb 
els trets que ca-
racteritzen els fu-
turs assentaments 
de l’Epipaleolític 
ple.

Pel que fa a 
les espècies ani-
mals representa-
des, totes elles 
són d’animals sal-
vatges, cosa que 
ens demostra la
base caçadora d’a-
quests grups hu-
mans: el conill, en nombre de restes re-
cuperades, continua essent l’espècie més 
abundant. Després trobem altres mamí-
fers de mides més grans, com el cérvol, 
la cabra salvatge i el linx, del qual hem 
recuperat un fragment de mandíbula en 
aquesta campanya.

Les eines recuperades, com era d’es-
perar, es caracteritzen per les anomena-
des puntes i laminites de dors i pels gra-
tadors de mida petita. Aquestes peces cal 
relacionar-les amb la cacera, les prime-

res, dels animals abans esmentats, i amb 
el processament de la pell, les segones.

Potser la peça més signifi cativa recu-
perada aquest any és un petit bloc de gres 
(en dues peces fragmentades antigament) 
que per les marques de modifi cació antrò-
pica —un solc que el travessa de mane-
ra longitudinal— podem relacionar amb 
unes peces senzilles però escasses en 

el registre arqueo-
lògic europeu: els 
anomenats «poli-
dors». En aquest 
cas, aquests poli-
dors no s’han de 
relacionar amb la 
fabricació d’ob-
jectes punxants 
sobre os (agulles, 
punxons, atzaga-
ies), sinó amb la 
fabricació dels mà-
necs, fets en fusta, 
de les fl etxes, de 
les quals solament 
conservem la pun-
ta feta sobre sílex 
(les abans esmen-
tades «puntes de 
dors»). Aquesta pe-
ça singular, junta-
ment amb la resta 
d’elements recu-
perats en l’Epipa-
leolític europeu, 

permet reconstruir la morfologia de les 
primeres fl etxes emprades pels humans, 
ja que cal recordar que aquesta tecnolo-
gia, la de l’arc i la fl etxa, es generalitza 
durant el període que nosaltres estudiem 
a la balma del Gai, entre 12.500 i 9.000 
anys abans del present.

Un cop fi nalitzada l’excavació, ens 
toca fer l’estudi de tot aquest material re-
cuperat, estudi que durem a terme durant 
el pròxim curs, abans de tornar a la se-
güent campanya del 2015.

Excavacions a la balma del Gai   
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Moià, 1914: celebració del bicentenari
Jaume Clarà

Quan l’any 1914 es commemorà a 
Moià el bicentenari dels fets de l’Onze 
de Setembre de 1714, el moviment ca-
talanista tot just s’hi trobava a les bece-
roles.

La primera afi rmació política docu-
mentada en aquest sentit data del 30 
d’abril de 1904, quan setze «catalanistes» 
de la vila signaren un carta en suport de 
Francesc Cambó, probablement pel dis-
curs adreçat al rei Alfons XIII durant la 
seva visita a Barcelona. Aquest nucli sem-
bla que s’articulà inicialment al voltant de 
l’Ateneu Moianès, presidit per Agustí Grau 
i Solà. Uns anys després, en 1908, es 
creava el Cercle Regionalista, encapçalat 
per Josep Pascual, entitat que degué tenir 
una vida curta.

Quan l’any 1914 es volgué homenat-
jar la fi gura del darrer conseller en cap de 
la ciutat de Barcelona, feia ben poc que 
hom era conscient a Moià del fet que Ra-
fel Casanova era fi ll de la vila. Segons les 
memòries de Francesc Viñas, fou el tenor 
mateix qui ho va difondre per primera ve-
gada, aprofi tant el seu discurs en la Festa 
de l’Arbre Fruiter de 1905.

De la celebració de 1914 se’n va co-
mençar a parlar amb temps. El darrer diu-
menge de setembre de 1913 tenia lloc a la 
Casa de la Vila una primera reunió, de la 
qual només sabem que hi assistiren «les 
persones de més signifi cació». El més en-
tusiasta de la reunió fou Joan Antoni de 
Torrents, el propietari de Can Rocafort i, 
alhora, de la tomba de Rafel Casanova a 
Sant Boi de Llobregat, com a hereu de la 
família Martí i Catà, possessora del vas 
sepulcral on aquest va ser enterrat (se-
gons assenyala Carles Serret en Tricen-
tenarisantboi.cat). 

A principis de 1914 es posava en 
marxa la primera iniciativa. L’ajuntament 

moianès enviava una circular per tot Ca-
talunya amb l’objectiu de recaptar fons per 
a adquirir la casa on va néixer el darrer 
conseller en cap, Can Casanova, amb una 
destinació doble: escola catalana i, també, 
museu «aon se conservin tots els objectes 
que pugan reunir-se que guardin d’aprop 
o de lluny, relació amb el nostre compa-
trici ilustre». La iniciativa no tingué gaire 
èxit, ja que només ens consten les respos-
tes de l’Associació Protectora de l’Ense-
nyança Catalana (entusiasta, però sense 
aportar-hi cap diner) i de l’arquitecte bar-
celoní Ricard Giralt Casadesús, que l’any 
següent es convertiria en arquitecte muni-
cipal de Figueres i després ho seria de Gi-
rona (s’oferia per a treballar gratuïtament 
en el projecte, si aquest tirava endavant).

L’ajuntament també va fer arribar a la 
Mancomunitat la petició que adquirís Can 
Casanova.

Els catalanistes de la vila aprofi taren 
l’efemèride per a tornar a intentar la cre-
ació d’una entitat afí. Així, segons dades 
conservades a l’Arxiu de la Delegació del 
Govern a Catalunya, el 8 de juliol Josep 
Pascual i Estebanell presentava la sol-
licitud de creació d’una entitat anomenada 
«Rafel Casanova». L’entitat es constituïa 
ofi cialment el 30 d’agost amb l’esmentat 
Josep Pascual com a president, Andreu 
Ros i Guix de vice-president, Josep Vi-
lanova i Roqueta de secretari, Sebastià 
Renom i Solés de tresorer, i Joan Santa-
eugènia i Gironés i Ramon Tarrés i Font 
com a vocals. A més, també n’eren socis 
fundadors Ildefons Badals i Utjés, Antoni 
Forcada i Tuneu, Pere Coma i Casòliba, 
Ramon Vilajoana i Molera, Ramon Dor-
dal i Cuberta, Jaume Clarà i Viñas, Josep 
Corts i Brichfeus, Manel Alsina i Carner, 
Josep Pujol i Gay, Ramon Riu i Codina i 
Sebastià Tartera i Guàrdia.

UNA MICA DʼHISTÒRIA

Col·locació de la primera pedra del monument a Rafel Casanova (fot. Josep Obradors) 

Els actes del bicentenari
L’entitat «Rafel Casanova» va formar 

part de la comissió organitzadora dels 
actes del bicentenari encapçalada per 
l’ajuntament i al costat del senyor rector, 
la Comunitat de Preveres, el Casino de la 
Lliga Defensa de l’Arbre Fruiter, la Creu 
Roja i la Coral Calassància. La comissió 
organitzà uns actes, el diumenge 13 de 
setembre, segons el programa següent: a 
les 9 del matí, ofi ci solemne a l’església 
parroquial en sufragi de l’il·lustre patrici; 
a les 10, benedicció i col·locació de la 
primera pedra del monument que s’havia 
d’erigir, per subscripció popular, a la bai-
xada del Mestre; a 2/4 d’11, col·locació 
d’una làpida artística amb el nom de Car-
rer d’en Rafel Casanova en la via pública 
on va néixer l’homenatjat, històricament 
coneguda com a carrer del Palau (o del 
Palau de Dalt); a continuació, parlaments 
per oradors vinguts de la capital; a la tar-
da, grans funcions teatrals i vetllades en 
els casinos i centres recreatius.

Segons la crònica posterior a l’acte 
publicada per La Vanguardia, la inaugu-
ració de la làpida del carrer es va produir 
abans de la col·locació de la primera pe-
dra del monument. Com a oradors hi van 
parlar un representant de l’ajuntament, un 
delegat de la Lliga Regionalista en repre-
sentació del diputat Francesc Cambó i un 
delegat de la Unió Catalanista. Aquest dar-
rer podia haver estat Pere Manén i Artés, 
vinculat a la fi rma Manén i Prat, que tindria 
fàbrica a Moià (la Central) i que segons 
la mestra nacional Elvira García Bosque     
—en un fullet editat l’any següent i con-
servat a l’Arxiu Històric de Moià— fou l’or-
ganitzador dels actes moianesos de 1914.

De l’acte pròpiament dit, només se’n 
coneix una fotografi a, feta pel sabade-
llenc Josep Obradors. S’hi pot veure la 
gent que s’aplega al voltant de la font i 
l’abeurador de Sant Joan, prop d’on hi ha 
la instal·lació muntada per a aguantar la 
pedra que s’ha de beneir. El mateix Obra-
dors també va retratar diversos aspectes 
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de Can Casanova, publicats després en 
revistes il·lustrades de Barcelona.

El monument de la baixada del Mes-
tre no arribaria mai a ser realitat; ans al 
contrari, seria objecte de polèmica, ja que 
que no quedaria mai clar el destí que tin-
gueren els diners recollirs per a aquest 
objecte.

Els homenatges anuals a Rafel Ca-
sanova no es reprendrien fi ns a 1918. A 
partir d’aleshores es farien en un monu-
ment provisional, col·locat cada any per a 
l’avinentesa a la plaça de Sant Sebastià, 
fi ns que la dictadura de Primo de Rivera 
ho impedí. Amb la República es tornaria a 
celebrar la Diada, amb l’estàtua del Rafe-
let costejada per Francesc Viñas, situada 
ja en el seu actual emplaçament.

L’entitat «Rafel Casanova» també 
tingué curta vida. A l’Arxiu de la Delega-
ció del Govern de Catalunya consta com 
a data de clausura el 30 de setembre de 
1923 (poc després del cop d’estat), però 
segurament es tracta d’una confusió amb 
el Foment Nacionalista Català Rafel Ca-
sanova, que seria l’entitat, creada en 
1919, que consolidaria les celebracions 
de l’Onze de Setembre.

Can Casanova no seria adquirit per 
l’administració (la Generalitat) fi ns l’any 
1984, tot i que des de 1935-1936 actuaria 
com a Museu de Moià.

Del bicentenari i l’intent de dedicar un 
monument a Rafel Casanova també n’ha 
quedat un sonet, obra del poeta esta-
nyenc Felip Graugés i Camprodon:

La Hormiga de Oro, 19 set. 1914   

1714-1914

Al Conseller en Cap no espanta cap fatiga,
ni el clam de malvestat de forastera allau;
avança ardidament contra l’host enemiga,
de sobte cau ferit, i entre les runes jau

son cos ensagnantat, que una bandera abriga,
bandera de la pàtria, bandera que no cau
anc que la llibertat tremoli ja mustiga
i el poble català comenci a ser esclau.

En dolça remembrança d’aquella heroica gesta,
la gent de Catalunya avui en so de festa
triomfanta vol hissar-te bandera novament.

I aquí en aquestes terres que veren la infantesa
del Conseller insigne, la vila moianesa
està tota orgullosa d’alçar-li un monument.
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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

Pere Alberch Vié, un pioner de l’evo-devo 
Miquel Fortuny Navarro. Responsable de Biodiversitat i Conservació 
de la Societat Catalana de Micologia

Diuen que ningú no és profeta a la 
seva terra. Potser per això vull recordar i 
reivindicar la fi gura del biòleg del desenvo-
lupament Pere Alberch Vié (1954-1998), 
un home que, tot i néixer a Badalona, va 
estar sempre connectat als seus orígens, 
a l’Estany, el poble de procedència dels 
seus avantpassats durant segles. El mas 
familiar, anomenat Ca l’Auberg, pertany a 
la parròquia de l’Estany, però és dins el 
terme de Moià. Està situat a prop de Cal 
Rei, al costat del camí de bast de Rodors 
a l’Estany. El propietari actual n’és Jordi 
Alberch, germà d’en Pere.

CIÈNCIA
i l’ontogènia dels éssers vius va quedar 
deslligada del fet evolutiu. 

Pere Alberch es va interessar en la 
manera com evoluciona la forma dels és-
sers vius i en les lleis que en regeixen el 
canvi morfològic. Es preguntava quin dià-
leg s’establia entre evolució i morfologia. 
Era de l’opinió que no tot és possible, en 
l’evolució. Existeixen constriccions que li-
miten les possibilitats de canvi i que con-
fereixen als organismes una gran estabi-
litat perquè no es poden escapar de les 
lleis de la física i la química, i, per tant, 
l’emergència de noves formes (fenotips) 
és limitada. 

En aquest sentit vull aportar un exem-
ple senzill de l’àmbit de la micologia: els 
bolets aprofi ten el moviment de l’aire per 
a dispersar les seves espores, i així hi 
ha tres estructures que esdevenen fona-
mentals per a la funció del bolet: el peu, el 
barret i els plecs de l’himeni (les làmines i 
els porus de sota el barret, on es formen 
les espores). El peu permet distanciar-se 
de la superfície del sòl i aprofi tar així les 
petites ràfegues d’aire per a alliberar les 
espores. Com més gran sigui la superfície 
del barret, més espores s’hi produiran i, 
per tant, més possibilitats de deixar des-
cendència, és a dir, que es produeixin no-
ves generacions de bolets. Ara bé, no és 
possible construir un barret de cep amb 
un peu de camagroc. El peu no aguanta-
ria el barret i tindríem un bolet no funci-

onal, amb nul·la capacitat de deixar des-
cendència. El que interpreto que ens diria 
Pere Alberch és que en la natura s’esta-
bleix un diàleg entre la forma (bolet i peu) 
i la funció (dispersió d’espores) i que, per 
tant, per la mateixa dinàmica del procés 
de desenvolupament, hi ha formes gaire-
bé impossibles d’aconseguir. 

Un altre camp on Pere Alberch va fer 
aportacions importants va ser en el de les 
heterocronies, que es poden defi nir com 
a modifi cacions en la velocitat o en la 
cronologia dels processos de desenvolu-
pament. Aquestes alteracions del procés 
de desenvolupament com a origen de 
novetats evolutives, estan perfectament 
descrites i documentades. Per posar un 
exemple del món dels bolets, podem es-
mentar les possibles transformacions que 
van sofrir els bolets pezizals (cassoletes) 
i que conduïren a les tuberals (tòfones) a 
partir d’un replegament de l’himeni (part 
del bolet on es formen les espores) i 
l’adopció d’un hàbitat subterrani. Això es 
produeix per un canvi en el patró de de-
senvolupament.

Les aportacions de Pere Alberch, un 
estanyenc que mereix tot el nostre reco-
neixement i que en aquest 2014 compli-
ria seixanta anys, han contribuït en gran 
manera a complementar i enriquir la teoria 
evolutiva. Fou un pioner de l’evo-devo, un 
nou camp que empeny amb força dins el 
marc dels actuals paradigmes evolutius.

Pere Alberch Vié   

Pere Alberch va començar els estudis 
de biologia a la Universitat de Barcelo-
na (1971), però el mateix any acadèmic 
marxà a Anglaterra a perfeccionar l’an-
glès. L’any a sobre (1972) es traslladà als 
Estats Units, a la Universitat de Kansas. 
Posteriorment estudià a Berkeley (docto-
rat) i, fi nalment, acabà a Harvard com a 
professor. Els seus mentors intel·lectuals 
van ser el paleontòleg Stephen Jay Gould 
i el biòleg Conrad Waddington.

Més tard va ser contractat com a pro-
fessor-investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas (CSIC) i, 
tot seguit, esdevingué director del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, a 
Madrid. Just abans de traslladar-se a Va-
lència, per liderar l’Institut Cavanilles de 
Biologia Evolutiva, morí d’una aturada 
cardíaca, a l’edat de quaranta-tres anys. 
Les seves despulles reposen al cementiri 
de l’Estany.

El seu treball científi c és essencial per 
a conèixer com s’han desenvolupat els 
primers estadis de l’evo-devo, la moderna 
biologia evolutiva del desenvolupament. 

És conegut, i àmpliament acceptat, 
que el principal motor de l’evolució bio-
lògica és el mecanisme que va proposar 
Charles Darwin, l’anomenada selecció 
natural, un algoritme fonamentat en la 
variabilitat genètica entre organismes, 
l’herència i l’èxit reproductiu diferenci-
al dels individus. L’ambient selecciona 
aquelles variants més efi caces, que són 
les que deixaran més descendència. En 
aquest paradigma evolutiu, consensuat 
l’any 1947 a Princeton pels fundadors del 
neo darwinisme (Dobzansky, Huxley, Se-
wall Wrigth, Fisher, Haldane i Ernst Mayr), 
els processos de desenvolupament dels 
organismes no es varen tenir en compte, 
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El portal de cal Fideuer
Marian Baqués

Entre 1560 i 1580 la vila de Moià co-
mença a sortir del clos de la muralla. Es 
construeixen les primeres cases al raval 
de Dalt —actual carrer de Sant Sebas-
tià— i al raval de Baix —actual carrer del 
Comerç—, per on passava el camí que 
anava a la font de Sant Martí, emplaçada, 
més o menys, on avui és a cal Franquesa 
(plaça de Santa Magdalena); també era 
conegut com a camí de l’oratori de Sant 
Martí. Hi havia una creu gòtica de terme i 
el comunidor. 

De les cases del carrer del Comerç 
destaca la coneguda com a cal Fideuer o 
ca l’Andreu. En el Modilianum d’octubre 
de 1960 (p. 70), en relacionar el patrimoni 
moianès es menciona, entre altres edifi -
cis, «cal Dalmau Casasses (ca l’Andreu), 
de pulcre estil compost amb una puresa 
de línies meravellosa». Es tracta d’un ca-
sal del qual se sap poc. De fet, el tenim 
entre nosaltres, lluint una sòbria bellesa 
renaixentista. Repassarem el llenguatge 
del seu portal.

L’arc és de mig punt, circular, amb un 
sol centre. L’amplària de l’arc és la llum. 
Les pedres que el formen són dovelles. 
La dovella del mig, o superior, és la clau 
de l’arc. La primera dovella de cada cos-
tat de l’arrencada de l’arc es diu salmer. 
L’intradós és la cara interior de l’arc; l’ex-
tradós és la superior —la que toca al gruix 
de la paret i que, per tant, queda oculta—. 
L’angle exterior de cada dovella és el fi let. 
El brancal és cadascun dels costats del 
portal. A cal Fideuer els carreus del portal 
sobresurten un xic de forma alternativa. 
Aquests han estat punxonats.  

Avui ens fi xem en un portal. Obrir una 
porta, creuar un portal, passar un llindar... 
És un ritual. Com si diguéssim: «Entra en 
un altre món. Vinga, atreveix-t’hi! Gosa 
assumir un repte!» 

«“El més dolent pas és el de la por-
ta”: signifi ca que, per a anar de viatge o 
començar una empresa important, la cosa 
més difícil és la passa inicial.» Es tracta 
d’un refrany que ens aporta el DCBV, s.v. 
«porta».

Al CaixaFòrum de Barcelona hi ha-
gué l’exposició «Mediterrani. Del mite a la 
raó». Fou del 28 de febrer al 15 de juny 
d’enguany. D’un panell en prové aquest 
pensament: «Tales de Milet va ser el pri-
mer que va pensar en el Tot com en una 
unitat sense recórrer a imatges mitològi-
ques. Creia que la raó humana ha d’atre-
vir-se a anar més enllà de les aparences 
a la recerca del principi de totes les coses, 
el qual, a parer seu, és l’aigua. Anaximan-
dre, el seu successor, pensa que a l’ori-
gen hi ha d’haver alguna cosa anterior a 
l’aigua, quelcom no defi nit que anomena 
“il·limitat”, l’element originari de tot, una 
font eterna i indestructible a la qual tot re-
torna.» No sóc qui per a esmenar la plana 
a ningú. Però han traduït la paraula grega 
ápeiron per il·limitat. Malgrat ser una tra-
ducció correcta, m’agrada més la paraula 
indeterminat. I és que un hom és fi ll de les 
seves vivències. A Albelda de Iregua, a la 
Rioja, estudiàvem història de la fi losofi a. 
Cada dia de cada dia ens donaven per di-
nar un estofat d’una qualitat indefi nida. En 
dèiem ápeiron. D’això se’n diu aplicar a la 
vida els coneixements apresos! 

Continuem amb Tales de Milet. Aquest 
estiu he llegit amb interès el llibre, d’Andr-
zej Szczeklik, Core. Sobre los enfermos, 
enfermedades y la búsqueda del alma 
de la medicina (Barcelona 2012). Aquest 
metge observa: «El mèrit de Tales no va 
ser proporcionar respostes, sinó formular 
preguntes, preguntes que, fi ns avui dia, 
són altament apreciades per la ciència» 
(p. 125).

LLETRES
Des de fa uns quants mesos, Josep 

Maria Terricabras és conegut per altres 
dimensions. Però ara destaquem el seu 
vessant professional de fi lòsof. Atreveix-te 
a pensar és un llibre que li vaig llegir eixit 
de publicar per La Campana. Era en 1998. 
Tracta del procés de pensar, i fer-ho amb 
rigor. «Darrere el llibre, hi ha les ganes de 
promoure una determinada manera de pen-
sar, que s’oposa a l’obscuritat però també 
a la superfi cialitat i que, per tant, està de-
cidida a fer bandera, alhora, de la claredat 
i del rigor» (pp. 9s). «Pensar és més una 
exigència que una meta. De fet, és un mai 
acabar. Com l’enraonar» (p. 13). «Pensar 
és una capacitat que, com totes, només es 
desplega bé amb un exercici adequat, que 
reclama entrenament i, doncs, disciplina. 
[...] L’educació i la maduresa humanes no 
haurien de comportar només un afi nament 
dels sentits i dels sentiments, una major 
capacitació per a les relacions personals o 
un augment de la qualifi cació professional, 
sinó que també haurien de millorar la des-
tresa en la comprensió de la realitat i hau-
rien d’afavorir, doncs, el rigor en el pensa-
ment, la subtilesa dels judicis i l’oportunitat 
de l’acció» (p. 184).

La participació en el club de lectura 
de la Biblioteca de Moià té molts avantat-
ges. Un d’ells és que treballes llibres que, 
per iniciativa pròpia, mai no hauries obert. 
Així, Winesburg, Ohio, de Sherwood An-
derson, descriu una colla de personatges 
de la vila. Un foraster embriac s’ageno-
lla davant una noia, mentre diu extasiat:    
«—Sigues la Tandy, petita —suplicà—. Si-
gues forta i valenta. Aquest és l’únic camí. 
Gosa gosar. Sigues prou valenta per ser 
estimada. Sigues alguna cosa més que 
un home o una dona. Sigues la Tandy» 
(Barcelona 2009, p. 146).

Lluís Llach adaptà i popularitzà, en Vi-
atge a Ítaca, uns versos del poeta Kostan-
tin Kavafi s que Carles Riba havia traduït. 
Quan ensenyava m’agradava posar-la el 
darrer dia de curs:

Més lluny! Heu d’anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen.
I quan els haureu guanyat,
tingueu ben present no aturar-vos.

Més lluny! Sempre aneu més lluny,
més lluny de l’avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats, 
torneu a començar els nous passos.

Més lluny! Sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s’acosta.
I quan creieu que arribeu, 
sapigueu trobar noves sendes.

Acabem amb l’«Enigmàrius» del 26 
de juny proppassat i que fa així: «Tascons 
que fan sumatori oníric, de vuit lletres». La 
resposta apareix al llarg d’aquest article.

Fot. C.I.C. - Moià   



40

Setembre 2014     

41

La Tosca - Moià

La baixada del Mestre i el Casal
Joan Capdevila i Clarà

Temps era temps la baixada del Mes-
tre era el centre neuràlgic de Moià. Els 
homes, quan plegaven de la feina, es 
rentaven una mica la cara i cap allà s’ha 
dit. Les noies, quan donaven un tomb o 
anaven a comprar, no es descuidaven mai 
de passar-hi, encara que només fos per 
passejar el cabàs.

***
Passava la Pepeta: «On deu anar 

aquesta, que ja és la segona vegada que 
passa?» «Vés a saber, com que està prou 
“bona “, potser...»

—«El Cintet diu que a Barcelona els 
autobusos fan vaga.» «Sí, sí, jo també he 
sentit com el Costa ho deia.» 

—«M’han dit que el Josep de Cal Bos-
sanya ha entrat a treballar a Cal Coma-
dran! Aquesta  família sí que  han tingut 
sort: hi treballen tots i ja tenen feina per a 
tota la vida!»

—«Diu que la Maria i el Tuneu es 
casen?» «I ara! No pot ser, segur que la 
seva família ho ha “arreglat”.»

—«El Josep de Cal Gira va ballar més 
de dues peces seguides durant el ball de 

Sant Antoni amb la Pilar de Cal Patiràs; ja 
es veia, ja!, li anava tant al darrere...»

—«Diu que a Cal Sabater van molt 
malament; tant, que fi ns i tot han hagut 
d’hipotecar la casa!» 

—«Diuen que el Josep M. vol fer un 
viatge als Estats Units manllevant els di-
ners, i que els tornarà a “plaços”. Aquest 
s’ha begut l’enteniment!»

—«M’han dit que han vist sortir el met-
ge de Cal Fuster. Segur que és per l’avi 
Segimon, que fa dies que no es veu...»

***
Al poble, les notícies de l’entorn, po-

bles veïns i sobretot Barcelona, arribaven 
amb els camions de transports del Cintet 
o del Cirera, o bé pels conductors i cobra-
dors dels cotxes de línia.

Els diumenges, sobretot al matí, s’hi 
afegia el mercat. Els tractes de bestiar i 
de tota mena es feien sense signar cap 
paper i se segellaven amb una encaixada 
de mans. Els diners corrien d’una butxa-
ca a l’altra. I en corrien tants, que fi ns i 
tot els bancs tenien obert el diumenge al 
matí.

MISCEL·LÀNIA
A la baixada del Mestre havien convis-

cut un «president» i un «alcalde» —que 
anomenàvem «dels castellans»— sense 
interferir amb les altres autoritats del po-
ble, un exemple de convivència que po-
dria servir de cara als nous reptes de país 
que s’acosten. El fair play entre els dos 
personatges era públic i notori.

El Casal (petit homenatge al meu 
tiet Manel Navarro)

Corrien els anys seixanta i feia de 
cambrer per ajudar al bar els caps de set-
mana. Un dia, molt entrada la nit, es para 
un taxi de Barcelona, en baixa un noi jo-
venet i entra al bar demanant pel «primo». 
Recordo el Manel que li pregunta per qui 
demana i ell li contesta que pel «primo» 
Antonio. Seguidament va explicar que es-
tava molt cansat, que feia moltes hores 
que no menjava, ja que venia d´Andalusia 
tot agafant diferents mitjans de transport. 
Lògicament el Manel li va donar sopar i 
acolliment. L’endemà li presentà el «pri-
mo» i tot solucionat.

Però al cap d’uns dies es presenta un 
altre «primo»... Resultat: va ser una fa-
mília de cosins, o no, que tots es deien 
«primos»...!  I el Manel també va ser el 

«primo» Manolo. A totes aquestes per-
sones els va trobar feina, moltes a través 
del Fantasia (un gran home) i li van aga-
far una confi ança molt gran, tanta, que sé 
d’algú que li donava els diners de la set-
manada perquè els hi guardés. Jo penso 
que aquests van ser els inicis de la im-
migració dels seixanta, i la integració de 
moltes persones nouvingudes, sobretot 
del sud d’Espanya.

Una altra vivència que recordo del 
bar: les tertúlies de cafè! Allò eren au-
tèntics debats on s’arreglava el poble, 
l’ajuntament i tot el que fes falta. Com a 
ponents destacats: l’Andreu Ros, l’Espar-
ter, el Joan Abancó, el Ferran Llussà, l’An-
tonell, el Ton Juncadella... —segur que 
me’n deixo algun—. Quan s’aixecaven de 
la taula ho havien arreglat tot! Tot seguit 
anaven cap a futbol per poder arribar-hi a 
temps. A temps d’alliçonar l’àrbitre perquè 
ho fes bé!

***
Nota de la Redacció. Per a il·lustrar 

aquest article no hem aconseguit tro-
bar cap fotografi a d’una de les escenes 
habituals a la baixada del Mestre: grups 
d’homes aplegats per discutir o fer trac-
tes. Una escena tan emblemàtica de Moià 
sembla que no hagi estat mai retratada. 

La baixada del Mestre, en un dia feiner (fot. C.I.C. - Moià)   Manel Navarro, a la barra del Casal, l’any 1957 (fot. J. Renom)
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Previsió de «las cabañuelas»
Josep M. Picañol i Codina

Previsió meteorològica, sempre hipo-
tètica, que va de l’agost del 2014 al juliol 
del 2015.

Agost: ruixats, tempestes i gotellades, 
amb intervals de temps més estable.

Setembre: els primers deu-quinze 
dies, estable; inestabilització amb algun 
ruixat o tempesta, i acabaria estable.

Octubre: començaria el mes insegur, 
amb alguns ruixats i tronades, però seria 
a la segona quinzena quan aquests es 
tornarien més destacables.

Novembre: insegur, amb algunes pre-
cipitacions, dues relatives estabilitzacions 
a l´espera de noves pluges, més destaca-
bles abans de fi nir el mes; temperatures 
entre suaus i normals.

Desembre: les temperatures serien 
més baixes, el temps estable durant més 
o menys els primers quinze dies, avan-
çats els quals tornarien les pluges, que 
serien destacables.

Gener: relativa estabilització du-
rant els primers vuit o deu dies; passats 
aquests, noves precipitacions, potser no 
tan destacables com les pasades; a fi nal 
de mes, descens tèrmic.

Febrer: les temperatures haurien 
baixat, probables precipitacions amb in-
termitències fi ns a mitjans de mes, quan 

el temps s’estabilitzaria, però al fi nal 
d´aquest, tornarien de nou.

Març: hi ha d´haver precipitacions, en 
un principi febles o moderades; abans de 
mitjans de mes serien destacables i potser 
amb tempesta; fi ns a fi nals de mes tindrí-
em estabilitzacions sempre incompletes.

Abril: començaria estable, però a la 
segona quinzena hauríem de tenir alguns 
ruixats o tempestes.

Maig: la probabilitat de ruixats seria 
més alta durant la primera quizena.

Juny: més o menys estable, i entre la 
primera i la segona desena algun ruixat 
o tempesta; estabiltzació i, abans de fi nir 
aquest, de nou algun ruixat més dèbil.

Juliol: d´entrada tindríem algun rui-
xat, s’estabilitzaria tot seguit, potser a mig 
mes algun ruixadet, la calor hauria de pi-
car, i cap a fi nal de mes, petita inestabilt-
zació, alguna tempesta i suavització de la 
temperatura.

Resum de l´any metereológic: Els prò-
xims onze mesos, el més remarcable se-
rien les precipitacions, destacables en el 
seu conjunt, de mitjans de setembre fi ns 
més o menys el maig inclòs. Juny i juli-
ol  serien més estables. L´hivern no seria 
fred; ara bé, poc assolellat. L´estiu, calo-
rós. 

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

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

Visites diàries

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

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

Programa de suport als municipis

 Redacció/ Barcelona

El nou programa de suport 
al món local de la Diputació de Barcelona 

injecta 50 MEUR als municipis
La Diputació de Barcelona ja compta amb el nou Programa de suport a les inversions locals, 

dotat amb 50 MEUR, per tal de continuar destinant recursos al suport de les activitats i serveis que 
presten els ens locals i, especialment, aquelles destinades a garantir la qualitat de vida de les persones. 

El nou Programa de suport a les inversions locals, presentat a Rupit i Pruit, està dotat amb 50 MEUR. FOTO: ÒSCAR FERRER / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Amb l’objectiu de 
vetllar pels munici-
pis que, pel fet de 
tenir un baix volum 
de població dispo-
sen d’una estructura 
organitzativa menor, 
la Diputació de Bar-
celona ha establert 
una “Línia específi-
ca de suport al petit 
municipi”. D’aquesta 
manera, la corpora-
ció tindrà una es-
pecial consideració, 
en totes les seves 
accions, amb els 
municipis de menys 
de 1000 habitants 
que requereixen 
d’un suport i d’una 
assistència ajustada 
a les seves capa-
citats, característi-
ques i necessitats. 

Cal tenir en comp-
te que el 30% dels 
municipis de la de-
marcació de Barce-
lona no arriben al 
miler d’habitants 
i «no disposen de 

recursos tècnics i 
jurídics suficients», 
segons el president, 
dificultat que s’in-
tenta pal·liar amb la 
posada en funcio-
nament d’una «línia 
de suport i d’atenció 
especial, que per-
metrà als respon-
sables municipals 
la interlocució i la 
comunicació amb 
els responsables de 
les polítiques de su-
port als governs lo-
cals de les quals es 
poden beneficiar». 

Per tal de canalitzar 
totes les peticions, 
suggeriments, in-
cidències i dubtes 
que puguin tenir 
els responsables 
municipals, la Di-
putació de Bar-
celona posa a la 
seva disposició 
labústia petitmu-
n ic ip i@diba .ca t

 Els municipis petits, la prioritat 
 de la Diputació de Barcelona 

La finalitat del 
nou programa 
és donar una 
resposta ràpida 
i eficaç a les 
necessitats 
derivades del 
context de crisi 
econòmica  
i de la situació 
d’insuficiència 
financera en 
què es veuen 
immersos els 
municipis. 
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Metges de Moià
Agustina Cantó

Fa anys, Moià era una població rural, 
amb carrers polsegosos, per on passaven 
carros i rucs i on cotxes i motos brillaven 
per la seva absència. D’aquell Moià rural 
recordo dos grans metges que hi van tenir 
consulta i que eren apreciats per tota la 
gent: el Dr. Enric Oriol Marés i el Dr. Ra-
mon Rius Clapers.

En aquells temps no existia la Segure-
tat Social i els doctors cobraven cada mes 
una quota a la famí-
lia perquè aquesta 
fos atesa en cas de 
malaltia. Tampoc no 
hi havia el Centre 
d’Atenció Primària, 
sinó que els faculta-
tius passaven con-
sulta en els seus 
domicilis particulars. 
No s’havia de dema-
nar hora amb antela-
ció i, quan visitaves 
el professional per 
saber el diagnòstic 
de la malatia, tenies 
la sensació de parlar 
amb un amic que et 
comprenia. Per a ells 
no hi havia festes ni 
nits. Estaven sem-
pre al peu del canó 
per atendre el malalt 
i, havent-hi una pagesia molt extensa, no 
dubtaven a acudir on era necessari.

El Dr. Enric Oriol tenia un sol fi ll, que 
va llicenciar-se en farmàcia, mentre que 
el Dr. Ramon Rius en tenia cinc. En Jordi, 
el petit, va estudiar medicina i ha arribat a 
ser un cardiòleg eminent.

Fa poc, en una columna de La Van-
guardia, el Dr. Segimon Miquel Catà, del 
Servei de Medicina Interna del Centre 

Mèdic Teknon, es queixava de la poca 
sensibilitat mèdica i comentava que, a ve-
gades, el pacient millora amb la sola pre-
sència del metge, sentint que li adreça la 
paraula o que li agafa la mà. Fill i nét de 
metges d’Arenys de Mar, se sorprenia que 
molts que havien estat els seus pacients li 
parlen amb enyorança dels seus anteces-
sors. Recordava que, en una època sen-
se recursos i en què la capital era massa 

llunyana, un infart 
es passava a casa, 
el càncer consumia 
el pacient i el metge 
no hi trobava cap 
resposta. Amb la 
falta de mitjans calia 
tenir bon ull clínic i 
estar al costat de la 
família i del pacient 
per acompanyar i 
consolar. Explicava 
que en els darrers 
anys la medicina 
s’ha tecnifi cat i ha 
caigut en una certa 
deshumanització. I 
afegia: «El Dr. Jordi 
Rius, fi ll petit del qui 
fou metge de Moià, 
diu sempre: “Un 
metge s’ha d’as-
seure al capçal del 

llit del malalt. No s’ha de tenir  solament 
aptitud, sinó també actitud.”» 

Actualment quasi tot es resol amb mà-
quines, que són certament un avenç per 
a curar malalties, però potser falta la pa-
raula, el somriure, el consol de la mà del 
metge encaixant la mà. Un doctor ha de 
tenir la psicologia sufi cient per a alleujar 
o curar la malaltia, i jo, que he vist morir 
quasi tota la meva família, sé que la pa-

Recepta del Dr. Oriol i rebut del Dr. Rius   

De la bassa del Prat a la casa de la Gònima
Dolors Fonts

Heu fet algun cop aquest tros de 
camí? Jo sí, moltes vegades, i el trobo 
tan bonic! La bassa del Prat encara és 
plena d’aigua i de llot; tot caminant, sents 
el raucar de les granotes que corren per 
allà dins. Una mica més lluny, i a dintre 
el bosc, escoltes l’esquellerinc de les va-
ques que pasturen tranquil·lament. Els 
grills canten, primavera i estiu. I, si aixe-
ques el cap, veus avionetes traspassant 
els núvols, que han sortit del nostre ae-
roport petit, del Prat de Moià. Fan voltes 
i més voltes, ara se n’aixeca un, ara un 
altre... és tan divertit!

A banda i banda del camí t’acompa-
nya la fl aire de les fl ors (margarides, cam-
panetes, farigola...) i l’ombra dels arbres 
(pins, roures, alzines). Ara, pel juliol, els 
camps ja són a punt de segar, espessos 
de blat i d’ordi. Les màquines de segar i 
batre ja han començat la feina. Vas ve-
ient les bales de palla, rodones, dins els 
camps, i... vas fent camí. 

Quan arribes a la casa de la Gònima, 
un gos blanc i negre avisa els seus amos 
que per allà hi passa una persona. Jo me’l 
miro i l’escolto: avui feia uns lladrucs com 
que estigués enrogallat. També es veu el 
poble de Moià: cases i més cases, el cam-
panar... quina vista!

La carretera de Moià a Barcelona no 
para mai: hi corren cotxes i més cotxes, 
és molt transitada. 

Ja acabo la caminada. Però encara 
em paro una estoneta a mirar un ramat de 
vaques que pasturen a prop de la casa. El 
paratge és net; l’herba, tendra. I vaig pen-
sant que bonic que és sortir alguna tarda 
de casa i gaudir de tanta bellesa. 

Fot. Josep Riera   
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ment, l’article divulgatiu «El Parpalló, una 
cova plena d’art», de M. Àngels Petit, i 
una pàgina en què els lectors poden aco-
miadar-se de l’Ot el bruixot, a més de les 
habituals col·laboracions del dibuixant Pi-
canyol.

—Serra d’Or, núm. 655-656 (juliol-
agost 2014), que publica (pp. 71-75) l’arti-
cle «Marcel·lí Antúnez: les aventures digi-
tals d’un pioner primitiu», signat per Enric 
Ciurans.

Diaris

(PIC) acusa els convergents d’haver pagat un 
hotel a Andorra amb diners municipals. Anna 
Fornell (CiU) ho nega amb ardor». «Ferro que 
respira. L’escultora manresana [nascuda a 
Moià] Àngels Freixanet exposa fi ns al setem-
bre al Mas de Sant Iscle una trentena de pe-
ces de petit i gran format que s’integren en el 
paisatge».

31-7-2014
«La Generalitat i l’empresa Cedinsa signen els 
convenis per a actuar en sis monuments [entre 
ells el de Santa Maria de l’Estany]».

1-8-2014
«CiU Castellterçol diu que els viatges fora del 
poble estaven “aprovats per la secretària”. El 

Regió 7

23-7-2014
«Un moianès [Pere Abancó] fa de nou en un 
quadre l’altar major de l’església, cremat el 36».

24-7-2014
«L’art que es ven a la màquina. El Cacis - Forn 
de la Calç de Calders estrena un aparell per 
a vendre art com si fossin paquets de tabac», 
notícia de primera pàgina, ampliada a l’interi-
or».

25-7-2014
«El ple de Castellterçol acaba amb una disputa 
pujada de to entre PIC i CiU. Ramon Cordero 

grup, a l’oposició, lamenta “la versió esbiaixa-
da que dóna el govern”».

2-8-2014
«Moià renova el ferm de la plaça de Catalunya 
i del carrer Onze de Setembre. Se substituirà 
el formigó actual per asfalt. Els veïns, queixo-
sos de l’estat actual del terra, estan satisfets».

4-8-2014
«El Govern proposa que el Moianès decideixi 
votant si vol ser una nova comarca. La vice-
presidenta, Joana Ortega, plantejarà la seva 
proposta als alcaldes el mes de setembre. La 
votació es faria a l’empara de la nova llei de 
consultes».

5-8-2014
«Els alcaldes bagencs del Moianès volen cele-
ritat per a ser comarca sense consulta. Diuen 
que el projecte té prou consens i que la votació 
es faria amb el Consorci ja desaparegut».

6-8-2014
«El Govern garanteix que el Moianès serà co-
marca el 2015 amb consulta o sense. El naixe-
ment de la nova demarcació ja és vist com a 
irreversible. Governació aclareix que proposa 
una votació només per afegir exemplaritat al 
procés». «El Moianès, defi nitiu», editorial del 
diari, que acaba dient: «Amb consulta o sense, 
el Moianès veurà reconeguda fi nalment de for-
ma administrativa la seva condició natural, i ja 
no hi ha marxa enrere. Com correspon.»

7-8-2014
«Els alcaldes del Moianès valoraran si fan la 
consulta quan els la concreti el Govern. Volen 
que es resolgui “amb urgència” l’expedient 
per a ser comarca preveient el tancament del 
Consorci». «Consultar perquè sí», article de 
Xavier Domènech resumit així: «Convocar una 
consulta innecessària sobre el Moianès no-
més perquè un membre del Govern té ganes 
de provar la llei que les regula no és propi dels 
governants continguts i refl exius que demanen 
els temps actuals.» «Concerts del dia: Quim 
Vila i l’anhel sobiranista».

8-8-2014
«Moià i Callús estrenyen el compromís amb 
els infants. Els seus centres per a famílies en 
risc d’exclusió són els únics que no tanquen a 
l’agost», notícia de primera pàgina, ampliada a 
l’interior: «L’associació Desperta Espurnes es 
fa càrrec del Centre Obert de Moià i aprofi ta 
aquests dies per a oferir activitats formatives 
diferents». «Puigcerdà agraeix la cessió d’una 
rèplica del campanar feta a mà. La reproducció 
és obra del moianès Josep Fonts i es troba ex-
posada al Museu Cerdà des del juny passat». 
«Primera temporada de servei de peix fresc 
a Calders». «La fonda La Masia i la plaça de 
Sant Sebastià acullen, durant aquest cap de 
setmana, les propostes artístiques d’una sei-
xantena de creadors contemporanis».”

9-8-2014
«La societat civil del Moianès considera que la 
comarca ha de ser creada amb una consulta. 
Responsables de 22 entitats es decanten molt 
majoritàriament per la votació que la Generalitat 
proposa i que els alcaldes troben inadequada».

10-8-2014
«Marga Pradas explica a Moià com és la cuina 
del tàper».

11-8-2014
«Les coves del Toll s’agafen un any sabàtic 
“obligat” per la llei. El nou Pla de recerca del 
sector arqueològic exigeix unes avaluacions 
prèvies dels projectes que no es donaran a 
conèixer fi ns al setembre, massa tard per a la 
campanya al jaciment moianès».

12-8-2014
«Votar el Moianès», editorial, que acaba així: 
«La ciutadania sembla que considera que és 
un tema prou important per consultar. Qui de-
fensi el dret a decidir té difícil oposar-s’hi fron-
talment.» «Moià afrontarà després de l’estiu la 
reforma del mur que delimita el parc munici-
pal. El consistori considera que cal fer l’obra 
amb una certa urgència perquè la paret es va 
inclinant sobre el carrer per la pressió dels ar-
bres».

Revistes

—La Calderina, núm. 6 (juliol 2014), 
«la revista del poble de Calders».

—Modilianum, núm. 50 (I semestre 
2014), «revista d’estudis del Moianès», 
número monogràfi c sobre Francesc 
Viñas.

—Palestra, núm. 140 (II trimestre 
2014), «portaveu de l’esport moia-
nès».

—Cavall Fort, núms. 1247 i 1248 
(juliol 2014), que publiquen, respectiva-

raula, l’actitud del facultatiu, un diagnòstic 
clar però sense alarmismes t’ajuden a te-
nir ànims per a tractar el malalt, veure una 
llum d’optimisme quan caus en el pessi-
misme i notar que la mirada benèvola del 
professional no et fa tan feixuga la pujada 
perquè albires el replà a prop teu.

No vull pas dir que els actuals o re-
cents metges de Moià no tinguin o hagin 
tingut humanitat sufi cient amb els paci-
ents; però, com que no els he tractat, no 
puc deixar de pensar en els que van ser 
els metges de la meva infància: el Dr. Rius 
i el Dr. Oriol.

PUBLICACIONS
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13-8-2014
«Terres de fronteres... comarcals», article de 
Xavier Gual, que es resumeix així: «Deu ser 
que tot això de la consulta grossa deu haver 
generat la creació de la comarca nova per a fer 
proves d’urnes i paperetes?»

16-8-2014
«Un veterinari de Calders aplica l’homeopatia 
en tractaments ramaders. Just Serra argu-
menta que en animals cau l’argument crític 
que l’homeopatia sigui un placebo». «Futbol: 
El Moià estrena himne [lletra i música de Quim 
Vila] en el partit de festa major».

El Punt / Avui

5-8-2014
«La creació del Moianès, a consulta popular. 
El govern vol sotmetre a votació popular la 
creació d’aquesta nova comarca. L’alcalde de 
Moià diu que la consulta està “fora de lloc” i 
que alentirà el procés».

9-8-2014
«La creació del Moianès es votarà a la prima-
vera».

La Vanguardia

15-8-2014
«La sanguinària “Elektra” de La Fura. Umeå 
celebra la capitalitat cultural amb un muntatge 
a l’aire lliure de l’òpera de Strauss. Els dos mil 
suecs del públic aplaudeixen durant deu mi-
nuts el muntatge gegantí. El director veu en 
Electra un refl ex d’Europa, de la seva història 
de revenges». 

Vilaweb

21-7-2014
«Hem d’estar disposats a perdre una batalla 
per a guanyar la guerra», llarga entrevista al 
lingüista moianès Josep Ruaix, signada per 
Jordi Badia i Assumpció Maresma.

Naixements
Yibo Zhao, fi ll de Huangui i de Jian-

ping, dia 8 de juliol.
Sígrid Serra Garcia, fi lla d’Oliver i de 

Maria, dia 14 de juliol.
Biel Mercadal Argelaguer, fi ll d’Isaac 

i d’Estel, dia 16 de juliol, a Monistrol de 
Calders.

Rectifi cació. Ivan Queipo Pezzi, fi ll 
de Jesús i de Susanna, dia 11 de maig, a 
Barcelona.

Matrimonis
Jaume Caellas Ribera, de Navàs, amb 

Elisenda Paretas Carbonés, de Moià, dia 
16 d’agost, a Santpedor.

Defuncions
Pep Carrera Vilardell, de seixanta-

cinc anys, dia 27 de juliol.
Alfonso Arroyo Ayala, de vuitanta-sis 

anys, dia 30 de juliol.
Máxima Racionero Vindel, de noran-

ta-tres anys, dia 17 de juliol.

Nota suplicada
La família de Pep Carrera volem ex-

pressar el nostre agraïment als amics i 
coneguts per totes les mostres de suport 
rebudes en aquests moments de dol per 
la pèrdua del nostre estimat Pep Carrera 
i Vilardell. 

Moltes gràcies a tots.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Artistes moianesenques pel món
Dues pintores del Moianès han pre-

sentat la seva obra en diverses sales 
d’exposicions. Per una banda, durant el 
més de juliol Marina Berdalet va fer-ho 
lluny de casa, a la sala d’exposicions de 
l’edifi ci administratiu de la Xunta de Ga-
lícia a la ciutat de Pontevedra. El treball 
de la Marina se centra especialment en el 
dibuix i la pintura i l’exposició titulada Tra-
zando camiños / Traçant camins, feta jun-
tament amb la pintora gallega Mercedes 
Cabada, és el resultat de dues mirades 
sobre la natura tot fent camí. 

L’altra pintora, Pilar Clavaguera, de 
Castellterçol, exposà el primer cap de set-
mana d’agost a Moià, al Casal, una mos-
tra del seu art digital. Una vintena de qua-
dres fets amb ordinador darrere els quals 
hi ha un ús de les noves tecnologies apli-
cades a la creació artística. Els treballs 
exposats sorprenen per la tècnica amb 
què han estat creats, el color i les imatges 
suggerents que presenten.

Una obra d’art de Pere Abancó
Durant la Festa Major ha estat expo-

sat a l’aparador d’Alba Clotet Fotografi a 
un quadre en relleu, amb la reproducció 
del retaule major de l’església parroquial, 
destruït l’any 1936. Daurat amb l’aplicació 
de pans d’or, l’obra de Pere Abancó no-
més està pendent de la policromia per a 
quedar conclosa. 

Cuina d’estiu!
La Cultura de la Dona ha organitzat 

de nou les sessions-classes de Cuina 
d’estiu!, els dimecres de juliol i fi ns a la 
Festa Major. S’han programat set clas-
ses de cuina de les mans de cuiners o 
cuineres de Moià que tenen restaurants 
a casa nostra i, per tant, de sobrada 
solvència professional: Anna Ropero, 
de Pizzeria El Blat; Gerard, de Cal Tià; 
Anna Casas, de la xarcuteria Cal Maties, 
i l’Edu, de Les Voltes. Completà les ses-
sions la cuina de la mestressa de casa 
Mariona Clusella.

En totes les sessions hi hagué una 
gran afl uència d’afi cionades a la cuina, 
que en sortiren satisfetes i, algunes, amb 
el plat fet a les mans.

La 177 minuts
El dissabte 23 d’agost es va disputar 

la cursa organitzada per GR177. De du-
rada equivalent al seu nom, va comptar 
amb la participació de 24 equips, en pare-
lles que es donaven relleus i individuals. 
Gerard Morales i Xavier Valldeoriola van 
guanyar en parelles i Salvador Farràs en 
individual.

Nova titulació
Natàlia Arisa i Petitbò ha obtingut la 

llicenciatura amb grau de Medicina i Cirur-
gia per la Universitat de Girona el mes de 
juny del 2014.

BREUS

NOTA DE LA REDACCIÓ

Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informa-
cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fi ns al dia 2 
d’octubre, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.
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Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques 
des de l’any 2006) es poden consultar a la pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoia.cat. 
També es pot seguir al Twitter: @MeteoMoia, i al Facebook: Meteo.Moia.   

JULIOL 2014

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

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

UN ALTRE DOCUMENT
De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

TEMPERATURES VENT PLUJA
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DÈCADA

AGOST 2014

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31
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DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

Agost plujós. Amb 131,4 mm 
ha estat el quart mes d’agost més 
plujos des que disposem de da-
des pluviomètriques (1916): els 
altres havien estat 1955 (150,3), 
1975 (187,4) i 1976 (177,3).

I amb calamarsada. El dime-
cres 20 d’agost, a mig matí, una 
sobtada tempesta de calamarsa, 
vent i aigua va fer malbé horts i 
arbres. Al parc les destrosses van 
ser ben evidents, trencant arbres 
gruixuts, i va fer recordar els vi-
latans què hauria pogut passar si 
la tempesta hagués tingut lloc du-
rant alguna celebració de la Festa 
Major.

Fot. Josep Font




