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EDITORIAL
La nova depuradora no pot esperar
La qualitat de l’aigua de la riera de la
Tosca està lluny dels paràmetres desitjables i els episodis de contaminació i d’escuma s’han fet, malauradament, habituals.
A mitjan febrer, l’Ajuntament de Monistrol
de Calders reclamava a Moià intensificar
el control en la inspecció d’empreses.
El problema no és nou i ha estat explicat a bastament en aquesta revista: la
depuradora de Moià està obsoleta i no va
estar mai pensada per a tractar aigües
de procedència industrial. Es fa urgent,
doncs, la construcció d’una nova estació,
però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
que és l’organisme competent, passa per
unes dificultats econòmiques tals que
aquesta inversió està ara programada per
a l’any 2019, i ja ho veurem.
A l’interior de la revista, un article del
col·lectiu La Cosa Nostra fa balanç de les
accions que han portat a terme per sensibilitzar la població i proposar alternatives.
La presentació que van organitzar el mes
de gener passat va ser destacable per diversos motius. Per la capacitat de convocatòria i pel fet d’aplegar persones d’edats
i procedències socials ben diferents, per
reunir regidors de la majoria de municipis
afectats i, sobretot, pel to de la reunió, en
el qual va predominar una actitud de buscar solucions, d’explicar exemples d’altres llocs on els consells comarcals han
fet tasques de suplència establint acords
amb l’ACA per avançar els diners de la in-

versió necessària. Un membre del Fanal
mostrava cartes de denúncia enviades al
llarg d’anys a tot tipus d’organismes públics, amb reaccions inexistents o molt
tèbies, i es felicitava pel fet que una nova
generació agafés el testimoni d’aquesta
reivindicació.
Després d’anys d’indiferència, cal
aprofitar la sensibilització de la població
per a prioritzar el projecte de la depuradora. Les accions de reivindicació i de
mobilització social poden ajudar, i molt,
els arguments dels nostres representants polítics. No podem esperar més a
començar a construir la nova depuradora. No es tracta solament de complir la
llei. El posicionament de la comarca en
valors vinculats amb el paisatge fan de
la qualitat del medi ambient un element
essencial per al futur del Moianès. Felicitem aquells que se’n preocupen, que
hi treballen. Aquesta revista es vol sentir
orgullosa de la riera de la qual porta el
nom, i es posa a disposició per a contribuir a difondre i reivindicar totes aquelles
iniciatives que permetin una millora de
l’aigua i del nostre medi ambient a curt
termini.
Amb LA TOSCA a impremta s’ha fet
pública la condemna a nou mesos de
presó de Josep Montràs, ex-alcalde de
Moià, per haver contaminat el torrent de
l’Ocella en no fer el clavegueram de la
zona industrial del Pla-romaní
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La Cosa Nostra
La Tosca, la nostra riera, baixa tan
bruta i plena d’escuma que fa vergonya
de veure. Ja fa cosa d’un any que un grup
ens reunim per mirar de canviar aquesta
situació, buscant els motius de la presència d’escuma a la riera i pensant possibles
solucions. És per això que ens hem reunit
amb el gerent de la depuradora, amb el
regidor de Medi Ambient i amb gent entesa en la gestió de l’aigua i els processos
de depuració.
Amb el temps, hem anat madurant la
nostra opinió i aclarint cada vegada més
coses sobre aquest tema tan complicat.
El proppassat 16 de gener vam organitzar
una trobada oberta amb la presència de
diversos encarregats de medi ambient de
tota la comarca del Moianès. En aquesta
trobada vam poder deixar constància de
la problemàtica tal com la veiem i vam tenir ocasió de fer propostes concretes als
diversos encarregats del tema a la comarca, exigint solucions d’una vegada.
És moment, doncs, de presentar per
escrit aquí el nostre punt de vista, amb la
intenció de fer-lo arribar a tots aquells que
no vau poder ser a la taula rodona.

Causes del problema
L’aigua de la Tosca baixa bruta, principalment, perquè la depuradora de Moià
és del tot insuficient, i és insuficient per
dos motius. El primer és de cabal: la depuradora està concebuda per a rebre una
quantitat d’aigua diària. Aquesta quantitat
fa anys que se supera, de manera que
l’aigua no pot restar prou temps dins la
instal·lació per a sortir-ne neta.
El segon problema és de tecnologia.
La depuradora està dissenyada per a
tractar aigües poc contaminades provinents d’habitatges, en cap cas no està capacitada per a tractar aigües amb nivells

Molí d’en Brotons
(fot. C.I.C. - Moià)
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de contaminació propis dels processos industrials. La depuradora, doncs, és petita
per mida i per tecnologia.
Però hi ha més coses. La llei catalana
d’aigües estableix uns paràmetres legals
orientatius que fixen els nivells de contaminació que poden emetre les empreses
del territori. Aquests nivells, pensats per a
depuradores que funcionen correctament,
són una autèntica barbaritat si els apliquem al nostre poble. Segons el mateix
gerent d’Aigües de Moià, la depuradora
de Moià no pot tolerar ni la meitat de la
contaminació que la llei permet d’abocar
a les empreses.
Això ja seria prou greu per si sol, però
hi ha qui encara afegeix més llenya al foc.
Segons dades de l’Ajuntament de Moià,
hi ha empreses, que, inexplicablement,
resten sense identificar ni sancionar, que
regularment —parlem d’un cop al mes o
més— emeten nivells de contaminació
superiors als fixats per la llei. El sentit
comú ens diu que, tenint una instal·lació
de depuració insuficient, el que caldria seria esforçar-se a abocar aigua ben neta
perquè el dany a la riera fos mínim, i no
a l’inrevés, com sembla que passa en alguns casos. També ens preguntem per
què, tot i disposar de dades que suggerei-
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xen abocaments il·legals, no s’ha investigat qui els provoca.

Solucions del problema
Des del grup La Cosa Nostra veiem,
almenys, dues possibles solucions del
problema de contaminació que patim,
que, segons la directiva europea Marc de
l’Aigua, ha de ser considerat un delicte
ambiental.
La primera solució és construir una
depuradora nova. Aquesta seria la solució més efectiva, però el responsable de
fer-ho, l’Agència Catalana de l’Aigua, és
un organisme amb pocs recursos econòmics que sovint ha d’ajornar els seus
projectes per falta de pressupost. Sense
anar més lluny, l’ampliació de la depuradora de Moià, prevista per al 2011, s’ha
ajornat fins al 2019. Tot i això, no tenim
motius per a pensar que l’ACA pugui complir aquest termini. Igualment, pensem
que tenim el deure, com a poble, de fer
tot el que estigui a les nostres mans per
resoldre el problema de l’escuma amb els
nostres propis mitjans.
La segona solució consisteix a reduir
els límits d’abocament al poble. L’ordenança municipal que regula els abocaments a Moià, així com la mateixa llei
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catalana d’aigües, exigeixen que els límits
de contaminació permesos a empreses es
fixin tenint en compte les capacitats de la
depuradora per a netejar i els límits de la
riera per a rebre aigües contaminades. Si
els nivells permesos fins ara són perjudicials per a la instal·lació o la riera, aquests
s’han d’abaixar. No fer-ho significa desobeir la llei. Convidem els encarregats a
fer-ho immediatament. Evidentment, exigint a certes empreses que emeten nivells
contaminants molt alts que els rebaixin,
això permetria a la depuradora treballar
molt més còmodament, obtenint una aigua molt més neta de la que tenim sense
esperar la nova depuradora, si mai arriba.
En la mateixa línia, pensem que és essencial que s’imposi a Moià una espècie
de moratòria industrial fins que tinguem
una depuradora nova. Hem de poder triar quin tipus de poble volem, com volem
tractar el medi ambient. Així, si les nostres
instal·lacions de depuració no ho permeten, no s’hauria de permetre l’obertura
o ampliació de cap empresa que utilitzi
grans quantitats d’aigua en el seu procés

industrial. Limitem el creixement fins que
el puguem gestionar correctament.

Mentrestant
I, mentrestant, veiem necessari aclarir,
d’una vegada per totes, quines empreses
estan contaminant més del compte i, si és
el cas, sancionar-les. Novament ens remetem a l’ordenança municipal, que dóna
eines suficients per a actuar, permetent
d’analitzar els abocaments de les indústries. Si no s’ha fet, entenem que és, doncs,
per falta de voluntat política. Volem deixar
clar que això no suposaria, en cap cas,
la solució directa del problema. El remei
passa per construir una depuradora nova,
però és necessari, sens dubte, aclarir qui
s’està passant de la ratlla i sancionar-lo.
Per acabar, ens acomiadem amb
l’agradable sensació que cada cop som
més conscients de les causes i les possibles solucions del problema, i estem
contents de comptar amb lleis que ens
permeten, a nivell local, fer una mica més
per avançar en l’erradicació de l’escuma.
Només ens cal ser valents i aplicar-les.

Una rompuda problemàtica a la Tosca
Jaume Clarà

Rompuda en la cinglera de la Tosca (fot. Josep Font)
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El Fanal, Col·lectiu Cultural i Ecologista del Moianès, ha informat que, a la
Tosca, a més del problema de l’aigua de
la riera també s’hi va detectar, a finals de
desembre passat, una rompuda que estava malmetent la cinglera. L’origen està
en el permís obtingut pel propietari de
Marfà per a fer una vintena de rompudes.
La Generalitat permet aquestes accions
en què una part de la massa forestal es
converteix en terreny agrícola com una
estratègia a l’hora de prevenir l’extensió
de possibles incendis forestals, una opció
que pot ser valorada de manera positiva,
segons fonts del Fanal. El problema rau
en el fet que és dubtós que l’objectiu últim
d’aquestes rompudes sigui l’agricultura
—pel seu baix rendiment econòmic— i es
tem que els nous camps acabin convertint-se en abocadors de purins.
En el cas de la rompuda detectada a
finals de l’any passat, però, l’abast de la
desforestació ha anat més enllà dels límits permesos i ha inclòs el buidatge de
vegetació, rocam i roques de la cinglera
existent entre la riera i els terrenys on sí
que es podia fer la rompuda. Tot això sense permís de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per ser els terrenys afectats
a prop d’un riera i, a més, modificant la

topografia del relleu, cosa que tampoc no
és permesa.
Les denúncies realitzades pels ecologistes del Moianès han aconseguit que
l’administració aturi els treballs realitzats
sense permís i, a més, obliga el propietari
a restaurar la cinglera malmesa.
De tota manera el que ha succeït es
pot tornar a repetir, ja que fins ara només
s’han realitzat cinc o sis rompudes de la
vintena que la Generalitat va autoritzar.

Altres fets denunciats
El Fanal també ha denunciat a l’Ajuntament de Moià, a l’Agència Catalana de
l’Aigua i als agents forestals que s’hagin
tallat la major parts dels arbres de la riera
de l’Om des del pont fins a la Caseta d’en
Fermí. Sobretot perquè, si continuen en
direcció nord, destrossaran una zona amb
vegetació de ribera i orquídies.
A Calders, per la seva part, el nou ajuntament ha donat llicència perquè el circuit
de motos pugui tornar a funcionar. Un grup
de gent de Calders i els propietaris de les
masies del voltant s’han reunit amb El Fanal i estan avaluant possibles accions legals, a més de la presentació d’una moció
en contra per part del grup municipal que
és a l’oposició, i altres futures actuacions.

L’ex-alcalde Josep Montràs,
condemnat per delicte ambiental
Jaume Clarà, Josep Font
«Entre els projectes que més em satisfan hi ha la creació de les zones industrials, que van permetre crear i mantenir
molts llocs de treball. En alguns moments
alguna gran indústria m’havia anunciat que traslladaria l’empresa que tenia a
Moià. L’acceleració de la zona industrial del Pla-romaní va permetre mantenir
l’empresa a Moià.» D’aquesta manera
responia Josep Montràs en una entrevista
publicada en aquestes pàgines el setembre del 2012, en el que va ser la primera
vegada que l’ex-batlle de Moià parlava en
públic després d’haver deixat l’alcaldia
l’any anterior.
Ara, gairebé tres anys i mig després,
el Pla-romaní ha costat a Montràs una
pena de nou mesos de presó --que no
representarà, però, el seu ingrés a la presó--, una multa de 3.600 euros i la inhabilitació durant un any i mig per a ocupar
càrrecs públics (encara que, segons el
mateix Montràs, això només afectaria al
càrrec d’alcalde).
La sentència, sortida d’un acord entre
la part acusant --l’Ajuntament de Moià-- i
la defensa de Montràs, va ser dictada el
dia 25 de febrer pel Jutjat Penal número 2
de Manresa. El delicte ambiental, reconegut per l’acusat, es remunta a l’any 2004,
quan es van acabar les obres d’urbanització del polígon del Pla-romaní, en les quals
les naus de la zona havien de quedar connectades a la xarxa de clavegueram per
tal d’evacuar les aigües residuals cap a la
depuradora. Unes canonades que mai es
van realitzar, tot i que les obres no es van
recepcionar com que s’haguessin acabat.
Des d’aleshores, el torrent de l’Ocella va
rebre les aigües residuals causants del
delicte ambiental sentenciat.

Josep Montràs, en sortir del jutjat
(fot. Laura Busquets)

L’any 2011, l’Ajuntament de Moià va
posar en coneixement de la Fiscalia de
Medi Ambient i Urbanisme de l’Audiència
Provincial de Barcelona els fets. Ara, amb
l’acord assolit, Montràs ha assumit la seva
responsabilitat en els fets.
Contactat per LA TOSCA, l’ex-alcalde
moianès ha declarat: «Home, sabia que
no s’havia fet el clavegueram, això no
podia pas negar-ho. Ara bé, hi ha força
qüestions a precisar: amb les anàlisis dels
Mossos d’Esquadra que tinc a les mans i
que van prendre a 400 metres de la zona
industrial, els paràmetres de l’aigua sortien més bé del que està autoritzat a treure
l’aigua la depuradora.»
I conclou: «En tota la zona industrial
del Pla-romaní cap indústria no abocava
aigua industrial. Només, diguem-ne, aigües domèstiques.»

Tram de la riera de l’Om on s’han tallat els arbres (fot. Josep Font)
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Modiﬁcacions urbanístiques
al Sot d’Aluies i a Les Faixes

Festa Major d’Hivern,
entre la tradició i l’esport

Josep Font

Elisa Roca

En el ple ordinari del mes de gener,
l’Ajuntament de Moià va fer l’aprovació inicial de modificació urbanística en els terrenys confrontants amb l’empresa SOSA
Ingredients, al Sot d’Aluies. L’expedient
d’aquest projecte, en exposició pública en
redactar aquest article, haurà de tornar al
ple per a la seva aprovació provisional,
una vegada es considerin les possibles
alegacions. L’aprovació definitiva és competència de la Generalitat de Catalunya,
que tindrà, doncs, la darrera paraula. El
regidor Albert Clusella, preguntat per LA
TOSCA, convidava la població a consultar
i revisar l’expedient i comentava que des
de l’inici de les actuacions pot passar mig
any. En cas de no haver iniciat aquesta
modificació al Pla General s’haurien tancat les portes a una possible ampliació de
l’empresa SOSA Ingredients.
El grup de CiU va votar en contra d’aquesta aprovació. Maria Tarter,
interpel·lada per LA TOSCA pel sentit
d’aquest vot, va exposar que la informa-

ció d’aquesta modificació els havia arribat
amb molt poca antelació i que si hi votaven a favor o bé si s’abstenien perdien la
possibilitat de fer-ne el seguiment o de
redactar propostes de millora. «Veiem bé
el projecte, així com evidentment la possibilitat d’ampliació de l’empresa, però no
ens volem tancar la porta a poder-hi participar i a fer-hi les al·legacions oportunes.»
I afegí: «Va ser un no preventiu que, en tot
cas, ja modificarem quan torni al ple per a
l’aprovació definitiva.»
Per altra banda, l’ajuntament va convocar un ple «extraordinari i urgent» el
dia 17 de febrer amb un únic punt del dia:
«La proposta d’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la
zona verda i de l’equipament a l’entorn de
l’antiga fàbrica tèxtil BCH». Aquest expedient, doncs, es troba ja en la segona fase
de la seva aprovació i correspon a l’ampliació de Les Faixes, la principal inversió de
l’ajuntament per a aquest any 2016.

Els balls tradicionals
Són una tradició lligada a la Festa Major d’Hivern, que enguany van esdevenirse a la una del migdia del diumenge 17
de gener.
El seguici —format per la Cobla Sabadell, que obria pas, els Garrofins i els
dansaires del Ball del Ciri i el Ball de Gitanes, acompanyats tots ells pel Pollo—
va sortir de Can Carner i va dirigir-se
cap a la plaça del CAP per tal d’oferir al
públic assistent les danses tradicionals.
L’actuació va començar amb el majestuós Ball del Ciri, seguit del ball dels Garrofins. Un cop finalitzat aquest ball es va
donar pas a una sardana per tal que els
balladors es canviessin de vestuari —ja
que requereix força estona, a causa de
la quantitat d’accessoris i peces de roba
que porten els dansaires—. Tot seguit, el
Ball de Gitanes, que amb les seves corrandes i el vestuari vistós esdevé un ball
alegre, divertit, importunat sovint per la
figura del Pollo, que acaba mantejat a les
darreries del ball. Per acabar, la cobla va
interpretar una altra sardana oberta a tothom.

Cursa 2 Turons
Durant el mateix matí del 17 de gener
es van dur a terme la XIV Cursa de Muntanya, 7a Marxa Nòrdica i Caminada, XIII
Canicròs i 5a Cursa Curta.
La primera sortida fou la del Canicròs
(per als qui no han vist mai la 2 Turons,
al Canicròs els participants corren amb un
gos, fent equip), després la Caminada i
Marxa Nòrdica; seguidament van sortir els
més petits de la casa estrenant la cursa
XXS, en la qual feien tan sols 250 metres
per l’entorn de la plaça. Llavors va arribar

l’hora de la cursa de muntanya «llarga»,
de més de 14 km, i, finalment, es va donar sortida a la cursa curta, pensada per a
nens i nenes a partir de vuit anys i sense
límit d’edat.
La cursa de canicròs i la caminada,
com ens va comentar Núria Padrisa, van
passar per la Caseta d’en Fermí, cap al
castell de Clarà, pel camí ral d’Oló cap al
pla de Maria i Pedrissa, per a tornar cap
a Moià passant per dalt la Creu. La cursa
llarga de muntanya va transcórrer cap a
la Caseta d’en Fermí, l’obaga de Coromines (coneguda pels participants com «l’infern»), per a pujar cap al castell de Clarà,
baixar cap a l’obaga del torrent de Costa
Llisa i pujar de nou cap al pla de Maria i
Pedrissa per a retornar cap a Moià passant per dalt la Creu. Però, a diferència de
la canicròs i la caminada, es va pujar per
la solella de la costa d’en Fermí fins a dalt
el punt geodèsic i es va baixar pel dret per
darrere els Escolapis. La cursa curta tan
sols va pujar la costa de la Creu, gairebé
pel mateix lloc que la cursa gran, i va baixar per la mateixa zona vorejant el Jardí
Botànic de Can Riera.
Les classificacions van ser les següents:
Cursa muntanya. En nois: 1r, Gerard Morales (Moià); 2n, Ferran Sampere
(Moià), i 3r, Lluís Ruiz (Cabrianes). I en
noies: 1a, Carme Tort (Artés); 2a, Neus
Rosiñol (l’Espunyola), i 3a, Montse Picanyol (Moià).
Cursa Canicròs. En nois: 1r, Dani
Blasi (Moià); 2n, Alex Roselló (Caldes de
Montbui), i 3r, Albert Garcia (Granollers).
I en noies: 1a, Laura Blanco (Moià); 2a,
Mireia Reguant (Manresa), i 3a, Florianne
Gallardin (Avià).

La fàbrica SOSA Ingredients, al Sot d’Aluies (fot. J. Font)

10

11

Febrer-Març 2016

Cursa nòrdica. En nois: 1r, Xavier Ortega (Moià); 2n, Quim Gili Renom, i 3r, Josep Picanyol (Moià). I en noies: 1a, Lucía
Estrella (Sant Salvador de Guardiola); 2a,
Laia Peña (Moià), i 3a, Meritxell Vera (el
Bruc).
Cursa curta. En nois: 1r, Marcel Aubach (Moià); 2n, Ferran Purtí (Moià), i 3r,
Guillem Aubach (Moià). I en noies: 1a,
M. Pilar Hernández (Barcelona); 2a, Mar
Córdoba (Sant Quirze de Besora), i 3a,
Susanna Colomer (Sentmenat).
El GEMI i tota la gent que va participar en l’organització de la cursa, ens va
seguir comentant la Núria, van estar molt
contents de com es va desenvolupar la
matinal i els corredors forans en van marxar molt satisfets. Per últim, hem de comentar que enguany la cursa col·laborava
amb l’associació d’esclerosi múltiple del
Bages (AGRUPEM) i que es van recollir
uns 400 euros.

Diada de Sant Sebastià
El dimarts dia 19, vigília de Sant Sebastià, van sortir pels carrers els Garrofins
acompanyats de tres teiers, com mana la
tradició. El recorregut va iniciar-se a Can
Carner per dirigir-se al carrer de Sant Antoni, retornar cap al carrer de les Joies i
enfilar fins a la plaça de Sant Sebastià,
on, davant el monument al sant, van dansar i van fer-se un grapat de fotografies.
El recorregut va seguir cap al carrer de
Sant Sebastià, Comerç i Sant Antoni per
a tornar al lloc d’inici. Un cop canviats de
roba els esperava un petit refrigeri, que
va ser acollit amb satisfacció pels petits
i es va aprofitar per a donar les gràcies a
Jordi Ferrer i Miquel Sala per la paciència
i constància a l’hora d’assajar aquesta colla de vint-i-un menuts.
I va ser l’endemà, dia 20, que novament van actuar els Garrofins, aquest cop
en l’ofici solemne que es va celebrar en
honor del sant. Després de l’ofertori, els
nens i nenes van pujar al presbiteri acom-

La Tosca - Moià

panyats pel Pollo, a ballar. L’eucaristia,
que va ser concelebrada per Mn Àngel
Collar, Mn. Josep Ruaix, Mn. Carles Riera
i els escolapis pare Mateu, pare Marian i
pare Oller, va finalitzar amb el cant dels
goigs de Sant Sebastià i la veneració de
les relíquies del sant.
Un cop acabada la missa, els Garrofins van ballar de nou davant el temple i,
per últim, a l’Hospital-Residència, on van
donar per enllestida la festivitat del patró
de Moià.

Els Tres Tombs
El trasllat de la bandera des de casa
del banderer de l’any passat, Toni Arisa,
fins a la residència del banderer d’enguany, Josep Picañol Comellas, a l’avinguda de la Vila, va donar el tret de sortida
a la festa. Va ser el dissabte 23 de gener
i la comitiva la formaven els administradors d’aquest any i algun dels banderers
d’altres anys, acompanyats durant tot el
trajecte per la música del grup de grallers
de Moià. Com a agraïment, el banderer va
organitzar un sopar al local de Les Faixes,
tot a l’espera de la gran festa del cap de
setmana següent.
La tarda del dissabte 30 va iniciarse amb la tradicional ballada de country,
amb gran afluència de balladors. Fonts
de l’entitat ens van comentar que hi havia balladors de Navàs, Sallent, Castellterçol, Castellcir, Taradell, Rajadell,
Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Berga, entre altres localitats, i tots
ells van ajudar a mantenir l’ambient a la
plaça Major mentre es preparava la botifarrada organitzada per la comissió dels
Tres Tombs.
Amb botifarra de Cal Noc, Cal Vives,
Cal Maties i Ca la Teresa, i pa de Cal Bou
i el Forn de Cabrianes, es van despatxar
222 entrepans, segons el president de la
comissió de la festa, Josep Paretas, més
els donats de franc als socis. Es va aprofitar l’avinentesa per a fer el sorteig d’una
Garrofins (fot. E. Roca). Cursa 2 Turons (fot. Xavier Rius). Country (fot. C.I.C. - Moià)
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panera amb productes del Moianès. Durant la tarda, el grup de grallers va anunciar als diferents administradors, enguany
tots residents a Moià, que la festa s’acostava.
L’endemà, dia 31, el 33è banderer
de la festa des del seu restabliment, Josep Picañol, acompanyat dels administradors entrants (Rosa Ponsa, Gemma
Picañol i Mariola Rafart) i els administradors sortints (Núria Arisa, Daniel de la
Sierra i M. Eulàlia Dalmau), encapçalaren la rua juntament amb el Pollo i els
grallers.
Darrere seguia una comitiva de quatre
carros de gran tiratge, set carros petits,
deu carrosses amb tractor, nou tractors
antics, cinquanta-dos cavalls de munta
amb ponis inclosos, que van completar
els tres tombs, beneïts pel pare Mateu i
que va tenir el final davant de l’HospitalResidència.
En l’últim tomb, Cosme Homs i Oriol
Picas van ballar el Contrapàs Curt, ball
lligat tradicionalment als traginers i al seu
patró, sant Antoni.
Segons Josep Paretas, la festa d’enguany va tenir un pressupost que oscillava entre 9.500 i 10.000 euros i es van
repartir 1.500 programes, als socis de
manera personalitzada i la resta deixats
en botigues, a l’ajuntament i el Consorci
del Moianès, per tal que la població els
pogués agafar.

Carnestoltes mariner
Escola Pia de Moià

Tres Tombs i contrapàs (fot. C.I.C. - Moià)

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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Rua de l’Escola Pia (fot. C.I.C. - Moià

El temps passa volant i, una vegada més, l’Escola Pia ha celebrat el seu
Carnestoltes. Aquest any, el Rei arribava
el dia 2 de febrer acompanyat pels nens
i nenes de quart i ben vestit de Neptú.
Després del seu discurs, i com mana la
tradició, es va disposar a donar ordres diferents per a cada dia. Xics i grans vam
anar a l’escola amb algun detall relacionat
amb el mar: un mocador de pirata, algun
estri per a anar a la platja, un peix pintat a
la galta... Així, fins al dia que va acabar el
seu regnat.
El divendres 5 de febrer, a les quatre
de la tarda, començava la cercavila pels
carrers del poble. Alguns dies abans,
però, cada classe preparava la seva disfressa, relacionada amb el món marí. Així
anàrem desfilant, en aquest ordre: el fons
del mar, els crancs, els pops, els peixos
globus, les tortugues marines, les meduses, el pirates, els reis Neptú, els submarinistes i els mariners, que anaven oferint
al nombrós públic la popular havanera El
meu avi.
Acompanyats pels grallers de Moià i
de molts pares, avis i altres familiars vàrem arribar als patis de l’escola, on ens
vàrem menjar amb molta gana un bon tall
de coca.

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77
AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78
SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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Carnaval 2016: el poble disfressat
i els carrers molls
Elisa Roca
Carnaval infantil
El dissabte dia 6 de febrer, a partir de
les cinc de la tarda l’alegria del carnaval
infantil del Cau, obert a tothom, va animar
els carrers de Moià. Com és habitual, els
caps de l’Agrupament Escolta Mn. Amadeu Oller capitanejaven la rua al mateix
temps que en portaven l’organització. Tot
cantant i ballant al ritme de la música que
emetien els altaveus encimbellats dalt
el remolc d’un tractor, a cada plaça que
trobaven en el recorregut feien una aturada per agrupar-se i fer algun joc o cantar
alguna cançó que engrescava de nou la
quitxalla. Fins a arribar a la plaça Major,
on nens i nenes van berenar amb xocolata desfeta i van continuar fent gresca durant una bona estona més.

I una setmana més tard...
Diuen que la Quaresma si comença
mullada, mullada acaba. La d’enguany
no va començar amb pluges gaire abundants, però sí que va trencar la ratxa de
tants dies secaners. I com que el nostre

carnaval se celebra dins els dies quaresmals, no va voler desentonar amb la dita i
el dissabte 13 de febrer una negra nuvolada va deixar anar un plugim que va ser
més empipador que altra cosa i no va tenir
més conseqüències que les de deixar els
carrers molls i fer córrer la gent a aixoplugar-se.
A les sis de la tarda, la rua de vint-inou carrosses, incloent-hi alguna comparsa, va començar a desfilar per l’avinguda
de la Vila —lloc on es trobava el balcó
amb el jurat de l’esdeveniment—, seguint
pels carrers de Sant Antoni, Forn, Sant
Sebastià i Sant Josep. Un cop arribats a
l’alçada de la plaça del Colom, cada grup
podia decidir si volia fer una altra volta al
poble o bé ja donar el recorregut per acabat.
Com ja va essent habitual, la comitiva carnavalesca es va organitzar segons
les característiques del grup, és a dir, a
les posicions inicials s’ubicaven els grups
amb canalla i de caire familiar i, més enrere, els joves i potser no tan joves però amb

La rua del Cau, davant de la Biblioteca (fot. E. Roca)
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Algunes de les colles guanyadores (fot. C.I.C. - Moià)
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moltes, a vegades massa, ganes de gresca... Així, doncs, van desfilar barrufets,
nostàlgiques «Pipis Calzaslargas», una
disciplinada guàrdia del Palau de Buckingham o un munt de pops... per seguir
amb uns esplèndids soldats troians, uns
refinats personatges vestits d’època, uns
morts vivents reproduint el famós clip musical dels anys vuitanta Thriller de Michael
Jackson, o unes «irreverents i provocadores» infermeres, entre altres. Per últim es
podien veure mariners, monstres de les
galetes de l’emblemàtic espai televisiu
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dels anys setanta Barri Sèsam, els protagonistes de la pel·lícula Malson abans de
Nadal produïda per Tim Burton, una colla
d’egipcis o un munt d’esquimals... Potser
cap carrossa no va ser aclaparadorament
original, però sí que totes van ser molt
dignes, amb treballades coreografies la
majoria, i totes amb moltes ganes de passar-s’ho bé. El nombrós públic que omplia
les voreres del recorregut, sens dubte, va
gaudir amb l’animada concurrència.
A continuació reproduïm íntegrament
el veredicte del jurat del Carnestoltes:

Reunit per deliberar el Jurat, totalment insubornable (més que
res perquè ningú no va enviar cap «sobret» ni cap pernil als seus
membres) del Carnestoltes de Moià, després d’haver vist amb atenció
les carrosses i els balls amb què varen ser obsequiats per part dels
participants en la Rua, han decidit que les carrosses i comparses
premiades d’aquest any són les següents:
• Gran premi, totalment honorífic, a la millor carrossa de
papes, mames i nens, a la carrossa núm. 10, «Quién es quien».
• Gran premi, també totalment honorífic, a la millor carrossa
de ganàpies, a la carrossa núm. 22, «Gipsy Wedding».
• Gran premi «mira quién baila» a la millor coreografia, a
la carrossa núm. 9, «Kinapatxoca».
• Gran premi «papes manetes», patrocinat per «Bricomanía» a
la millor construcció, a la carrossa núm. 7, «Els Troianos».
• Gran premi als que s’hi varen fer més en el maquillatge i
la guarnimenta, a la carrossa núm. 23, «Las quesadillas antes del carnaval».
• Gran premi a la millor imitació, a la carrossa núm. 14,
«Thriller».
• Gran premi, patrocinat per la «Inseguretat Social» per la
fe que hi posen cada any, a les «infermeres» de la carrossa
núm. 13, «La U.B.I. del Moianès».
El veredicte del Jurat és totalment subjectiu i no obeeix a cap
criteri predeterminat. És totalment inapel·lable i els premis, com que
són totalment honorífics, no es poden anar a cobrar enlloc.
El Jurat vol felicitar tots els participants, carrosses, comparses i
disfresses individuals de la Rua per la feina que hi han posat i els
vol animar a continuar participant cada any en aquesta festa.
Moià, diumenge (amb una miiiiiica de ressaca), 14 de febrer del
2016.
Signat: «El Jurat insubornable».

Per no donar treva a la festa, després
de la rua es podia anar a l’Ateneu La Pólvora a sopar per, seguidament, escoltar al
18

DJ Tutu, o bé dirigir-se a Les Faixes, on
va haver-hi sessió doble de DJ’s, amb Dj
Blade i Dj Semat.
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Marcel·lí Antúnez, de Moià a Tòquio
Josep Font
L’Associació Cultural Modilianum
va organitzar la presentació del llibre de
Marcel·lí Antúnez Sistematúrgia, accions,
dispositius i dibuixos el dia 23 de gener a
l’Auditori de Sant Josep. Amb la presència
de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, l’artista va fer un recorregut visual per la seva
trajectòria artística.
El llibre marca un punt d’inflexió en la
carrera de Marcel·lí Antúnez, ja que s’ha
editat amb motiu de l’exposició homònima
produïda per Arts Santa Mònica, exposició que li va valer guanyar el Premi Ciutat
de Barcelona a la millor exposició de la
ciutat l’any 2014. La publicació, de 228
pàgines i editada per Arts Santa Mònica i
Ediciones Polígrafa, ressegueix la trajectòria de Marcel·lí Antúnez i també inclou
un glossari de mots, obres i grups.
Tant en el llibre com en les exposicions, l’artista sempre fa esment de la seva
procedència moianesa. En el manifest de
El dibuixant, Marcel·lí diu: «Em va tocar
ser fill de ramaders i carnissers, mentre
creixia entre rituals, religiosos i profans,
de la comunitat. Deu ser per això que vaig

“néixer” al segle XIX i treballo al segle
XXI. Aquesta mescla de primitiu i contemporani em sembla normalíssima.» En la
presentació del llibre, Jaume Reus, director d’Arts Santa Mònica ressalta: «A partir
del cos, Antúnez ens condueix per mapes
de carn i de sexe, amb textures de budells
i de fluids, que li són familiars a causa de
la naturalitat amb què va conviure amb els
cicles naturals de petit al poble. La infància i el poble són la gran font d’on ha begut sempre.»

Antúnez al Japó
Uns dies després, el 2 de febrer,
Marcel·lí Antúnez va recollir a Tòquio
el premi d’art del 19th Japan Media Arts
Festival pel seu projecte Ultraorbism. El
guardó és concedit per l’Agència d’Afers
Culturals del Govern del Japó i la distinció
li va ser lliurada en mà pel ministre de Cultura del Japó.
Ultraorbism és una acció interactiva
que va tenir lloc en dos espais connectats
per fibra òptica a Barcelona i Falmouth
(Regne Unit). L’obra és una interpretació

lineal del primer dels dos llibres de les
Històries verídiques de Llucià de Samòsata, un escriptor sirià del segle I dC que
descriu un viatge fantàstic, inventat, amb
referències a la mitologia i la literatura de
l’època.
És testimoni de la importància d’aquests premis el fet que entre els guardonats hi havia Kotabe Yoichi, una llegenda
de l’animació japonesa, autor d’icones de
la cultura popular editada
El dijous 4 de febrer, Marcel·lí Antúnez va fer també dues sessions en directe
de la «performance» Ultraorbism a l’Instituto Cervantes de Tòquio. Van assistir
més de cent persones a cada sessió, amb
presència de membres de l’ambaixada i
del Ministeri de Cultura espanyols.
Antúnez, guardonat al Japó

LES ENTITATS INFORMEN
Les Coves del Toll, un any després
Museu de Moià
Ja ha fet un any d’aquell fatídic diumenge 30 de novembre del 2014 en què
les Coves del Toll ens van tornar a sorprendre i l’aigua va inundar-les de nou.
Des de l’any 1982 no s’havien inundat.
L’aigua va tornar a sortir amb força per la
porta de la galeria sud, primer tram visitable de la cova. La inundació va comportar
que es malmetessin les passarel·les de la
cova i que uns 40 cm de fang es dipositessin a la galeria sud, afectant la zona de
jaciment arqueològic i paleontològic. Un
any després podem dir que s’ha retornat
a la normalitat del servei i s’ha recuperat
bona part de l’equipament tal com estava
abans de la inundació, si bé encara queda
feina per fer.
Per una banda, de la zona on excaven els arqueòlegs de l’IPHES foren ells

mateixos els qui, durant el mes d’agost
passat, van treure el fang acumulat i van
retornar al nivell d’excavació que tenien.
Tot i això, la zona de pas de la galeria sud
continua amb els 40 cm de fang dipositats, disminuint l’alçada de pas en alguna
zona, fet que comporta als més alts haver-se d’ajupir lleugerament. També en
aquesta zona resten encara testimonis de
material esllavissat, sobre els quals esperem que en les pròximes campanyes d’excavació es pugui anar actuant.
Retirar el material esllavissat i rebaixar els 40 cm de fang acumulat serà, segurament, la part més complexa de resoldre, ja que és material remogut i, per tant,
no aportarà informació científica rellevant;
només pot aportar recuperació de peces,
sense context cronològic, que tindran va-

Marcel·lí Antúnez, signant llibres a Moià (fot. Elvira Permanyer)

20

21

Febrer-Març 2016

lor museístic però no arqueològic. Això
fa que no sigui una prioritat d’excavació
per a l’equip de l’IPHES, que, en concentrar l’excavació a l’agost, també prioritza
l’excavació del jaciment amb rellevància
científica.
L’altre punt a resoldre ha estat tornar
a fer la passarel·la. Per una banda, hi ha
la passarel·la de la zona del jaciment,
estrenada just el divendres abans de la
inundació. Aquesta no es podrà refer fins
que no es rebaixin els 40 cm de fang acumulat i, per tant, va per a llarg.
L’altre tram de passarel·la és el de la
zona de riu actual subterrani. La passarella s’havia fet en els anys noranta amb
finançament de la Diputació de Barcelona. Fer de nou aquesta passarel·la era
imprescindible per a restablir el servei, ja
que sense aquest tram, quan hi ha aigua
a l’interior de la cova, aquesta no es podia visitar. La passarel·la s’ha pogut fer de
nou gràcies a una subvenció en inversió
arqueològica de la Generalitat de Catalunya del 2015, que l’ha finançada íntegrament i, gràcies a reaprofitar part de la
fusta de les passarel·les malmeses per la
riuada, s’ha pogut fer tota: els 90 metres
lineals més les dues zones de gir de la
sala de la «T» i de la sala de la «Pota de
l’Elefant».
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cepcional sinó dels que es produeixen habitualment per aquesta època estacional.
2. Durant tot el període d’inundació,
l’avenc del Bassot, situat mig quilòmetre
al nord de la cova i que connecta amb
aquesta subterràniament, en cap moment
no va actuar, com ho sol fer, de sobreeixidor natural de l’aigua del riu subterrani.
En els dies anteriors i posteriors a la inundació, el nivell d’aigua de l’avenc va oscillar entre 1,5 metres i 3 metres de fondària
respecte a la superfície.
3. L’avinguda que va inundar la cova
va deixar una important terrassa de còdols rodats i rentats, d’uns 10 m3, davant
de la Trompa de l’Elefant, curullant la bassa que hi havia en aquesta zona. Aquests
còdols, en no poder sortir per la tapa
metàl·lica que es va posar a la Trompa de
l’Elefant després de les inundacions de
1982, van obrir un forat important d’uns
40 cm d’alçada per entorn d’1 m d’ample,
just darrere la Trompa de l’Elefant.
4. En canvi, la part de fang argilós que
portava l’avinguda es va dipositar per decantació en la galeria sud, apujant el nivell de terra de la cova en aquest tram,
en algunes zones fins a uns 40 cm, i reomplint en part la segona cata que hi ha
a l’entrada de la cova, oberta en els anys

cinquanta quan es va descobrir, curullada
amb la inundació de 1982 i reexcavada de
nou per l’equip d’arqueòlegs de l’IPHES a
partir del 2005.
Una de les línies de treball ha estat
contactar amb dos equips d’espeleòlegs,
la Federació Catalana d’Espeleologia
(FCE) i la Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) del Centre Excursionista de
Terrassa, perquè reprenguin les investigacions que el GEMI havia realitzat en els
anys vuitanta del segle passat i que van
permetre de conèixer la connexió entre la
cova del Toll i l’avenc del Bassot. Aquesta acció ja ha donat els primers resultats,
essent així que l’equip de Terrassa el diumenge 25 d’octubre va connectar de nou
el pas entre l’avenc del Bassot i la cova
del Toll, pel qual no es passava des de
la seva descoberta pel GEMI en els anys
vuitanta. Van haver de treure fang i còdols de la part pròxima a l’avenc però van
aconseguir de passar. El diumenge 13 de
desembre, els espeleòlegs del FCE van
intentar també passar fins a l’avenc del
Bassot, però hi havia aigua en el sistema i
no ho van poder fer. Ambdós equips estan
molt engrescats i tenen intenció de continuar fent prospeccions per veure si hi ha
alguna altra ramificació a més del pas que

ja es coneix cap a l’avenc, i si comunica a
l’exterior amb algun altre punt del torrent
del Bassot.
L’altra línia d’investigació, començada
el febrer del 2015 i que donarà resultats
importants a mig termini, és, a través de
la UPC de Mines de Manresa, l’estudi científic del sistema geològic, hídric i càrstic
de la cova del Toll i el seu entorn per a
conèixer com funciona i, a partir dels resultats obtinguts, determinar quines mesures preventives es poden realitzar per
a evitar nous episodis d’inundació o actuar si aquests es produeixen. En aquest
projecte hi treballa Montse Fuertes, en el
que serà el seu projecte final d’Enginyeria Superior de Mines, sota la tutoria dels
professors Josep Font, hidròleg, i David
Parcerissa, geòleg.
Finalment, amb el suport de la Diputació de Barcelona s’està concertant fer
l’estudi hidrogeològic del sistema de les
coves del Toll. La Diputació és qui contractarà l’empresa que ho faci i qui finançarà
el cost de l’actuació. Aquests resultats es
tindran d’aquí a un any. Com ja vàrem escriure ara fa un any, intentarem, gràcies a
l’espai que ens cedeix LA TOSCA, anar
informant els moianesos de tot el que es
vagi realitzant i descobrint.

Treballs d’investigació
A més de les actuacions per a restablir el servei, s’han realitzat accions d’investigació per a conèixer què va passar
i investigar la hidrogeologia del sistema
càrstic, tot esperant que d’aquestes investigacions en surtin solucions per a prevenir i evitar noves inundacions.
Les incògnites que tenim són les que
ja comentàvem en l’article d’ara fa un any
a LA TOSCA:
1. El torrent Mal durant la inundació
de desembre del 2014 no va portar més
aigua de l’habitual en episodis de pluja, i
aquest no va ser un episodi de pluges exPassarel·la feta de nou (fot. Museu de Moià)
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Espeleòlegs de la Federació Catalana i del SIS del C.E. de Terrassa el 18 de gener al Toll
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Golf Montbrú-Moià

Torneig de Reis

Bar - Restaurant
EL PRAT

Biblioteca de Moià
Benvolguts amics del Golf MontbrúMoià. Voldríem comentar-vos que hem
començat l’any amb novetats i amb moltes activitats per endavant.
Homologació de noves sortides
La Federació Catalana de Golf ens va
fer la visita per homologar les noves sortides.
Ara el recorregut té dues sortides en
quasi tots els forats, aconseguint així maneres diferents de jugar els forats. A més,
el forat 8, amb la sortida més llarga, passa
a ser un par 4. Veniu a provar el nou recorregut si encara no l’heu jugat. Us agradarà molt!
Torneig de Reis
El primer torneig de l’any, que ja és un
clàssic, és el torneig de Reis.
En aquest campionat, en comptes de
lliurar copes als guanyadors hi ha regals
que ens han deixat ses majestats d’Orient. Vam començar l’any amb molta alegria i els guanyadors de les diferents categories van ser els següents.
Scratx: Josep Riba Cabana.
Handicap inferior: 1 Miguel Delgado
Torres, 2 Javier López Mecinas, 3 Josep
Iglesias Brucart.
Handicap superior: 1 Jordi Juanias
Casals, 2 Victòria Millán D, 3 Josep Sabaté Figueras.

Amb motiu de la Festa Major d’Hivern
es va exposar una mostra bibliogràfica sobre oficis antics i pagesia, acompanyada
de peces cedides pel fons etnològic del
Museu de Moià. També es va fer un espectacle de titelles per a petits i grans amb
la companyia L’Estenedor Teatre, que va
representar l’obra Històries de lletres.
El mateix mes de gener es van iniciar
les trobades del Premi Atrapallibres: els
participants de la categoria de nou anys
van llegir Bernat i el pirata Barba-rossa,
escrit per Xavier Castanyer, i els de deu
anys, Jo que vaig dormir amb lleons, de
Laia Longan. La dinamització d’aquest
segon grup de l’Atrapallibres va a càrrec
de Dolors Illa. Cada categoria farà lectura
de tres llibres per tal d’escollir quin els ha
agradat més, veredicte que es farà arribar al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
Del taller de lectura dramatitzada, a càrrec d’Elvira Permanyer, ja se n’han fet tres
sessions, amb un notable
èxit de participació.
Prepararan, de cara
al 22 d’abril, vigília
de Sant Jordi, la
lectura de El llibre
de les bèsties,

de Ramon Llull, amb adaptació de Roc
Casagran.
El mes de febrer, a l’entrada de la biblioteca s’ha pogut visitar El «Domini màgic» de Joan Vinyoli, una exposició que
vol acostar al lector la personalitat i l’obra
d’un dels poetes més importants del segle
XX. La tertúlia literària del mes va ser a
l’entorn del llibre de poemes del mateix títol de l’exposició, conduïda per Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres
Catalanes.
El dissabte 20 de febrer va ser dia
d’estrena a la biblioteca, ja que es va dur
a terme una nova proposta amb el nom
de «Laboratoris de lectura». És una activitat familiar que convida a experimentar
al voltant de la lectura, amb espais de
creació que promouen experiències especials, afectives i vivencials entorn
dels llibres. El primer laboratori
es va titular Avui és un bon dia
per a canviar el món i va anar
a càrrec d’Isabel Calvet. Si
no vau poder assistir a
aquest primer laboratori, no us preocupeu: durant l’any
2016 se’n programaran dos
més.

Esmorzars i
menú diari

Avinguda del Prat, 13
Tel.: 93 820 83 91
08180 Moià

Sessió de titelles, amb L’Estenedor Teatre (fot. Bibl. Moià)
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Projecte Font de Llum
Moianès Solidari
L’Association Saint Camille de Lellis
treballa a l’Àfrica Occidental per alliberar,
curar, rehabilitar i reinserir en el seu entorn familiar persones amb malalties mentals.
Les malalties mentals a l’Àfrica Occidental estan fortament estigmatitzades
i les persones malaltes són marginades
i obligades a viure encadenades. L’any
1993, Grégoire Ahongbonon, un africà
nascut a Benín que residia a Bouaké (Costa d’Ivori), descobreix aquesta greu problemàtica i es lliura a treballar per resoldre
la condició inhumana que afecta les persones amb malalties mentals. S’apropa a
les famílies i les convenç perquè li deixin
alliberar el seu familiar malalt, l’acull i procura ajudar-lo a recuperar la salut i, molt
especialment, la seva dignitat humana.
Així va néixer una associació, qué, després de vint anys té centres d’acolliment i
tallers de rehabilitació a Costa d’Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso.
L’Association Saint Camille no té cap
tipus de subvenció oficial dels governs
d’aquest països, els quals figuren en la
llista dels més empobrits del món. Com
diu i repeteix sovint Grégoire Ahongbonon, «si l’Àfrica és el continent oblidat,
els malalts mentals són els oblidats dels
oblidats». La subsistència dels centres
de l’associació es basa en la cooperació
internacional a través d’associacions i
grups d’amics de Catalunya, França, Itàlia, Suïssa i el Canadà.
Moianès Solidari, a través de les
aportacions dels socis, les recaptacions
d’actes organitzats pels seus grups locals
a Moià, i especialment de Castellcir amb
Tothom i de Calders Solidari, el calendari de Modilianum i els ajuts regulars de
cooperació de l’ajuntament de Castellcir
i esporàdics dels ajuntaments de Moià i
26

Calders, fa nou anys que col·labora en el
finançament de les activitats de l’associació. La major part de les aportacions s’han
destinat a la compra de medicaments (una
de les despeses més importants de la Saint Camille). També s’ha col·laborat en la
compra d’un terreny agrari de 150 hectàrees a Agoïta i en les obres d’un centre
d’acolliment a Tokan, ambdós de Benín.
L’any 2015 ha viscut un pas important
en la cooperació que Moianès Solidari,
conjuntament amb l’associació AïmaSM del Bages i altres grups d’amics collaboradors, té amb la Saint Camille. A la
finca d’Agoïta, on un grup de persones
amb malalties mentals es rehabiliten i alhora es formen en tasques agrícoles, no
es disposa d’energia elèctrica. Un cooperant veí d’Artés, Jaume Domingo, expert
en implantació de sistemes de reg i energia fotovoltaica, amb experiència en projectes de cooperació en diferents països
(Guatemala, Mèxic, Moçambic, l’Índia...),
va estar uns quants mesos a la finca
d’Agoïta per veure les possibilitats de millorar els conreus i resoldre algunes de les

Expedició de material cap a Benín
(fot. Pere Manubens)

necessitats més importants, com és ara
l’energia elèctrica.
De tornada va començar a preparar
un projecte d’electrificació amb un sistema
mixt fotovoltaic i hidroelèctric, i alhora es
van començar a recollir fons per a poder
fer realitat aquest projecte. Es va acabar
el 2015 havent culminat amb èxit aquesta
etapa i enviant a Benín, el passat mes de
desembre, un contenidor amb plaques solars, un molí de gra, motors i altre material
que era difícil o car d’adquirir allà. A més,
aquesta expedició es va completar amb la
col·laboració de Càritas de Moià, que va
aportar uns 2.000 quilos de llegums secs
(llenties, cigrons i mongetes), que seran
un bon ajut per a millorar i fer més variada
la dieta dels malalts acollits en diferents
centres de Benín.
El dia 10 de gener, en Jaume Domingo va ser a Moià, a la sala infantil del
Casal, on va fer una xerrada explicant els
detalls d’aquest projecte. A mitjan febrer,
Domingo ha marxat cap a Benín per dur
a terme la instal·lació projectada, en la
qual serà ajudat per dos cooperants més,
experts també en electricitat i sistemes
d’energia solar. També es farà un curs
de capacitació perquè les persones residents a la finca es puguin fer càrrec del

manteniment del sistema elèctric i també
aprenguin la utilització de màquines, com
el molí de gra, que podran funcionar gràcies a la nova energia elèctrica.
Aquest és un pas important en la collaboració, que pretenem que sigui molt
més estreta i activa, entre la gent del Moianès i les persones amb malalties mentals acollides en els diferents centres de la
Saint Camille. És tan sols la primera part
d’un projecte que, ateses les mancances
i les necessitats per cobrir, pretenem que
es pugui anar estenent a altres centres de
la Saint Camille.
Una vegada a Benín, hauran de comprar altres materials complementaris per a
dur a terme la instal·lació, motiu pel qual
des de Moianès Solidari hem de demanar
a tothom que cregui que aquest projecte
val la pena i és socialment molt necessari,
com ho creiem nosaltres, que en la mesura
de les seves possibilitats hi col·labori fent
aportacions econòmiques que, per petites
que siguin, seran molt ben rebudes.
Per a més informació podeu contactar
amb nosaltres per correu electrònic (solidarimoianes@gmail.com) o per telèfon
(938 300 650) i fer les vostres aportacions
al compte de «la Caixa» ES25 2100 0069
0102 0023 6832.

Finca on es farà la instal·lació; Malalts en rehabilitació treballant (fot. Saint Camille)
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MOIANÈS
La branca del pi de Centelles
a Santa Coloma Sasserra

Consorci del Moianès

Grup de Daines de Moià

Ocupació i emprenedoria

El diumenge 31 de gener va tenir lloc
l’excursió anual que porta un tros de branca
del pi de Nadal de l’església de Centelles,
que s’ha salvat de la crema del dia 31 de
desembre, fins a l’ermita de Santa Coloma
Sasserra, a Castellcir. Ambdós temples comparteixen la mateixa patrona, santa Coloma.
Aquesta és una activitat oberta a tothom, organitzada pels vilatans de Castellcir, i enguany ha estat força concorreguda: hi han participat cinquanta-sis persones de totes les edats.
L’activitat comença de bon matí a l’església de Centelles, on es recull la branca
del pi, i caminant es porta fins a l’església
de Santa Coloma Sasserra. Un cop a l’església, hi ha una botifarrada popular per a
tothom. Seguidament es canten els goigs
de santa Coloma i es diposita la branca,
la qual romandrà tot l’any a la capella fins
que pel gener de l’any següent s’hi porti
novament la branca del pi de Centelles.
Reproduïm unes estrofes de l’Himne
a Santa Coloma, lletra de Mn. Fortià Solà:

Patrona de Centelles,
Coloma, ocell del cel,
guieu vers el camí de les estrelles
aquest poble fidel.
Vós, la vila haveu fundada
quan tot el país reneix;
a vostra aula arrecerada
com una heura arrela i creix.
De vós pren calor i vida
com del pit matern l’infant.
Oh Coloma beneïda,
àngel bell d’un poble gran.
Del Sant Temple la façana
vostra imatge ha presidit;
si va caure en hora insana,
més gentil ha reflorit.
[...]
Puix per vós tenim història,
brilleu, astre coruscant,
en la ruta de la glòria
dels passats i els que vindran.

Grup de Daines de Moià a Santa Coloma Sasserra
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El Consorci del Moianès engega
aquest mes de febrer tres programes
adreçats a joves de 16 a 29 anys amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i la formació
del jovent. Dels tres programes, el que es
realitzarà per primera vegada a la comarca és Ecojove: projecte d’emprenedoria
ecològica, que s’adreça a joves d’entre 18
i 29 anys que vulguin fer realitat la seva
empresa en l’àmbit ecològic. En aquest
cas s’oferiran 150 hores de formació en
tecnologia, innovació i gestió d’empreses
durant dos mesos i posteriorment s’oferirà un acompanyament i assessorament
especialitzats per a fer realitat els projectes empresarials. La formació d’aquest
programa es fa amb el suport de la FUB
- Universitat de Manresa.
Els altres dos programes són Joves
per l’ocupació i Fem ocupació per a joves,
que ja han tingut molt bona acceptació en
edicions anteriors. La nova edició de Joves per l’ocupació, adreçada a persones
de 16 a 25 anys, ofereix 180 hores de formació d’auxiliar de magatzem i la possibi-

litat de completar el currículum amb pràctiques en empreses, contractes laborals
i/o continuar la formació reglada. Durant
el 2015, dels quinze participants, set van
obtenir un contracte de treball i dos més
van poder realitzar pràctiques.
El programa Fem ocupació per a joves, obert a joves de 18 a 29 anys, ofereix
la possibilitat de treballar durant sis mesos
amb contracte en empreses del territori i,
alhora, formar-se per al lloc de treball. En
l’edició del 2014, dels dotze participants,
cinc van aconseguir contracte després de
treballar mig any.

13.565 visites en menys
de tres mesos
El Consorci del Moianès, que va reobrir el servei el passat mes d’octubre,
va atendre 13.565 visites durant l’any
passat. Els diferents serveis de l’entitat
(Servei d’Ocupació, Àrea d’Emprenedors
i Empreses, Oficina d’Habitatge...) foren
objecte de 5.728 visites, tenint en compte
els alumnes participants en els cursos, els
projectes educatius i les xerrades realit-

Presentació del programa Joves, el 19 de febrer (fot. Consorci del Moianès)
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zades. Les dues àrees que han comptat
amb més visites han estat l’Àrea de Formació, amb 1.204 alumnes, i el Servei
d’Ocupació del Moianès, on cal destacar
que, de 173 ofertes gestionades, 66 s’han
cobert amb candidats del servei.
Per altra banda, hi ha hagut un total
de 7.837 visites de turisme, comptabilitzant les que s’han adreçat a l’Oficina de
Turisme del Moianès (oberta l’agost del
2015) i als altres punts d’informació turística. Enguany destaca l’obertura del
Centre de Visitants de l’Estany, inaugurat
el mes d’octubre. Aquest centre ofereix
informació del municipi de l’Estany, de la
comarca del Moianès i itineraris turístics
i culturals molt interessants. També l’any
2015 s’ha creat la nova web de turisme
del Moianès: www.moianesmes.cat.

La pàgina web del Consorci ha tingut
41.339 visites, més d’un 10% respecte
l’any passat, una dada molt positiva si
tenim en compte que durant l’any 2015
el Consorci ha estat tancat més de nou
mesos.
Podeu consultar la memòria completa
a la web del Consorci: www.consorcidelmoianes.cat.

Ajuts Leader
85 persones han assistit a les sessions informatives sobre els ajuts Leader
que s’han fet a Castellcir, Castellterçol,
Moià, Monistrol de Calders i Oló. Les
ajudes van dirigides a emprenedors,
empreses, associacions, fundacions i
ens públics que prevegin fer inversions
que generin activitat a la comarca.

El Producte Interior Brut del Moianès
Josep Font
El desembre passat, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) va fer públiques les dades de la distribució del Producte Interior Brut a Catalunya per comarques, la seva evolució entre el 2011 i el

2012 i el pes econòmic de les capitals de
comarca. La creació del Moianès és una
oportunitat, en aquest sentit, per a poder
ubicar econòmicament la comarca del Moianès i Moià en el conjunt de Catalunya.

Les 10 comarques amb el PIB superior de Catalunya. Font: Idescat
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El producte interior brut (PIB) és el
resultat de sumar tots els béns i serveis
produïts en un territori (municipi, comarca, país…) durant un període de temps
determinat, normalment un any. Es tracta
d’un indicador que permet de mesurar el
creixement econòmic i comparar la capacitat productiva entre territoris. El PIB es
presenta sovint per càpita, és a dir, dividit per la població que viu en aquell lloc.
Hi ha consens acadèmic en el fet que
aquesta darrera dada no mesura adequadament ni la distribució de la riquesa ni el
benestar.
La creació de riquesa a Catalunya
està molt concentrada a l’àrea metropolitana de Barcelona. El Barcelonès i el Vallès Occidental ja representen la meitat de
tot el PIB de Catalunya i, si hi afegim les
comarques del Baix Llobregat, el Vallès
Oriental, el Maresme i el Tarragonès, ja
tenim, gairebé, tres quartes parts del total del que es produeix a Catalunya. Així,
doncs, les trenta-sis comarques restants
donen raó només d’una quarta part del
total de la riquesa que es produeix a Catalunya. L’any 2012 el PIB del Moianès va
ser de 247,9 milions d’euros, al davant de
la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Priorat
i l’Alta Ribagorça, que tanca el rànquing

comarcal amb un PIB de 108 milions, inferior a la meitat del Moianès.
Pel que fa al PIB per càpita, i tenint en
compte les limitacions d’aquest indicador,
el Moianès disposava en el 2012 d’un PIB
de 19.100 euros per càpita, una xifra similar a comarques com el Maresme, amb
18.900 euros. Aquesta dada, tanmateix,
és de 34.000 euros al Barcelonès o de
48.300 euros a la Ribera d’Ebre, per la
presència de les centrals nuclears. En un
índex sobre 100, el Moianès està en un
69,2 sobre el total de Catalunya. El PIB
de Moià l’any 2012, i sempre amb dades
de l’Idescat, va ser de 117 milions d’euros,
cosa que significa el 47% del total de la
riquesa de la comarca.
Ben interessant és explicitar l’evolució
del PIB al Moianès entre l’any 2011 i el
2012. En el conjunt de Catalunya el PIB
va tenir un valor negatiu, ja que va decréixer en un 1,2%. Al Moianès, en contrast,
va créixer un 5,4%, un ascens que només
van assolir comarques com el Pallars Jussà, la Terra Alta, les Garrigues i, amb un
creixement menor, la Val d’Aran. El Moianès, doncs, ja té també un lloc en l’estadística econòmica oficial de Catalunya,
fet que facilitarà l’anàlisi i la prospectiva
comarcal.

Les 10 comarques amb el PIB inferior de Catalunya. Font: Idescat
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Homenatge a l’artista castellterçolenc
Eduardo Costa

Notes terçolenques

Glòria Plans Aliberch

Dia de l’Escudella

El dimarts de Carnestoltes, i dins els
actes de la Festa de l’Escudella, va tenir
lloc a la Casa Museu Prat de la Riba de
Castellterçol la inauguració de l’exposició en homenatge a l’entranyable pintor
castellterçolenc Eduardo Costa i Burés,
gràcies a la iniciativa de tres ex-alumnes
seus de l’antic taller d’art municipal de
Castellterçol. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Isaac Burgos, i de
familiars i amics.
L’exposició, que va restar oberta fins
al 21 de febrer, recollia una mostra de
quadres del pintor, cedits pel seu germà
Joaquim, i també dels ex-alumnes.
També està previst reobrir pròximament el taller d’art, que portarà el seu
nom, i que anirà a càrrec de l’entitat cultural que han creat els mateixos ex-alumnes. El nou taller d’art s’ubicarà al local
municipal del bosquet de Can Sedó.
Reproduïm a continuació una part de
l’escrit que va llegir el germà de l’artista
homenatjat:

«El que us vull dir és que tots aquests
records són els records de la família. Però
l’Eduardo ja no és solament nostre. També és vostre. I vosaltres teniu els vostres
records. Com podeu comprendre, saber
com us l’estimàveu és una emoció molt
especial, que costa molt de dir.
»Ell es va quedar amb la mama i s’hi
va quedar fins a l’últim moment. La cuidava tant! I quan la mama se’n va anar al
cel, es va quedar molt compungit. La tristesa el tenia lligat a casa. No sortia gaire.
Només pintava.
»I llavors va arribar aquella proposta
extraordinària. L’Eduardo tenia un motiu
per a sortir de casa: ensenyar a pintar.
Ensenyava a fer la cosa que més li agradava del món. I això el feia feliç, molt feliç.
Ja ho sabeu, perquè vosaltres hi éreu. Es
va refer.
»Va començar una vida nova. I la va
començar amb vosaltres. Era tan feliç que
em penso que per això va viure fins a noranta-cinc anys.»

Ramon Puig

El dia 9 de febrer, dins el tradicional
dimarts de Carnaval, ha estat, de bell nou,
la plaça Prat de la Riba l’escenari de la
preparació i distribució de l’ancestral i antigament benèfica escudella, preparada
en vint-i-sis calderes d’acer inoxidable.
A diferència d’anys enrere, es compra
el pollastre, la carn magra, la vedella, la
botifarra negra, etc. directament a les carnisseries locals. Al final, entre dos quarts
d’una i la una, es distribueix entre vilatans
i forasters, a més de fer-ho a les dues residències del poble (Josep Brugarolas i
Nature). Malgrat que la plaça era gairebé
plena, no s’han notat enguany les llargues
cues per a accedir al calentó i preuat menjar. Cal dir que hi ha quatre calderes que
només fan caldo.

Sant Antoni del Moianès Sud
Amb un voluminós i extens programa, amb molt contingut històric i gràfic,
el diumenge 17 de gener centenars de
persones ompliren tot el centre de la vila
per veure desfilar els tres administradors d’enguany, Domènec Miró, Carme
Piella i Enric Plans, aquest darrer, per
raons de salut, representat per la seva
filla Lluïsa.
Hi participaren una trentena de tractors, alguns d’ells mítics Lanz d’inicis dels
seixanta, amb sorollosa i fumejant xemeneia, vuit carros amb la xirinola infantil,
rucs, mules i cavalls, a més de gallines,
conills i una més que voluminosa truja de
pèl fosc i llarg... La festa havia començat
amb la tradicional missa, esmorzar de
coca i vi bo, i benedicció dels animals.

El nostrat hivern terçolenc
Tant en la infantesa com en l’adolescència, m’adonava que, en sentir parlar

de les festes del cor de l’hivern castellterçolenc, hi havia una indissimulada gelosia
de celebrar-les pròpiament els vilatans; és
a dir, lluny en certa manera de la nombrosa colònia d’estiueig d’aquelles dècades
dels cinquanta i seixanta. Erròniament, jo
pensava que aquella forma d’homenatjar
l’honorable feina de pagès o ramader resultava ja antiquada o, fins i tot, «contrària al progrés». En passar de la vintena
d’anys, vaig anar canviant radicalment
d’opinió. Darrere el tèxtil, el comerç i els
serveis, la pagesia estava ben viva, sabent conservar tota una simbologia a l’entorn del bestiar. L’escudella ja no tenia un
fi benèfic, sinó de lleure i convivència.
El poeta i escriptor local Antonio Bermejo comentava en una ocasió, per allà la
dècada dels vuitanta, com costava encaixar la festa amb el carnaval (ell mateixa reconeixia que, havent-se disfressat en una
ocasió, no es va sentir ben vist). Per contra, la festa patronal de Sant Fruitós era
gairebé un «tràmit» que calia passar, però
que creia ser rebuda amb certa fredor.
Ara la mobilitat és total, no distingeix
entre vilatans i forasters o estiuejants, i
les noves generacions fan seves aquestes antigues tradicions.

Grup Nou de Teatre
El Grup Nou de Teatre culmina una
temporada d’actuacions molt bona amb
Políticament incorrecte. L’obra de Ray Cooney, autèntic vodevil polític, ja ha estat
representada en quatre ocasions pel grup
dirigit pel veterà Gaietà Farró, entre altres
i amb molt d’èxit a la Fira de l’Estany. Un
ministre embolicat amb una diputada de
l’oposició desencadena una colla d’embolics, oferint una divertidíssima trama.
El mateix director va assumir el paper
de ministre, amb un curós repertori: Manel

Inauguració de l’exposició-homenatge (fot. Alfred Plans)
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Cabañas (director de l’hotel), Cinta Carrera (cambrera), Marta Carrillo (diputada),
Alfons Díaz (secretari del ministre), Jordi
Fañé (detectiu), Miguel Á. Álvarez (marit
de la diputada) i Carme Rivero (esposa
del ministre), entre altres.

Josep Postius i Sunyer (1928-2016)
La vigília de Reis fou escenari del
comiat d’un paleta i transportista d’ofici,
que, malgrat haver tingut una dura infantesa per la pèrdua de la seva mare de ben
jovenet, anà configurant una forta personalitat d’home culte i autodidacte, amb
reconeguda fama de «devorar» des de
temàtica política fins a biografies, novelles, etc., tenint una de les biblioteques
particulars més extenses de la vila. Era
home d’opinions fermes i arrelades. Explicava amb tot detall com, amb només onze
anys, va viure de molt a prop les primeres
repressions en l’ocupació de Castellterçol
l’any 1939, amb la col·laboració de persones del poble fent costat als «civils». Ja
amb els ajuntaments democràtics, va rebre cants de sirena diversos per a entrar
en la política local, cosa que sempre rebutjà. El seu tarannà de segur que hauria

topat amb les, a vegades, politiqueries de
baixa volada.

Núria Llobet i Vallmitjana
El 9 de gener i després de quasi un
any de lluita frenètica contra una malaltia va morir la que fou impulsora des de
l’ajuntament, en el si de CiU, d’un intens
treball enfocat a la qualitat de vida de la
tercera edat. En el darrer full informatiu
municipal, CDC ha ressaltat que en el
seu mandat com a regidora es renovà la
Residència Brugarolas, s’instal·là la sala
de vetlles i es reformà el cementiri, entre
altres fites. L’ex-batlle Manel Vila i l’exregidora Anna Fornell li adreçaren uns
versos i unes paraules en la missa de
comiat. En el terreny del lleure potencià
la Trobada de Puntaires, que se celebra
anualment, la Fira del Bolet, etc. Perruquera d’ofici, fou la primera dona «traginera», en celebrar-se l’any 1992 els cent
anys d’antiguitat del Gremi. Núria Llobet
havia nascut en una família de llarga tradició progressista, essent neboda del qui
fou alcalde d’ERC durant la guerra civil,
Isidre Vallmitjana i Mora, mort exiliat a
Andorra.

SOPA
DE LLETRES
Elvira Permanyer
Places de Moià
Busqueu el nom (oficial o popular)
de deu places de la vila de Moià.
Podeu trobar els noms a la pàgina
49.

Tres Tombs (fot. D. Miró). Grup Nou de Teatre. Josep Postius. Núria Llobet
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MISCEL·LÀNIA
«Muchas gracias, Fay!»
Pedro Rodríguez Olvera
A vegades, en la senzillesa de les
persones i en la sinceritat del gest trobem
una lliçó de vida. En Pedro, un noi que viu
a Moià, originari de l’Equador, va dedicar
aquest escrit al seu amic Fay, treballador
de l’Ajuntament de Moià i originari de Senegal. Mantenim el text en castellà, fent-hi
només alguns retocs estilístics.
***
Publico esta foto no para presumir de
dinero ni nada, porque hay muchas personas que luchamos para sobrevivir en esta
vida. Hoy, como cada vez que lo veo —el
negrito barrendero es simpático, amable y
respetuoso con todos los de Moià—, lo saludé, por el simple hecho de ser tan buena
persona con todos y por ser mi amigo.
Estuvimos hablando de cómo nos va
en la vida. Él me dice «como siempre, trabajando para vivir» y yo le dije que «como
siempre, intentando seguir adelante con
mi familia, estudiando y trabajando». Él
se alegra muchísimo cuando apruebo los
exámenes, después de todo lo que me
cuesta, y dice que llegaré lejos por ser
como soy.

También le expliqué que mi hermano
ya está mucho mejor y es allí cuando una
persona trabajadora y luchadora como él
me da una lección de vida de las que hacen más falta en este mundo, y por el simple hecho de ser él una persona que para
ganarse el dinero necesita barrer toda la
carretera de la Vila de Moià. Primero me
da dinero; no lo quería aceptar porque me
sentiría mal, pero al escuchar su razón me
sentiría mucho peor de no aceptarlo. Él
me explicó que en África, en su país natal,
cuando una persona está mal, la conoce
y es una persona muy buena, respetuosa
y amable, tiene como costumbre, por el
simple hecho de no estar al lado de esta
persona cuando lo necesitaba, dar dinero
a las personas cercanas a la persona que
está mal como significado de que hace
algo por él, por el hecho de existir y ser
una buena persona. A parte de los demás
motivos por los que un africano necesita
el dinero, siendo aún pobres, se ayudan
mutuamente. Eso en toda África es una
costumbre, no una obligación. Tenemos
mucho que aprender de ellos, porque son

Pedro i Fay, i els diners que han motivat l’escrit
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mucho más humanos que los que viven
en un mundo de riqueza y se olvidan de
las personas a las que les hace falta una
parte de esa riqueza (que les roban destruyendo su país).
¡Muchas gracias, Fay! Pero, a cambio, mi hermano ese dinero lo devolverá
a algunos de ellos, en forma de alimento

o cualquier otra materia que les sea necesario enviar a África.
Solo pido a los que leáis este texto que seáis igual de generosos que los
africanos y que adoptemos su costumbre
como si fuera nuestra.
Este dinero vale mucho más que un
millón de euros.

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

ODONTOLOGIA GENERAL
URGÈNCIES
ORTODÒNCIA
IMPLANTS

Botifarra d’ou premiada
Guillem Sala, Cal Noc
El proppassat mes de gener, la Fundació Oficis de la Carn, en col·laboració
amb la Federació Catalana de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters, va organitzar el primer Concurs Nacional de Botifarra d’Ou Artesana. En aquest concurs hi
podien participar elaboradors artesans en
dues modalitats: botifarra d’ou en modalitat clàssica i botifarra d’ou en modalitat
innovadora.
Des de Cal Noc vam decidir presentar-nos a la modalitat clàssica, ja que fa
molts anys que seguim la recepta tradicional de l’empresa, que l’any que ve farà
cent anys (va ser fundada en 1917).
El dia 27 de gener un jurat de mestres
artesans de la Confraria Gras i Magre va
fer la degustació de les botifarres presentades a concurs. Els premis eren els de
millor botifarra d’ou tradicional, finalista i

tres mencions del jurat. A Cal Noc ens van
donar una menció del jurat (corresponent
al tercer premi).

Alguns dels premiats
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LLETRES
Les voltes de la plaça
Marian Baqués
Endiumengem-nos i anem a la plaça
Major. Emplacem-nos —la paraula deu
ser de la família de plaça, oi?— a l’empara de les voltes, i parlem!, que és dia de
mercat.
Xerrant també es fa poble.
És fàcil trobar places porxades, en el
nostre país. Algunes, fins i tot, donen la
volta al recinte. En recordeu cap?
Intentem saber més sobre la nostra.
Aquesta vegada, però, beurem de fonts
externes a la vila de Moià. Obrirem un
llibre de Flocel Sabaté i Jesús Brufal, en
una obra adreçada als escolars: Història
de Catalunya. La baixa edat mitjana del
segle XII al XV. Escriuen: «És el moment
en què van néixer viles [...] amb una clara
funció d’articular el territori del seu entorn.
Per això les viles van disposar de mercats
setmanals i també de fires, a manera de
les grans trobades anuals, com es van
aprovar per a Moià (Bages) el 1154, Puigcerdà el 1182 o Bàscara (l’Alt Empordà)
el 1187.» Encara ens fan del Bages, i és
lògic, ja que el llibre es publicà en el 2014
(Barcelona, p. 47).
I com que som a la plaça i esperem
trobar-nos amb qui sigui, podem explicar-nos xafarderies, que, d’una manera o
altra, hem de celebrar l’article que fa vinti-cinc.
Algú demana: «Sabeu la darrera de
mossèn Maurici?» «Devia ser per allà els
anys cinquanta del segle passat que les
dones van començar a portar pantalons.
El mossèn predica: “Ara s’ha posat de
moda que les dones vagin amb calces.
Què voleu que us digui? Anar amb calces per a anar per la muntanya, per a fer
excursions... em sembla bé, però aquí a
l’església les dones m’agraden més sense calces.”» Deliciós, l’home! Com deliciós és el llibre que el pare Josep Maria

Oller escrigué sobre el mossèn: M’han dit
que us digués... Unes floretes de mossèn
Maurici (Moià 2011, p. 7).
I ja que som a l’església, permeteume que us expliqui una facècia que ens
ha transmès el meu oncle i padrí —Marian Trenchs— en el llibret Terrassa. Un
segle d’històries sense papers. «Jo no hi
era, però la meva àvia, i no com a dogma
de fe, em parlava d’un sermó de quaresma en què l’orador sagrat narrava l’escena de l’hort de Getsemaní i el moment en
què Jesús pregunta als soldats romans
que venien a apresar-lo: “A qui buscau?”
I des de la porta d’entrada, un bon home
atrafegat que acabava d’arribar respon
ben decidit: “Els senyors de cal Barata,
que els porto el paraigua”» (Moià 2000,
p. 65).
En Joan Sales (Cartes a Màrius Torres, Barcelona 2007) en té dues de bones.
«Corre aquests dies per Barcelona una
dita que enclou la crítica potser més aguda que s’hagi fet mai del col·lectivisme;
no pas a càrrec de cap filòsof ni economista sinó de la Carvajal, aquella famosa
primera actriu del Paral·lel. [...] Li havien
fet saber que els de la FAI acabaven de
“col·lectivitzar” els teatres i que d’ara endavant guanyarien exactament el mateix,
quinze pessetes diàries, tots els que hi
treballen, des de la primera actriu fins a
l’acomodador: “Doncs que ensenyi el cul
l’acomodador”, exclamà indignadíssima»
(pp. 75s).
La guerra és a la fase final. Una colla
d’oficials es troba a la pèrgola d’un hotel
del Montsec, quan comença un bombardeig i «alguns obusos esclataven al jardí. “Serà qüestió de baixar al soterrani”,
insinua un dels oficials. “Vagin, vagin, no
facin compliments”, diu un senyor d’edat
que hi prenia la fresca. “Però i vostè, que

no vol venir amb nosaltres?” “Oh, no; a
mi no em volen cap mal; és a vostès que
tiren, ¿no veuen que jo sóc d’ells?” I es va
quedar tan tranquil [...]. Per sort no li va
passar res i no li trauràs del cap que els
enemics —nostres, però no seus— anaven amb molt de compte a no tocar-lo»
(p. 393).
Això va passar als escolapis en els
temps en què per a fumar s’havia de demanar permís. Diu que un religiós s’acosta al superior i li demana: «Pare rector,
puc fumar mentre reso?» La resposta, ja
us la podeu imaginar: negativa. Un altre
escolapi, que ho havia sentit, li demana:
«Pare rector, puc resar mentre fumo?»
La resposta, també la podeu preveure: «I
tant!» Em va xocar quan fa alguns anyets
vaig trobar aquesta anècdota, que he
adaptat, en un llibre americà de psicologia cognitiva. No n’he pogut recuperar la
citació exacta.
Aquesta va passar a Moià, no diré
a quin carrer ni quan. Es veu que hi
havia dos sabaters, que no tenien pas
gaire bones relacions. Un d’ell va plantar un cartell a la façana que deia: «El
millor sabater del món». L’altre, és clar,
va respondre-li. Ho féu amb un altre que
feia així: «El millor sabater d’aquest car-

rer». Aquesta és una vella història que
em sembla que vaig llegir d’en Josep Pla
—qui sap on!—. Segurament ell la devia recollir del Calendari catalá del any
1878, de Francesch Pelay Briz, Barcelona 1877, pp 66s.
Durant uns anys acostumava a escoltar el programa El món s’acaba que en
Xavier Graset portava a Catalunya Ràdio.
Cada dia telefonava al «ferrer del meu poble», que explicava alguna anècdota. Les
va publicar en el llibre Les paràboles d’Antoni Mas (Barcelona 2000, p. 183). Heusne ací una, que simplifico: Un pare i son
fill són convidats a un sopar de compromís. El pare recomana al fill que es porti
correctament, «amb política», que no deixi el plat net i lluent, com si fos un afamat.
«I així van anar a sopar. De primer plat els
van donar caldo i de segon van donar al
noi tres mandonguilles. I el noi, seguint les
instruccions de son pare, se’n va menjar
dues i en va deixar una. Però se la mirava amb molta pena, perquè li feia molt de
goig. I al final ja no va poder més i va dir,
dirigint-se al seu pare: «Escolteu, pare,
em puc menjar la política?»
***
I vinga, cap a casa, que la cassola ja
es mou!

Les voltes de la plaça, d’una maqueta feta per Gerard Romeu, de set anys (fot. Marta Bas)
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UNA MICA DʼHISTÒRIA
Pius Daví i Segalés (1891-1956):
moianès, actor i director de teatre (I)
Elvira Permanyer i Sert
Aquest any 2016 es compleixen dos
aniversaris d’un moianès pràcticament
desconegut per molts vilatans. Estem parlant de l’actor i director de teatre Pius Daví
i Segalés. Fa 125 anys del seu naixement,
el 23 de març de 1891, i seixanta del seu
decés, el 23 d’agost de 1956 a l’edat de
seixanta-cinc anys i després d’una llarga
malaltia que l’obligà a retirar-se dels escenaris l’any 1952, quan la memòria va començar a fallar-li, probablement a causa
d’un alzhèimer o una demència senil.
Pius Daví era el penúltim dels cinc germans de cal Ferrer de la Font (Sebastià,
Josep, Francisco i Lluís), gent que partici-

pava en tot tipus d’actes socioculturals del
Moià del seu temps, essent durant molts
anys el nom de Daví sinònim de cultura,
gresca, bon humor i música. En aquest
context familiar, Pius Daví aviat es dedicà
a la faràndula. En la carta de condol pel
seu decés, Josep Orriols Roca el recorda
a l’Escola Pia participant en activitats teatrals, així com en el poble col·laborant en
esdeveniments del moment. Una de les
primeres notícies que s’han pogut documentar és la seva participació en l’elenc
del Casino de la Lliga amb Terra baixa de
Guimerà, l’agost de 1915, probablement
sota la direcció d’Esteve Vilanova.
Pius Daví, com molts fills moianesos
de família nombrosa, fou enviat a treballar
a Barcelona. Sabem que fou aprenent al
magatzem de brodats i mocadors de Pere
Comellas, al carrer de Petritxol, però aviat
arribà a ser dependent i anà a treballar a
la botiga.

Anys d’estudi
A Barcelona trobem documentada la
seva presència com a alumne, l’any 1913,
de l’acabada d’inaugurar Escola d’Art Dramàtic Català, creada per la Mancomunitat de Catalunya i posada sota la direcció
d’Adrià Gual, la primera escola de Catalunya i Espanya. El curs següent, 19131914, en les funcions públiques que els
alumnes feien com a pràctiques estrenà
l’obra d’Adrià Gual La comèdia extraordinària de l’home que va perdre el temps
—on interpretà el personatge de Gilbert—
i fragments d’obres de Goethe acompanyades al piano pel músic Enric Granados.
Durant el curs 1914-1915 continuaren
les funcions públiques dels alumnes, entre
les quals destaquen l’estrena de Silenci i
Pius Daví en Arlequí vividor (1914)
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la farsa Arlequí vividor, d’Adrià Gual, i el
drama El fill de Crist, d’Ambrosi Carrion.
D’aquests anys d’estudis tenim documentada la presència de l’alumne Pius Daví,
juntament amb els companys de l’Escola,
a Moià els dies 27 i 28 de maig de 1916 al
Casino de la Lliga amb Hores d’amor i de
tristesa, de Gual, que posteriorment estrenarien a Barcelona al teatre Novetats.
Pels Reis de l’any 1917 representà al
Casino de la Lliga Joventut de príncep,
de Carles Costa, amb la Companyia Catalana d’Art Dramàtic Claramunt-Gual,
acompanyant la gran actriu del moment,
Emília Baró. El 14 d’octubre d’aquell any
es lliuraren els diplomes de final d’estudis
a la primera promoció de l’Escola i, entre
ells, a Pius Daví. Durant els anys d’estudi,
Daví va conèixer i fou deixeble del filòleg
Pompeu Fabra, del mestre de cor Jaume
Llongueras, del gran actor Enric Gimènez
o d’Ambrosi Carrion, historiador del teatre, entre altres; un bagatge excepcional
que el marcarà per sempre.
Era considerat, segons la Gaseta Catalana d’Art Dramàtic del 6 de setembre
de 1917, un actor dotat de condicions físiques que donen força al seu temperament i a l’entusiasme que té per l’escena,
es remarca l’escaiença dels papers de
primer galant, el fet que es deixa portar
per les seves energies impulsives, tot fins
als justos límits d’una artística sobrietat.
Durant l’etapa d’estudi i formació, Pius
Daví va participar en la pel·lícula El alcalde
de Zalamea, basada en l’obra de Calderón
de la Barca, amb guió i adaptació cinematogràfica d’Adrià Gual. Fou filmada a Barcelona l’agost de 1914 i produïda per Barcinografo, S.A., amb una llargada de 1.028
m. Els actors foren alumnes de l’Escola
d’Art Dramàtic i Pius Davi féu de Juan.

dirigida per Enric Borràs. El primer paper
fou el de Vicenç, en Mireia, adaptació escènica del poema de Frederic Mistral feta
per Ambrosi Carrion, estrenada al teatre
Novetats de Barcelona el 20 de setembre
de 1917. En aquesta obra va conèixer la
primera actriu de la companyia, Maria Vila
i Panadès, amb la que es casaria l’any
1919 i amb qui tindria una filla, Maria Daví
i Vila, que també seria actriu.
Sota la direcció d’Enric Borràs estrenà també Els nàufrags, de Santiago
Rusiñol (13 octubre 1917); la tragèdia
Indíbil i Mandoni, d’Àngel Guimerà (13
desembre 1917); La mala vida, de Juli
Vallmitjana (15 març 1918). I el 19 d’abril
de 1918 fou l’estrena del drama Al cor
de la nit, de Guimerà, al teatre Romea i
sota la direcció d’Enric Giménez, en el
que fou el debut de Pius Daví en aquest
teatre.

Els primers anys d’actor
professional
Pius Daví començà la seva carrera
com a actor professional a la companyia
Pius Daví en Montmartre (1918)
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Sota la direcció de Jaume Borràs i al
teatre Español estrenà Montmartre, de
Pierre Frondaie (4 octubre 1918), i El català de la Manxa, de Santiago Rusiñol (6
desembre 1918), a més de sainets i peces
curtes que habitualment acompanyaven
l’obra important.
Des de l’any 1919 fins a la formació
d’una companyia pròpia l’any 1925, Pius
Daví i Maria Vila es presenten a diversos
teatres de Catalunya: Principal de Girona,
Principal de Figueras, Euterpe de Sabadell, Bartrina de Reus, Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Ateneu
de Tàrrega..., entre molts altres, estrenant
obres d’autors locals o portant-hi obres
estrenades a Barcelona.
Pius Daví era el primer actor i Maria
Vila la primera actriu, però Daví començà a fer de director artístic i la premsa
d’aquells anys el definí com a dotat d’un
exquisit gust, tant per a escollir les obres
del seu repertori com per a les presentacions i vestir-les «...amb la més absoluta
dignitat artística», utilitzant el vocabulari
de l’època. Sota la seva direcció, s’estrena a Barcelona l’any 1921 La dama de
l’amor feréstec, de Joan Puig i Ferreter, i A
sol ixent fugen boires, d’Avel·lí Artís. Durant la temporada de primavera de 1922,
Pius Daví, primer actor de la companyia
d’Enric Borràs, estrenà obres en llengua
castellana, fet habitual en les companyies de l’època: El caudal de los hijos, de
López Pinillos; Antón Caballero, de Pérez
Galdós; Pasa el lobo, de Luigi Capuana;
El pecado de Agustín, de Muñoz Seca...,
alternant-ho amb obres en català com
Terra Baixa o El místic.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera, les companyies catalanes van haver
de deixar de fer teatre en català i a Pius
Daví i la seva muller els trobem al Teatre Eslava de València, on formaran una
companyia escènica que els portarà a Sevilla, Albacete i Madrid amb obres traduïdes al castellà.
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La temporada d’octubre de 1924
a juny de 1925, Daví formarà part de la
companyia instal·lada al Romea que dirigeix Joaquim Montero, amb la qual estrenaran obres estrangeres traduïdes al
català, com ara Enric IV, de Pirandello, El
marxant de Venècia, de Shakespeare, i la
discutidíssima comèdia Knock o el triomf
de la medicina, de Jules Romain, però
també obres d’autors catalans: Fidelitat,
de Josep M. de Sagarra, la primera que
escenificà d’aquest autor; A Montserrat!,
de Joaquim Montero; El partit del diumenge, de Valentí Castanys, o les rondalles
per a infants Camina que caminaràs i Nines i ninots, de Josep M. Folch i Torres.
També era costum d’aquests anys reposar obres d’autors catalans consagrats,
com Àngel Guimerà (Rosa Maria, Terra
baixa, La boja, La reina jove), Frederic
Soler «Pitarra» (Les joies de la Roser, La
dida), Santiago Rusiñol (El pintor de miracles, El triomf de la carn), entre altres.

Oﬁcis antics i personatges de Moià
1. Escombriaire: Àngel Freixa i Serracarbasa
Roser Portet
tes) per a fer d’escombriaire i per a conduir el cotxe de difunts (tot en el mateix
contracte i per concursos anuals), amb
aprovació del ple del 4 d’agost de 1963:
«Contractar Àngel Freixa per a la recollida
diària de deixalles: 32.000 pessetes anuals. Adjudicació directa per haver quedat
desert durant dos concursos consecutius.
A Àngel Freixa Serracarbasa se li contracta el servei de conducció del cotxe fúnebre en 1963, amb 150 pessetes per cada
enterrament de la localitat, i 250 pessetes
per cadascun que s’hagi de localitzar en
masies o cases de camp. Moià, 10 de gener de 1963».
Àngel Freixa (fot. Joan Freixa)

Iniciem una sèrie d’articles dedicats
als oficis antics de Moià. Intentarem explicar en què consistien a través dels
testimonis dels qui els van exercir, amb
la seva evocació i amb la contextualització a l’entorn de la nostra vila. La primera
entrevista que presentem la vam mantenir amb Àngel Freixa i Serracarbasa el
7 de setembre del 2013, amb motiu de
les explicacions que ens va donar sobre
la fotografia publicada en el calendari de
Modilianum de l’any 2014, que també reproduïm aquí. Àngel Freixa morí el 17 de
juliol del 2015.
Àngel Freixa i Serracarbasa, «el
Montvinet», havia nascut l’any 1925. Apareix en la fotografia de 1963, a la plaça
Major, quan es va estrenar el carro de
l’Ajuntament de Moià per a recollir les deixalles. Era el darrer carro de tracció animal, ja que a partir de 1965 es mecanitzaria aquesta feina. Va estar contractat per
l’ajuntament (conservava un dels contrac-

Com és que va començar a fer d’escombriaire del poble?
Menava els meus camps i feia aquesta feina, juntament amb la del transport
dels difunts. A l’hivern fer de pagès no em
donava gaire feina, i buscava alguna cosa
per a completar el jornal.També ho combinava amb altres feines: anava a l’escorxador a tallar carn i a matar porcs a les cases de pagès. Mentre d’altres en acabar
la feina al camp feien de manobres, jo em
dedicava a fer d’escombriaire. Ho vaig fer
set o vuit anys, no me’n recordo bé.
Com s’organitzava la recollida?
Els veïns baixaven les escombraries
al carrer en galledes, cubells o el recipient que tinguessin per a posar-hi els rebuigs. Jo anava passant per tots els carrers, tocant la campana perquè sentissin
que m’acostava i els veïns es poguessin
atansar. Deixaven les escombraries a les
portes o les acostaven al carro, i com que
els carrers eren estrets ja no havia de fer
gaires passes per a abocar-les. En els

Pius Daví (1925)
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llocs que veia que no les havien baixades,
els cridava i les pujava a buscar. A l’estiu
la jornada era més llarga: amb els estiuejants s’allargava el recorregut i el nombre
de viatges per a recollir-les.
Era una feina per a fer-la tant a
l’hivern com a l’estiu, tant si feia fred com
si plovia. Carregava les deixalles un dia sí
i un dia no (els dilluns, dimecres i divendres) i el diumenge no sortia.
Quin era el recorregut pel poble?
El carro es guardava a l’antic escorxador i el recorregut el començava pel
carrer de Santa Magdalena, cap al Salt
fins a cal Magí, agafava el carrer de Sant
Sebastià, el carrer del Vall i anar fent les
voltes. Quan hi havia els estiuejants, havia d’arribar a les torres —alguns es queixaven perquè quan passava no tenien les
deixalles a punt i, si jo anava de pressa
i no tenia temps d’avisar-los (perquè no
havien tingut la previsió de deixar-les), ja
no podia recollir aquelles escombraries o
em feia perdre molt temps—. Al final de
la jornada tocava el Poble Nou. L’avantatge és que el poble no era tal com és ara
—ha canviat molt— i, és clar, el trajecte
era més curt. Ara tenim cases en llocs que
només eren camps: més avall de l’Hotel
no hi havia res, més avall de ca la Pastora, tampoc; aquesta casa quedava entre
camps.
Havia d’anar a buidar un parell o tres
de vegades el carro, depenent de la quantitat de gent i de l’estació de l’any. Per a
anar a descarregar feia el mateix camí
que arribava a la pedrera, aprofitava el
viatge, havia portat infinitat de pedra a
cal Comadran (això quan duia el carro de
trabuc). Va ser una altra feina que feia de
més a més.
Quantes hores trigava a recollir totes les escombraries?
Exactament no ho sé, perquè hi havia molta volta: al matí m’hi posava tard,
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cap a quarts de nou o a les nou, perquè
si no ho haguera trobat tot tancat. I fins a
les quatre de la tarda, aproximadament.
Quan el carro s’omplia d’escombraries
havia de buidar-lo i tornar a carregar-lo,
dues vegades o més, sobretot a l’estiu,
quan hi havia més gent, i havies de córrer
perquè ja et passaves d’hores, fent més
feina de la que et pertocava.
Quin tipus de residus llençava la
gent?
Moltes de les galledes eren plenes
de cendra i algunes restes orgàniques.
De residus orgànics no se’n tiraven gaires, s’aprofitaven molt per les cases: les
peloies de la fruita ja eren per als seus
horts o jardins i les peles de patata per
si tenien bestiar. Tampoc no existien els
embolcalls actuals. Jo ho anava a tirar en
un indret destinat per a això, al costat del
cementiri; la resta en els camps, ja com a
adob. Durant una temporada el Maties de
la Palla garbellava les deixalles per treure’n la cendra, les assecava i les venia a
Barcelona com si fos terra negra. També
recollia el vidre i, ocasionalment, hi podia
haver algun estri que a algú se li hagués
fet malbé.
Quines desavantatges tenia la feina?
Sempre m’havia d’estar rentant i rentant, perquè havia de recollir molta porqueria. Per exemple, si la gent matava un
conill, et tiraven la godallada a les escombraries. Recollia la merda dels altres, això
era el més fotut. És clar que era una altra
època, la gent no tenia tantes manies.
Fes el temps que fes, amb pluja, neu
o vent, havia de sortir, tant per fer d’escombriaire com per anar a transportar els
difunts, que tocava quan tocava. A vegades amb unes bones nevades. Recordo,
especialment, una vegada, venint des de
Casamitjana, que vaig patir molt per arribar al cementiri.

Mai no em vaig trobar malament, tot
i que venia a casa molt cansat. M’havia
de rentar i ja trobava el dinar a punt (la
dona me’l preparava i se n’anava a treballar a la fàbrica), i ja eren les quatre de la
tarda quan plegava. Sovint em posava a
dormir de cansat que estava, de cansat i
esgotat.
Com a avantatge, per Nadal passava
per les cases a deixar-hi una targeta en
nom de l’escombriaire per felicitar les festes, i els veïns em donaven alguns diners
com a regal: podia ser un duro o unes
quantes pessetes, segons la feina que
veien que els havia fet durant l’any.

i havia d’anar a buidar el gènere.També
portava un bidó al costat de la campana,
que era de ferro, on tirava el vidre. El vidre
el posava a part, fins que venia un drapaire a recollir-lo. Havia de vigilar que el
bestiar no s’hi fes mal, perquè el guardava a casa.
L’ajuntament va comprar el carro nou,
perquè amb el de trabuc, quan arribaves
a lloc per dipositar les escombraries, l’animal queia i el carro també; no era un bon
sistema. El nou carro es diferenciava per
les rodes, que eren de neumàtic, i pel tipus de bolcament. El carro per a transportar els difunts era un altre, és clar.

Àngel Freixa a la plaça Major de Moià, l’any 1963 (fot. Renom)

Com era el carro que portava?
Era un carro d’alumini, amb unes tapes. A un costat del davant hi havia un seient individual i conduïa el cavall assegut
en aquell seient. Abans del carro nou havia anat amb un carro de trabuc que duia
unes alces perquè tingués més capacitat.
Hi penjava una campana amb una molla
que servia per a avisar els veïns que arribava. Portava unes tapes que abaixava
quan havia acabat de passar pertot arreu

L’any 1965 va plegar de fer aquesta
feina?
Amb el darrer carro vaig treballarhi dos anys, i amb l’anterior —el de trabuc—, havia fet d’escombriaire durant
cinc o sis anys.
Ho vaig deixar quan es va mecanitzar:
des de principis de 1965, la «Hermandad
Sindical de Labradores» s’encarregà de
la recollida de deixalles amb un tractor i
un remolc.
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PUBLICACIONS
17-1-2016

Llibres
Josep Clotet i Riera. Vivències calderines i altres
diversitats
Calders: l’autor, 2015. 54 pp.

Recull de poesies i proses recents d’aquest polifacètic autor calderí, ara ja ancià, majorment referides al seu poble i editades per
a una difusió reduïda.

[Glòria Pons i Puigcorbé]. Records de l’àvia Carme
[Moià: l’autora, febrer 2016]. 74 pp.

Evocació de Carme Pons Puigdesens, esposa d’Andreu Vilardell i mare dels germans Vilardell Pons, coneguda família de la
pagesia moianesa. L’autora, nora de la protagonista, ha recollit
vivències i informacions útils per a conèixer les vicissituds d’una
nissaga de la vida del camp a la nostra terra. Distribuït entre la
parentela i amistats, qui hi estigui interessat pot posar-se en contacte amb l’autora (tel. 617 557 331).

Revistes
—Cavall Fort, núm. 1285 (febrer 2016), amb l’article «Gal·la Placídia», de M. Àngels Petit.
—L’Esplai, núm. 225 (febrer 2016), butlletí informatiu de l’Associació de Gent Gran
de Moià, amb 4 pàgines.
—Modilianum, núm. 53 (2n semestre 2015], revista d’estudis del Moianès, amb 96
de temàtica filològica, històrica, bibliogràfica, etc.

Diaris
12-1-2016
Regió 7

6-1-2016
«El Moianès espera la seva comissaria. En les
seves negociacions amb Interior, el Consell
aspira a tenir una seu dels Mossos com totes
les altres comarques».

7-1-2016
«Experts en drons situen cinc models creats a
Moià entre els millors del món. L’estudi d’una
consultora nord-americana valora l’eficiència
dels aparells de l’empresa Catuav».
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«Proposen que el Consell del Moianès ampliï la
depuradora sense esperar l’ACA. El consell d’alcaldes de la comarca debatrà la setmana vinent
si ha d’assumir la despesa de forma urgent».

24-1-2016
«La mezzosoprano nord-americana J’nai Bridges guanya el Francesc Viñas. Concert avui
amb l’orquestra simfònica del Gran Teatre del
Liceu».

25-1-2016
«Marcel·lí Antúnez despulla el seu mètode.
L’artista internacional presenta en primícia a
Moià, el seu poble natal, el llibre que recull 22
anys de trajectòria i treball».

forestal que la víctima freqüentava». «Uns
desconeguts roben la campana de l’ermita de
Sant Miquel de Castellterçol». «Marcel·lí Antúnez, premiat al Japó per “Ultraorbism”. Un jurat
internacional va proposar el seu projecte al Japan Media Arts Festival».

16-2-2016
«Monistrol reclama a Moià que intensifiqui els
controls del que aboca a la riera de la Tosca.
Ahir hi va haver un nou episodi de contaminació, i l’ajuntament monistrolenc considera que
la inspecció que es fa a les empreses no és
prou exhaustiva».

La Vanguardia

1-2-2016

17-1-2016

«Moià centrarà en la millora de Les Faixes la
inversió del 2016. Amb el pressupost que acaba d’aprovar, l’ajuntament de la capital del Moianès preveu reduir el deute el 10% i situar-lo
en uns 12 milions en tancar aquest any».

«Berganza obre el Francesc Viñas. La mezzosoprano fa el pregó inaugural del concurs al
Saló de Cent».

3-2-2016
«El Moianès entra oficialment a la Catalunya
Central. El Govern va aprovar ahir l’adscripció
de la nova comarca a la delegació de la demarcació territorial».

26-1-2016
«No ha estat el millor anys», crònica del concert de guanyadors del 53 concurs de cant tenor Viñas, signada per Roger Alier.

El Punt Avui

4-2-2016

19-1-2016

«Mor un navarclí en caure per una rasa mentre
passejava per la colònia Jorba. El cadàver va
ser localitzat ahir a la matinada en una zona

«El Viñas, preocupat per la respiració. 566
cantants d’arreu del món participen a Barcelona en el 53 concurs de cant».

«El Consorci del Moianès ha atorgat des de
l’octubre 133.000 euros d’ajuts de lloguer.
L’ens va reobrir fa tres mesos per prestar serveis a l’espera que el nou Consell Comarcal
funcioni de ple».

16-1-2016
«L’activitat de l’escorxador de Moià es limitarà
al porcí pel poc rendiment de la resta. La falta
de demanda ha reduït la matança de xais, vedells i cabrits, mentre que s’ha disparat la de
porcs». «El Museu de Moià acull una mostra
sobre l’Europa de fa un milió d’anys».
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BREUS
Activitat cultural

NECROLÒGIQUES

Del 16 de gener al 12 de juny es pot
veure al Museu de Moià l’exposició Europa fa un milió d’anys.
La Coral de Moià, dirigida per Mireria
Miralles, va cantar, el diumenge 14 de febrer, en la celebració de la missa retransmesa per TVE-Catalunya.
El 27 de febrer, Joventuts Musicals reprengué la temporada de concerts amb el
guitarrista Izan Rubio. Abans ja havia inciat el IV Cicle Joves Talents Maria Vilardell
Viñas, amb els guardonats en el I Concurs
Internacional de Flauta (16 gener) i el pianista Eudald Buch (6 febrer).

del sender GR 177. El GEMI manifesta
que creu tenir «la responsabilitat d’acceptar l’encàrrec, ja que aquest sender
transcorre pel Moianès» i, amb aquesta
finalitat, demana la col·laboració de socis i simpatitzats. Els passos que aquests
han de seguir són els següents: recollir
el kit (material) de restauració a la botiga
GR 177 de Moià; llegir bé les instruccions
que s’hi adjunten; escollir el tram que es
vulgui senyalitzar i, en finalitzar la senyalització, tornar el kit a la botiga i marcar
en un mapa el tram senyalitzat; comunicar qualsevol incidència o dubte sobre el
recorregut.

Senyalització del sender GR 177

Noces d’or matrimonials

La junta del GEMI ha tramès una circular als seus socis i simpatitzants en què
informa que la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) els ha
encarregat la restauració i el manteniment

Sebastià Petitbò Picañol i Conxita Antúnez Sentias van celebrar el passat dia
6 de febrer, a la vila de Moià, el seixantè
aniversari de les seves noces matrimonials.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Defuncions

Gerard Alemany i Pezzi, fill de Jordi i
de Sandra, dia 1 de desembre, a Barcelona (i nét de José Luis Pezzi i Carmen
Ballarà).
Jordi Ordóñez Molina, fill de Jordi i de
Valeria, dia 14 de gener.
Bo Xuan, fill de Chunyong i de Changyue, dia 17 de gener.
Aitana Lozano Martínez, filla de Belén
i d’Isaac, dia 22 de gener.
Salma Mssahal Hassad, filla de Rachid i de Rachida, dia 22 de gener.
Knut Milena De Mello, fill de Víctor i de
Daniela, dia 25 de gener.
Zoumana Diallo, filla de Batieble i
d’Adiara, dia 30 de gener.
Arlet Jordana Alabern, filla de Moisès i
de Carla, dia 3 de febrer.

Salvador Serracarbasa Rovira, de
cent un anys, vidu de Maria Picañol, dia
8 de gener.
Jordi Vilà Torra, de vuitanta-tres anys,
dia 11 de gener.
Maria Salut Mas Westermeyer, de setanta-vuit anys, vídua de Pere Grané, dia
19 de gener.
Lola Farràs Roca, de vuitanta-vuit
anys, vídua de Josep Barneda, dia 29 de
gener.
Lluís Pla Canudas, de vuitanta-cinc
anys, vidu de Carme Estrada Planas, dia
11 de febrer.
Maria Antònia Esteve Prat, de setanta-tres anys, dia 13 de febrer.
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Agraïment i record
Nati Grané i Mas

Salut Mas

Amb aquest escrit voldria agrair a
l’Hospital-Residencia de Moià tota l’ajuda que vaig tenir durant el temps que els
meus pares, el Pere i la Salut, s’hi van
estar. Va ser per un període de temps
breu, però molt intens; no acceptaven gaire l’envelliment, la decadència pròpia de
l’edat i el fet d’haver de canviar els hàbits.
En el nostre poble tenim la gran sort
de disposar d’una residència de gent gran
com és l’Hospital-Residencia de Moià. Els
seus treballadors, del primer a l’últim, són
uns grans professionals i sobretot unes
grans persones, i en vull donar fe. En els
moments més dolorosos van estar al nostre
costat i ens vàrem sentir molt acompanyats.

També tenim un record molt afectuós
per tots els amics dels meus pares i nostres que ens van acompanyar i ajudar en
la malaltia i traspàs de la Salut.
Per últim voldria recordar la meva
mare amb aquest escrit de la meva filla
Montserrat:
«Si la Salut hagués viscut aquesta
època, probablement hauria sigut una
“ego bloguer” amb un compte “fashion” a
Instagram i un blog dedicat a receptes de
cuina tradicionals.
»La Salut va néixer el 1937 a Sant
Fruitós de Bages. Va passar la major part
de la seva vida a Moià, on treballava a la
fàbrica tèxtil junt amb el seu marit, l’avi
Pere. Cuinava uns peus de porc i una sarsuela per a llepar-se’n els dits. Era molt
presumida i s’estarrufava quan li deien
que era la senyora més elegant de Moià.
Era feliç a Calafell, a l’apartament a primera línia de mar, i quan sortia a ballar
amb les seves amigues i el seu marit.
»La meva àvia Salut ha mort sense
una arruga i acompanyada per la seva família i amics. Salut, que al cel et retrobis
amb l’avi i balleu eternament.»

Nota d’agraïment
Família Barneda Farràs
La família Barneda Farràs volem donar les gràcies a totes les persones que
ens han acompanyat en aquests moments tan emotius i dolorosos pels quals
hem passat amb motiu de la mort de la
mare. Gràcies per totes les condolences i
les mostres d’afecte rebudes.

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 31
de març, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
Sopa de Lletres: places dels ÀNECS, del CAP, del CARRERÓ, dels CIRERERS,
del COLOM, de l’HOSPITAL, MAJOR, del MOIANÈS, del Pare SAGRERA, de SANT
PERE.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

GENER 2016
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL

VENT

Coberts Núvols

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

Dominant

De l’1 al 10

15,8

0,0

7,5

1

4

5

SW

5,9

De l’11 al 20

11,7

-0,5

4,5

6

-

4

SW

0,2

Del 21 al 31

16,9

1,4

7.9

6

-

1

NW

--

TOTAL

6,1

UN ALTRE DOCUMENT

Com que en el número anterior de LA TOSCA el resum meteorològic de l’any passat va sortir
amb errades, el tornem a publicar a continuació.

ANY 2015
MITJANES

Gener

9,37 1,22 4,97 15,0 -2,7

13,0

7,8

3

1

0

0

11

1

12

Febrer

9,26 2,28 4,74 13,8 -5,8

9,0

7,0

2

2

0

0

3

4

5

Març

14,53 5,08 9,81 20,6 -1,2

25,8 19,9

5

2

1

0

4

1

3

Abril

17,78 7,10 12,44 22,8

1,4

29,0 18,4

7

0

0

0

4

2

2

Maig

23,4 11,16 17,15 31,5

6,2

15,2 13,0

2

0

0

0

2

2

0

Juny

26,09 14,91 20,50 32,2 11,0 46,2 20,2

9

0

0

3

0

0

0

Juliol

30,5 19,16 24,83 37,3 14,6 39,0 16,8

6

0

0

1

3

2

0

Agost

26,57 16,33 21,45 34,3

8,1

32,8

8

0

0

0

5

8

0

Setembre

21,23 10,68 16,96 26,0

9,3

54,8 19,0

10

0

0

0

15

21

0

Octubre

17,73 7,78 13,74 24,2

3,1

15,7

4,9

8

0

0

0

18

15

0

Novembre 16,63 6,45 11,63 22,4

-2,5

80,4 80,4

1

0

0

0

10

14

3

Desembre 13,47 4,61

0,0

1,6

0,6

3

0

0

0

12

10

9

18,88 8,89 13,93 37,3 -5,8 387,7 80,4

64

5

1

4

87

80

34

Any 2015

9,04 18,0

58

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.
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