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EDITORIAL
Les Faixes i la carretera de Manresa
El primer número de LA TOSCA editat per l’actual Consell de Redacció, i que
correspon a gener del 2012, ara fa cinc
anys, encapçalava la coberta amb el títol
«El CAP de Moià obre les portes». En el
seu interior es donava compte de l’obertura oficial d’aquella infraestructura, que
havia obligat a desplaçar les piscines municipals a la part inferior de la carretera de
Manresa. En el transcurs de l’acte, l’alcalde, Dionís Guiteras, havia dit que aquella
inauguració seria també l’última durant
anys, fent referència a la gravetat en què
es trobava la hisenda municipal.
Cinc anys més tard, l’Ajuntament de
Moià torna a inaugurar. No ha estat pas
l’única inversió d’aquest període (mur del
parc al carrer de Santa Magdalena, substitució de fanals per il·luminació LED més
eficient, etc.), però és una mostra clara
que la situació econòmica, pel que fa a
l’ajuntament, ha canviat molt en un lustre.
La inauguració d’un equipament cultural és sempre motiu d’il·lusió, i més encara per a l’associació que edita aquesta revista: desitgem que l’escola municipal de
dansa Somnis pugui desenvolupar molt
millor la seva activitat a Les Faixes, que
aquest espai cultural esperoni les arts escèniques i musicals i contribueixi, en definitiva, a una major promoció de l’activitat
cultural amb les millores introduïdes i les

inversions que s’hi efectuaran encara els
pròxims anys.
La zona de la carretera de Manresa,
amb aquesta remodelació i la propera
obertura d’un nou supermercat, s’ha convertit en una àrea de màxima centralitat.
De mitjana, en dies feiners, s’hi fan un miler de compres i la seva zona d’influència
abasta la majoria de pobles del Moianès.
Ara que el Consell Comarcal ja ha començat a caminar, Moià n’és capital, pel que fa
a concentració de supermercats. Aquesta efervescència d’activitat també causa
problemes, ja que la trama urbana és la
d’una carretera de pas i no va ser un espai planificat per a ordenar, massivament,
l’estacionament i maniobra dels cotxes,
que volen atansar-se tant com sigui possible als centres comercials, i fer-ho compatible amb els vianants que travessen la
carretera carregats. Usos molt diversos
per a una àrea que s’haurà d’anar adaptant per a compaginar funcions amb comoditat i, sobretot, amb seguretat.
Moià, per la seva orografia, ha anat
creixent de nord cap a sud. Els carrers
més septentrionals han viscut la desaparició de gairebé tot el comerç allí ubicat.
Les botigues familiars, algunes d’elles
centenàries, estan agrupades a l’entorn
del centre històric i l’eixample de la carretera de Manresa és ara, per la seva ebullició, la nova avinguda de la vila.
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Important reforma a Les Faixes
Josep Riera
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Edita:

ASSOCIACIÓ CULTURAL

Amb el suport de

Des del diumenge 12 de febrer ja és moianeses perquè l’aprofitin i en gaudeien funcionament el reformat Espai Cultu- xin, «que no hi ha censura», va concretar.
El jove conjunt musical moianès Delral Les Faixes. En l’acte inaugural, sessió
de portes obertes, el regidor de Joventut, ta i les alumnes de l’escola municipal
Martí Padrisa, va donar la benvinguda al de dansa Somnis tingueren el privilegi
públic assistent i va anar presentant les d’estrenar aquest nou equipament. Així,
doncs, Moià disposa d’aquesta remodepersones que feren ús de la paraula.
La primera a intervenir-hi fou Maite lada infraestructura municipal, que té per
Guerrero, directora de l’escola de dansa objectiu encabir actes culturals i lúdics
Somnis des dels seus inicis, ara fa catorze com ara representacions teatrals, conanys, que va dir: «Que tot el poble apro- certs, projeccions, etc.
Els regidors Albert
fiti aquest espai, que
Clusella i Martí Padriel respecti i li doni
sa han informat a LA
vida.» A continuació,
TOSCA sobre les imJordi Guinart, perportants actuacions
sona d’una dilatada
realitzades en aquest
trajectòria en els eslocal en una primera
cenaris, va comentar
fase i que bàsicament
que ja era hora que
es concentren en la
Moià pogués dispoconstrucció de la caisar d’un espai adexa escènica de doble
quat després d’haver
alçada per a tramoia
hagut d’assajar en
i equipada amb un
llocs poc adients;
espaiós escenari de
però, malgrat tot, va
12,20 x 7,60 metres i
precisar: «Hem conuna boca de 10 metinuat fent teatre.»
Dia d’estrena a Les Faixes
tres d’amplitud i 3,80
Tot i això va agrair a
l’Esplai, a l’Ateneu i al Consorci haver-los metres d’alçària. A la part posterior s’hi
deixat les seves sales per a assajar, i va ha realitzat una construcció de dues planacabar reivindicant la recuperació del Ca- tes per a vestidors, magatzem, lavabos i
sala de calderes, amb una superfície total
sal.
Seguidament, Albert Clusella, regi- d’uns cent metres quadrats. També s’hi
dor d’Urbanisme, regracià tota la gent de ha instal·lat un potent equip de so i llums,
Moià que ha col·laborat en aquest projec- i calefacció amb caldera de gasoil i cinc
te, i afegí: «No és de l’ajuntament ni de aparells d’aire aerotèrmics que cobreixen
cap partit polític, sinó dels moianesos.» tota la sala. Una de les grans innovacions,
Va tancar els parlaments l’alcalde, Dionís però, és el trasllat de l’escola de dansa al
Guiteras, dient que Moià es mereixia un mateix recinte, amb el seu vestidor, paviespai, però «veient la situació en què es- ment adequat, miralls i dutxes.
L’aforament total de la sala amb caditàvem no teníem la capacitat per a poderlo tenir». Avui, precisà, «un somni s’ha fet res plegables es preveu d’unes dues-cenrealitat», i va encoratjar els moianesos i tes setanta localitats amb comoditat; però
5
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en ser una sala polivalent, quan l’espectacle en qüestió no necessiti la utilització
de seients, aleshores s’hi podrien encabir
fins a vuit-centes vuitanta persones. Així
mateix es publicarà al web municipal el
nou reglament d’usos, destacant que, si
cal la utilització dels equips de so i llums,
el seu control sempre anirà a càrrec de
tècnics de l’ajuntament, i l’entitat organitzadora s’haurà de fer càrrec del cost
d’aquest servei.
L’adjudicació de l’obra es va concedir al despatx d’arquitectura Ferran Pelegrina i Associats, SLP, de Balenyà, pel
procediment de contractació menor per
negociat. Aquesta empresa va realitzar
un pla director de tot el potencial que donaria l’edifici, és a dir, molt ben condicionat per a qualsevol espectacle, amb un
pressupost inicial aproximat de 600.000
euros, però va delimitar una primera fase
d’obres: les que s’han realitzat actualment
i que es consideren imprescindibles per a
posar en funcionament la instal·lació. El
cost total ha estat, segons la darrera actualització de les dades econòmiques calculades per l’ajuntament, de 270.853,63
euros, dels quals un 77,5% han estat amb
subvencions del P.U.O.S.C. (Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Ca-

La Tosca - Moià

talunya), que ha aportat 110.000 euros, i
de la Diputació de Barcelona, la resta.
L’ajuntament calcula que, només amb
el que deixarà de pagar de lloguer per la
sala on tenia abans l’escola de dansa, en
poc temps haurà amortitzat aquests diners invertits i es podrà acostar d’aquesta
manera l’equilibri entre ingressos i despeses del servei i garantir-ne la continuïtat.
L’obra l’han duta a terme, pràcticament en la seva totalitat, empresaris moianesos o relacionats amb la nostra població.
La intenció de l’ajuntament per a
aquest any 2017 és de poder incloure en
els pressupostos noves partides econòmiques i sol·licitar subvencions amb la
intenció d’anar equipant la sala progressivament, seguint el pla director esmentat
abans i sempre depenent de les possibilitats existents en cada moment, sense deixar mai de banda altres necessitats prioritàries de la població. Algunes d’aquestes actuacions serien, per exemple, un
major aïllament tèrmic i acústic, millorar
les instal·lacions de climatització, l’arranjament definitiu d’una part del terra de la
sala, els acabats de la zona de camerinos
i la instal·lació d’un teló mecanitzat a l’escenari, entre altres.

Actuació del conjunt Delta en les instal·lacions reformades (fot. Ajuntament de Moià)
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La carretera de Manresa,
una nova avinguda de la Vila
Josep Font
Amb la inauguració de la remodelació de Les Faixes el proppassat dia 12
de febrer i la pròxima obertura d’un supermercat Condis a l’antic magatzem de
la Cooperativa Agrària culmina, almenys
provisionalment, la concentració de serveis a l’entorn de la carretera de Manresa.
Tot just en LA TOSCA del passat octubre-novembre, Josep Riera rememorava
la memòria i les anècdotes del Poble Nou
de la postguerra, amb nens jugant a pilota a la carretera i carreters que anaven a
l’hostal de Cal Daies. Aquell Poble Nou a
penes connectat amb la trama urbana del
Moià històric es troba ara en plena efervescència.
Aquesta evolució ha estat gradual,
però es va accelerar a partir del trasllat
de la piscina municipal des del centre i
la construcció d’un gimnàs. L’existència
de locals comercials grans en la planta
baixa de promocions immobiliàries va fer
estendre la concentració de botigues i su-
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permercats a la carretera de Manresa, on
destaquen, per criteri de superfície, SPAR
(abans Roges), DIA, BonÀrea, i també la
franquícia de fruita Cal Fruitós, i que s’incrementarà a curt termini amb l’obertura
d’un supermercat Condis. Aquesta concentració comercial es complementa amb
altres botigues, serveis, bars i restaurants. LA TOSCA ha parlat amb les persones que coordinen els supermercats
esmentats, i algunes dades permeten
il·lustrar el grau d’activitat d’aquest nucli
comercial.
La superfície de venda d’aquestes
franquícies va des dels 150 m2 en l’establiment més petit fins als 500 m2 en el
més gran, que compta gairebé amb 6.000
articles diferents a la venda. Molt aviat,
doncs, el cantó sud de la carretera de
Manresa comptarà amb una superfície
total de venda d’uns 1.500 m2 només en
supermercats. Es tracta d’una mida allunyada encara dels 2.500 m2 que es considera l’estàndard mínim d’un hipermercat,

però és una superfície molt superior a les
necessitats d’una població com Moià i és
una prova molt palpable de la centralitat
comarcal.
La majoria de supermercats compten
amb una mitjana de compradors diaris
superior a dos-cents, i algun arriba a mitjanes de tres-cents compradors en dies
feiners, mentre que els dissabtes s’arriba,
en algun cas, als cinc-cents compradors.
Traduir aquests compradors en persones
és difícil, ja que molts d’aquests compradors van acompanyats i poden anar a
més d’un supermercat. En total, doncs,
aquests comerços depassen els 1.500
compradors el dissabte.
Per procedència, les persones que

Carretera de Manresa (fot. J. Font)

Fot. J. Font

Ctra. de Manresa, 35 - Baixos
08180 Moià
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Tel. 93 830 06 98
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coordinen els supermercats afirmen que
disposen de clients de la majoria de municipis del Moianès; tothom ha citat Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina
i l’Estany, a més de clients de Moià. Només en un cas s’ha afirmat que tenien la
impressió que la gent de Collsuspina té
més tirada a anar a comprar en direcció
a Vic.
Aquests supermercats donen feina a
més de vint persones, encara que algunes són a mitja jornada. I una altra singularitat: només un d’aquests supermercats
disposa de quinze places de pàrquing
pròpies per als clients. El cotxe és un element bàsic en l’accés a aquests comerços
i l’afluència de vehicles i les maniobres
d’aparcament han tensionat la circulació
a la zona, un fet que implica perill per als
vianants que travessen la carretera de
Manresa.
És un fet palpable com, amb el pas
del temps, l’oferta comercial de Moià s’ha
anat traslladant cap al sud. Als carrers
paral·lels a la carretera del nord del poble (la Mànega i Sant Sebastià), pràcticament no hi queden botigues i el comerç
familiar està distribuït pel centre històric
de la vila.
Aquesta tendència ha estat afavorida,
sens dubte, per la dinàmica de l’oferta i
la demanda, però també per la voluntat
pública de traslladar-hi serveis esportius
i culturals.
9
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La riera de la Tosca i l’aigua del Moianès,
de nou a debat
Jaume Clarà
La Cosa Nostra, l’entitat sorgida fa
dos anys en ple debat sobre la comarcalitat del Moianès i que des d’aleshores ha
centrat la seva atenció en la recuperació
de la riera de la Tosca, va organitzar, el dia
4 de febrer, la segona taula rodona sobre
el tema, amb el títol De la contaminació
de la riera de la Tosca a una gestió sostenible de l’aigua. L’acte fou retransmès en
directe per Ràdio Moià.
Enguany es volia diversificar una mica
l’enfocament del debat, anant més enllà
de la contaminació de la riera —sobretot
tenint en compte que en un parell d’anys
hauria d’estar operativa la nova depuradora— i tractant i discutint sobre els recursos hídrics de la comarca, en especial
els aqüífers, la seva qualitat i com hauria
de ser la seva gestió per a garantir-ne la
sostenibilitat.
Com a ponents foranis van intervenirhi Enric Queralt, director tècnic de la Comunitat d’Usuaris del Delta del Llobregat
—una realitat molt diferent de la del Mo-

ianès—, i Jordi Codina, responsable de
producte de consultoria de la Vola, que
va fer una exposició més genèrica sobre
els diversos aspectes de la gestió ambiental.
Durant l’acte també es va presentar
un nou vídeo sobre «la riera de l’escuma»: Sovint m’oblido de les coses que
no m’agrada veure, realitzat per Guillem
Sala.
Tant en el vídeo com en altres exposicions introductòries es va documentar i
es va tractar el tema dels aqüífers, però el
debat va acabar centrant-se, en bona part,
en els problemes crònics de la riera de la
Tosca, causats pel mal funcionament de
la depuradora (ara en procés de solució) i,
sobretot, pels abocaments industrials i la
inexistència de sancions a les empreses
que sobrepassen els paràmetres establerts. Tot, conclusions a què s’havia arribat ja en la taula rodona de l’any passat.
L’alcalde de Moià i president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guite-

Els ponents E. Queralt i J. Codina, amb Dídac Rimoldi, de La Cosa Nostra (fot. Xavier Rius)
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ras, present en l’acte, va prendre la paraula en diverses ocasions. Per una part,
per remarcar que la nova depuradora ja
compta amb els diners necessaris per a
ser duta a terme (4.170.000 euros) en un
termini que no hauria d’anar més enllà de
finals del 2018. De tota manera, va precisar que amb la nova instal·lació no s’acabarien pas les escumes en la riera, ja que
la llera està bruta de detergents i quan
plou puja el nivell de la riera i s’activen les
escumes (fet que s’ha pogut comprovar,
de nou, amb l’abundant pluja caiguda la
nit del 13 al 14 de febrer, que, a més d’un
augment espectacular de l’escuma, també va produir que algunes zones de Navarcles quedessin inundades).
En relació amb l’origen de l’escuma,
es va identificar la indústria agroalimentària, que ha crescut molt en els darrers
anys, com un dels principals responsables, ressaltant la paradoxa que les normatives sanitàries obliguen a utilitzar productes escumosos per a la neteja en unes
quantitats que no es corresponen amb les
normatives d’abocaments.
Des de l’organització també es va
insistir en la necessitat de realitzar més
controls sobre les potencials empreses
abocadores, amb un enduriment dels

paràmetres permesos —a la qual cosa
l’alcalde Guiteras va replicar que no es
podia caure en una situació de dúmping
entre les diversos pobles de la comarca,
sinó que s’havia de treballar coordinadament—, i es va valorar positivament
la participació d’un membre de La Cosa
Nostra en el consell d’Aigües de Moià, tot
i que amb la queixa de no poder disposar
de la informació completa dels informes
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Dionís Guiteras també afegí que s’havia de treballar en quatre àmbits: la depuradora, la gestió forestal (en alguns casos,
l’excés de bosc és perjudicial per als aqüífers, fet amb el qual algun dels assistents
va discrepar), la conscienciació ciutadana
i la conscienciació industrial.
***
Amb les seves activitats, La Cosa
Nostra posa de manifest, una vegada
més, un dels principals problemes, de
present i de futur, de la nostra comarca.
La gestió dels recursos hídrics i la seva
qualitat, una «cosa» que afecta tots nosaltres.
Podeu consultar l’àudio de la taula rodona i el nou vídeo sobre la riera de la
Tosca a http://lacosanostramoia.blogspot.
com.es/.

Escuma acumulada al riu Calders, el matí del 15 de febrer (fot. CUP)
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Riera de la Tosca «revisited»: escumes i purins
Miquel Fortuny. Biòleg
No seria estrany que en aquesta TOSCA es publiquin altres articles que facin
referència als nous episodis de contaminació de la riera de la Tosca, o amb relació
a la segona taula rodona del passat 4 de
febrer, convocada pel col·lectiu La Cosa
Nostra. La vaig seguir per Ràdio Moià.
«Vivim en un país amb poca aigua
i mal repartida; això genera tensions en
certs moments i diversos indrets. Aquesta situació vol solucions que han de ser
enginyoses. Sovint es diu que les crisis
són el motor que fa moure les persones,
i per extensió els pobles, a fer un tomb i
buscar nous posicionaments o solucions
innovadores a problemes vells que estaven enquistats. No obstant això, fins ara
a Catalunya les crisis de l’aigua han estat
més aviat motiu de conflictes i de desunió
... No és estrany ... que molt del que es diu
sobre l’aigua tingui forma de confrontació
binomial: una part del territori respecte
a una altra, agricultura en relació amb
l’abastament urbà, lleure enfront de la indústria. Malauradament, la realitat no és
tan senzilla i trobar una solució requereix
un consens, atès que aquesta no és única» (Josep Dolz i Joan Armengol, 2011).
Cal només consultar l’hemeroteca de
Regió7 (2015-2017) per a copsar la veracitat de les afirmacions del text anterior:
«Una moció sobre la contaminació de
la Tosca divideix el govern» (abril 2015),
«Monistrol reclama a Moià que intensifiqui
els controls del que aboca a la riera de
la Tosca» (febrer 2015), «La contaminació
de la riera de la Tosca té una denúncia
posada per dos propietaris» (gener 2016),
«Alerten que el Moianès es podria quedar
sense aigua si no se’n fa una gestió sostenible» (febrer 2017).
Vull compartir amb vosaltres la reflexió següent, que per motius que us co12

mentaré més endavant enceto i finalitzo
entre cometes:
«A les nostres latituds, l’aigua constitueix un bé escàs i de forta incidència
socioeconòmica. Les conseqüències de
la mala gestió porten a la sobreexplotació
dels recursos i a la contaminació.
»La consideració de la conca hidrogràfica com una unitat ecològica reflecteix
el fet que tots els processos, que hi tenen
lloc, incideixen en la xarxa fluvial mitjançant les relacions que s’estableixen a través del cicle hidrològic.
»No és gens casual que l’estat dels
nostres rius (i rieres) reflecteixi, cada vegada més, l’activitat humana que té lloc
en el seu entorn. I això és el resultat de la
utilització abusiva dels recursos hídrics i
de la poca cura que es té a minimitzar o, si
més no, a reduir aquells efectes que la utilització, altrament necessària, de l’aigua
comporta. També tots els canvis produïts
a la part terrestre de la conca acaben per
fer-hi sentir els seus efectes.
»Cal matisar que, en el fons, tant les
aigües superficials com les subterrànies
són una mateixa cosa —aigües continentals— i per això estan totalment interrelacionades. Per aquesta raó, molts dels
problemes que afecten les aigües superficials repercuteixen en les subterrànies.
Un d’ells és el de la contaminació.
»Els corrents d’aigües superficials
que realimenten aqüífers, si estan contaminats, poden transmetre aquesta contaminació a aquests aqüífers i, de fet, els
contaminen.
»La utilització de l’aigua per a activitats urbanes, agrícoles i industrials és,
de molt, la principal forma de modificació
dels ecosistemes aquàtics. Les aigües residuals retornades als rius, a més d’alterar
l’ecosistema fluvial, necessiten costosos

processos de depuració abans d’ésser
novament utilitzades. L’abocament d’aigües residuals comporta una simplificació
de les comunitats d’organismes que viuen
a la riera, fins a reduir-lo a un cultiu de
bacteris i protozous, únics éssers capaços de viure en els claveguerams a cel
obert en què s’han convertit alguns trams
dels nostres rius.»
He arribat al punt on haig d’explicar
el significat del perquè de les cometes.
Haig de confessar que el text que acabeu
de llegir no té res d’original. Es tracta de
la transcripció fil per randa d’alguns paràgrafs que he seleccionat de la segona
edició del llibre de la Institució Catalana
d’Història Natural: Natura, ús o abús?:
llibre blanc de la gestió de la natura als
Països Catalans (1988), publicat per Editorial Barcino, del qual en Ramon Folch,
reconegut socioecòleg, era el secretari de
redacció (primera edició, 1976).
Fa, doncs, almenys vint-i-nou anys
que ja es denunciaven els efectes que
comporten el mal ús o l’abús de l’aigua en
les nostres activitats, si bé les escumes
de la riera de la Tosca apunten a externalitats no assumides. Vessaments d’aigües
residuals no controlats.
Al problema de la contaminació de les
nostres rieres i que tenen afectació a les
aigües continentals, s’hi hauria d’afegir
el problema de l’excés de purins si no es
controlen els abocaments. És ben coneguda l’afectació per l’abocament massiu
de purins a la comarca d’Osona, amb
concentracions puntuals de nitrats de 400
mg/l. Just al costat de casa nostra.
Aquesta interrelació entre aigües superficials i subterrànies implica que un excés de purins comporti una circulació de
nitrats que pot ser manifesta a qualsevol
punt de la xarxa d’interacció: rieres, fonts,
aqüífers i aigües públiques. En efecte,
l’excés de purins, que les plantes no poden utilitzar, pot ser rentat per les aigües
d’infiltració en períodes de pluja més in-

tensa i circular per la xarxa. Concentracions de nitrats per sobre de 50 mg/l en
aigües de consum serien problemàtiques
per a la salut tant humana com animal.
L’alta concentració de purins comporta, a més de la molesta i repugnant mala
olor i la ja esmentada contaminació de les
aigües continentals per nitrats, l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle (amoníac i
metà) i contaminació de sòls per excés de
nutrients.
Certament, com apunten Josep Dolz
(professor de la Universitat Politècnica de
Catalunya) i Joan Armengol (professor de
la Universitat de Barcelona), l’aigua és un
recurs escàs i no podem permetre que la
riera de la Tosca sigui una pudent claveguera a cel obert. Part de la solució hauria
de ser la nova depuradora de Moià, però
caldria preveure mesures addicionals en
el control d’abocaments de purins i, sobretot, esbrinar d’una vegada per totes
qui és el responsable dels episodis de
contaminació a la riera i que assumeixi
les externalitats negatives que ha generat
a la nostra comarca (i les resolgui), que
assumeixi la restauració dels ecosistemes
afectats. Què menys... que això!
Que lluny que som del pensament
conservacionista d’Aldo Leopold, pioner
de l’economia ecològica i de l’ètica ambiental, que, a diferència del pur antropocentrisme, reconeix que els éssers vius i
la natura posseeixen valors no instrumentals i que cal conservar la integritat de la
biosfera o, almenys, minimitzar l’increment d’entropia (desordre, homogeneïtzació i mort) que comporta l’actual model
econòmic!
Un model fonamentat en un sistema
productiu on les externalitats (els costos
derivats de la degradació de l’entorn) les
patim tots (escumes, contaminació, pèrdua de biodiversitat, nitrats), però que els
diners (beneficis) van a parar a les butxaques d’uns pocs.
Benvinguts a l’Antropocè...
13
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Gener del 2017, objectiu: referèndum!

Festa Major d’Hivern

Marc Capdevila i Riu. ANC Moià / l’Estany

Elisa Roca

Sempre hi som, no defallim! I aquest
principi d’any ho hem demostrat.
Hem organitzat autobusos per assistir als actes de suport davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya quan
hi han comparegut els organitzadors del
Procés Participatiu del 9N del 2014, i també quan va tocar el torn a la presidenta del
Parlament de Catalunya.
Un cop enterrada definitivament l’«operació diàleg», hem vist com l’estat empra tots els mecanismes dels quals disposa per a intentar aturar el «procés» sobiranista català. Alguns legals, d’altres no,
com hem comprovat darrerament amb les
diferents filtracions d’àudio, tant de l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya
com fins i tot de l’ex-ministre de l’Interior.
Un cop aprovats els pressupostos del
2017 amb els vots de la CUP, el camí cap
al referèndum és la pròxima etapa. Tenim
un Govern conjurat a dur-lo a terme, s’han
preparat les lleis de desconnexió i s’estan
preparant les estructures necessàries per
a esdevenir un estat sobirà. Sembla un
dejà-vu, altre cop a l’espera d’una jornada

Sant Sebastià i les danses
tradicionals

històrica, altre cop demanant col·laboració
de voluntaris, altre cop paradetes al carrer…, però quan observem la reacció que
ens arriba del Govern central, veiem que,
ara sí, això va de debò!
Des de l’ANC hem començat la campanya Fem futur, una campanya informativa i de divulgació des del carrer, aprofundint en les problemàtiques que afecten tots
els catalans, independentistes o no. Cada
mes es tractarà un tema diferent, fins al
juny, quan començarà la campanya pel Sí.
A més de les accions descrites anteriorment, junt amb la Taula del Tercer
Sector de Moià, hem participat en la manifestació convocada per «Casa Nostra,
Casa Vostra» el 18 de febrer a Barcelona,
omplint l’autobús que sortia de Moià. Una
enèsima raó per a voler canviar d’Estat: la
meitat dels fons europeus que rep l’Estat
per a refugiats es destinen a expulsions
i centres d’internament. No podem restar
impassibles davant aquesta atrocitat que
passa al costat de casa nostra. Esperem
que la pressió popular doni els seus fruits
i es desencalli l’actual situació vergonyant.

A llaor del nostre patró, sant Sebastià, el dia abans de la seva festivitat van
sortir pels carrers del poble els garrofins
acompanyats de la música de les gralles i
de tres teiers. Enguany eren setze garrofins, un gran èxit segons en Jordi Ferrer,
que és qui porta els assajos, ja que molts
anys arriben a ser una colla de només
vuit. Malgrat que la temperatura va ser
extremadament baixa i el vent era d’una
fredor intensa —dues condicions que van
fer honor a la setmana dels barbuts—, els
menuts van sortir de Can Carner a les set
del vespre, com és costum, per dirigir-se
al carrer de Sant Antoni, on van començar
la cercavila; després van ballar a la plaça
Major, a la plaça de Sant Sebastià, a la
placeta de Sant Josep, a la plaça del Colom i, l’última ballada, davant el Casal. De
retorn a Can Carner els esperava un petit
refrigeri.
L’endemà divendres, dia de Sant Sebastià, a les 12, el rector de Moià, Mn.

Fulgence Hitayezu, va presidir la missa
solemne en lloança al patró, i la van concelebrar Mn. Carles Riera (que pronuncià
l’homilia), Mn. Josep Ruaix, el P. Mateu
Trenchs, el P. Marian Baqués i Mn. Jordi
Rosich, donant a la celebració eucarística la dimensió de festivitat que es mereix.
Com ja és tradicional i després de l’ofertori, un dels dos grups de garrofins que
eren presents a l’església van ballar al
presbiteri escortats pel Pollo i sota l’atenta
mirada del nou rector, ja que era la primera vegada que els veia dansar. Finalitzada l’eucaristia es van cantar els goigs
de Sant Sebastià i es van poder venerar
les seves relíquies. Un cop fora del temple, els petits dansaires van repetir el ball
davant l’església i van dirigir els passos
a l’Hospital-Residència, on, després d’actuar-hi, van ser obsequiats amb un petit
vermut.
I per culminar aquesta part més folklòrica de la Festa Major d’Hivern, el diumenge dia 22 va tocar el torn a les danses
tradicionals, que enguany van haver de
canviar d’ubicació a causa del fort vent

Ball del Ciri a l’església, davant la mirada dels Garrofins (fot. E. Roca)
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que va fer la guitza tot el matí. Per tal
d’evitar el malestar que hauria provocat
als dansaires un ambient ventós com el
que hi havia, es va decidir, amb l’autorització del rector, de fer-les dins l’església.
Així, doncs, a partir de la una del migdia
els dansaires van ballar, primerament, el
majestuós Ball del Ciri, després el ball
dels Garrofins, tot seguit la cobla Sabadell
va tocar una sardana per donar temps als
balladors a canviar-se de vestuari i, finalment, el Ball de Gitanes, que és el més
vistós i amb major nombre de figures executades durant el ball. Per cloure l’acte, la
cobla va interpretar dues sardanes més.

Els Tres Tombs
El dissabte 21, al vespre, els administradors de Sant Antoni Abat, acompanyats
per banderers d’edicions anteriors, van fer
el trasllat de la bandera cap a casa d’en
Josep Gallifa Roca, banderer d’aquest
any. Com a agraïment va oferir un sopar
a tota la colla a l’Auditori de Sant Josep
—recordem que Les Faixes estaven de
reformes—. Set dies després es van reprendre els actes amb les serenates que
els grallers de Moià van oferir a cadascun
dels administradors per recordar que l’endemà hi havia festa grossa i amb la botifarrada que tradicionalment es fa al centre
del poble. Es van despatxar aproximadament 500 entrepans entre els socis i no
socis i com cada any es va comptar amb
la presència dels balladors de Country de
Moià i altres poblacions que van contribuir
a animar l’ambient de tertúlia, cordialitat
i bona menja que va haver-hi a la plaça
Major a partir de les set del vespre. Durant la vesprada, membres de la comissió
van vendre números per al sorteig d’una
panera amb productes del Moianès que
es va sortejar una estona després.
L’endemà, diumenge 29, després
d’una setmana moguda meteorològicament parlant, el dia es va despertar amb

La Tosca - Moià

el cel serè i una temperatura força agradable. Encara que la comitiva dels Tres
Tombs va arrencar amb ben bé mitja hora
de retard, tot va desenvolupar-se de forma festiva i sense incidents. La disposició en fila índia dels participants des de
la plaça del cementiri en direcció al camí
de Puigsobirà —deixant així d’ocupar els
carrers circumdants del Saiol—, va ser
una de les novetats d’enguany, com també ho va ser la presència del grup musical
Som-hi de Caraband, davant la comitiva i
que amenitzava amb la seva música tot el
recorregut. La corrua dels Tres Tombs la
formaven el banderer, Josep Gallifa, els
tres administradors entrants (Albert Arisa,
Gabriel Arisa i Salvador Serracarbasa)
i els tres sortints (Rosa Ponsa, Gemma
Picañol i Mariola Rafart) en primer terme, seguits d’uns quaranta-cinc cavalls
i ponis, sis carros de tir, una carreta de
bous, quatre carros petits, vuit carrosses
tibades per tractors, la primera de les
quals era la dels grallers, i tancaven la rua
una desena de tractors antics. Informació
aquesta donada pel president de la Comissió dels Tres Tombs, Josep Paretas,
el qual va aprofitar l’avinentesa per a donar les gràcies a totes les persones implicades en l’organització de la festa que
van ajudar que esdevingués un èxit i va
voler agrair a tot el públic present en els
carrers de la vila el suport i estimació envers aquesta tradició, lligada a la natura i
sobretot als animals tan necessaris en la
vida de pagès. Passada la una del migdia
i a l’inici del tercer tomb, es va ballar el
Contrapàs Curt, dansa associada als traginers —a càrrec de Cosme Homs i Jordi
Ferrer— davant el banderer i els administradors. Un cop fet l’últim tomb es va donar per acabada la festa davant l’HospitalResidència, on els participants van rebre
un record de la diada en forma de petaca
amb el logotip de l’entitat. Enguany el Pollo no va poder ser-hi, perquè es trobava
fora de Moià.
Cavalcada dels Tres Tombs (fot. E. Roca i C.I.C. - Moià)
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Quinzena edició de la «Dos Turons»
Xavier Rius
El 15 de gener es va celebrar a Moià
la quinzena edició de la cursa de muntanya dels Dos Turons, en la qual, en les
seves diferents variants —cursa llarga de
21 km, la curta de 9 km, la infantil, la caminant amb bastons o marxa nòrdica de
10’5 km, i la canicròs, també de 10’5 km—
hi van participar 450 persones. La llarga,
amb 180 corredors i corredores inscrits,
és la que, de fet, celebrava la seva quinzena edició. Una cursa que va ser ideada
per la Núria Padrisa i el seu pare, el Sebastià, l’any 2001, cinc anys abans que es
plantegessin fer les caminades matinals
del segon diumenge de cada mes.
En aquell temps la Núria participava
en moltes de les curses de muntanya que
es feien a Catalunya, sovint amb el Sebastià acompanyant-la en cotxe. Sense
gaires pretensions van decidir organitzar
una cursa a Moià, al marge de les la Lliga
o Copa catalana de Curses de Muntanya.
I a cada cursa, oficial o popular en què
participava la Núria, el Sebastià repartia
propaganda de la Cursa dels Dos Turons
de Moià. Així, amb l’ajut d’un centenar de
voluntaris, entitats, la Creu Roja i l’Ajuntament de Moià, ha anat creixent aquest esdeveniment esportiu que, amb les seves
diferents variants, se celebra cada any un
diumenge de mitjans de gener. Des de fa
tres anys la cursa es fa sota la cobertura
legal i la participació del Grup Excursionista Moianès Independent (GEMI), fet que
dóna seguretat legal i jurídica a la prova.
La cursa principal, que aquest any ha
sigut més llarga que en edicions anteriors,
abasta molt més que els dos turons que li
donen nom, la Creu i Montví d’una banda, i Sant Andreu i el Castell de Clarà, de
l’altra, donat que ressegueix bona part del
Circuit Verd de motos amb un important
descens que després s’ha de recuperar,
18

arribant aquest any a Sant Feliu de Rodors. I podria ser que en el futur la Dos Turons formi part de la Copa catalana o Lliga
de curses, donat que aquest any va venir
un observador de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya per valorar la
seva possible inclusió en el circuit oficial.
Els guanyadors de la cursa llarga d’enguany van ser el moianès Gerard Morales, de l’equip Buf, amb 1 hora, 44 minuts
i 36 segons, seguit d’Adrià Duarri i Ernest
Ausiró. El moianès Xavier Valldeoriola va
quedar cinquè amb 1 hora i 52 minuts. En
la categoria femenina, la guanyadora va
ser Montserrat Picanyol, del GEMI, amb
2 hores, 17 minuts i 6 segons, seguida de
Manu Vilaseca i Rosa Carmona. Gerard
Morales és l’actual campió d’Espanya de
Curses de Muntanya.
Cada cursa, llarga, curta, canicròs i
marxa nòrdica, estava senyalitzada amb
cintes diferents i hi havia voluntaris en tots
els punts amb cruïlles o canvis de direcció. I tot i la dificultat de gestionar trams
com els de la Creu, on totes coincideixen,
i tenint en compte que gairebé cada any hi
ha hagut algun corredor que, malgrat els
voluntaris i els senyals, s’ha equivocat de
camí en alguna cruïlla o variant, enguany
no es van produir incidències ni accidents
a destacar.
En aquesta edició, no va poder lliurar
els premis el regidor d’Esports, en haver
renunciat Josep A. Alcantarilla i no haver
pres possessió encara Marc Pardo, en
patir el dia del ple un atac d’apendicitis.
Alcantarilla hi va ser present, col·laborant
en l’organització, però només com a voluntari.
Qui sí que hi va ser i es va fer escoltar
va ser l’speaker professional Joan Costa,
contractat per a conduir amb el micro i la
megafonia tota la jornada.
Sortida de la cursa, guanyada, en la versió llarga, per Gerard Morales i Montserrat Picanyol
(fot. X. Rius) 19

Febrer-Març 2017

La Tosca - Moià

Un Molière a l’Esplai de Moià

S’exposa la dent del nen de Moià

Elvira Permanyer

Josep Font

El dies 11 i 12 de febrer, el Grup de
Teatre de l’Esplai de la Gent Gran de Moià
presentà, en la sala polivalent de L’Esplai,
l’obra El malalt imaginari, del dramaturg
francès del segle XVII Molière. Un clàssic
dins les obres teatrals europees; per tant,
un repte per a un grup d’aficionats al teatre, dels quals molts només havien actuat
en comptades ocasions —fins i tot algun
s’estrenava— i molts amb uns quants
anys a sobre.
L’obra fou presentada amb molta dignitat i seriositat: un decorat fet expressament, que recorda una sala d’estar d’un
malalt il·lustre, que permetrà portar-lo
fàcilment allà on demanin fer l’obra; un
vestuari treballat que recorda l’època en
la qual la va escriure Molière, conjuntat
amb una perruqueria i un maquillatge per
a arrodonir l’ambientació, i, finalment, uns
actors i actrius que interpretaren els personatges assignats amb molta propietat i
gaudint de valent, tot fent-ho sota la direcció i coordinació de Montserrat Aliberch i
Elvira Permanyer. La música que acompanyava l’obra era la mateixa que va com-

pondre Marc-Antoine Charpentier quan es
va estrenar l’obra en 1673.
Entre els personatges amb més paper
destaquen Argan, el malalt hipocondríac,
interpretat per Xavier Vidal, amb presència
a l’escenari durant tota la funció; la minyona Toneta, alegre i xafardera, molt ben interpretada per Teresa Carbonès, i Beralde,
el germà del malalt, encarnat per Marissa
Rosell, un personatge seriós enfront de
les disbauxes malaltisses del protagonista, poc agraït però molt ben interpretat. Al
seu costat un seguit d’actors i actrius, que
superaren amb escreix totes les dificultats.
Les dues funciones d’estrena foren
un èxit de públic: el dissabte, més de cent
vint persones ompliren la sala, i el diumenge, quasi cent setanta persones més.
Dues vetllades dignes de ser recordades,
ja que els comentaris generals dels assistents van ser molt positius, havent passat
una molt bona estona. Pel fet que l’aforament de la sala és reduït, molta gent no va
poder entrar. Per aquest motiu, el Grup de
Teatre tornarà a oferir una nova funció el
dissabte 29 d’abril.

La dent exposada (fot. J. Font)

El dissabte 28 de gener es va inaugurar, a la Casa-Museu Rafel Casanova,
l’exposició Neanderlife, moments de la
vida Neandertal. La mostra ha estat produïda per l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l’IPHES, que des
de fa quinze anys excava, cada estiu, a
les Toixoneres.
És la primera vegada que la dent del
nen de Moià, un caní de llet d’un individu
neandertal d’entre set i nou anys, i que va
viure fa 50.000 anys, es presenta en una
exposició, després de la seva descoberta
l’estiu passat a les Toixoneres. Tot i que
la presència humana a les Toixoneres ja
havia estat documentada per la troballa
d’eines i d’un foc, la dent va significar el
primer testimoni humà de la presència del
Neandertal a la cova.

La inauguració
És difícil recordar a Moià una presència tan nodrida d’autoritats i especialistes
en una inauguració: van participar-hi, per
part de Moià, l’alcalde Dionís Guiteras,
que és també vice-president de la Dipu-

tació de Barcelona i president del Consell Comarcal, i Mercè Bigorra, regidora
d’Educació i Divulgació Cultural. En representació de la Generalitat de Catalunya hi havia Mª Àngels Blasco, directora
dels Serveis Territorials de Cultura de la
Catalunya Central; Maria Teresa Miró,
cap del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura, i Josep M. Montaner,
de l’Agència de Patrimoni. I encara, de
l’administració local van ser-hi Josep Canals, president del Geoparc Unesco de la
Catalunya Central i conseller de Turisme
del Consell Comarcal del Bages, així com
Eduard Sánchez, conseller de Cultura del
Consell Comarcal del Moianès. Finalment,
per part de l’IPHES van assistir-hi Maria
Targa, gerent; Lluís Batista, responsable
de l’Àrea de Socialització, i Jordi Rosell i
Florent Rivals, co-directors de les excavacions de les Toixoneres.
En els parlaments es va destacar l’impacte que el descobriment de la dent havia tingut en els mitjans de comunicació
(més de dues-centes notícies), la importància que la Prehistòria té en el Moianès,
la potència futura que encara conserva el
sistema Toll-Toixoneres, i es van donar les
gràcies als qui fa setanta anys van emprendre l’interès per les excavacions del
Toll sense a penes mitjans.

L’exposició
L’exposició, itinerant, consta de nou
plafons en els quals s’actualitza i es pretén difondre el coneixement actual sobre
els Neandertals, així com de tres peanyes
amb unes dotzenes de peces de les Toixoneres: mandíbules de cérvol, crani de
cavall, ossos de hiena i ur, puntes de llança i, capítol a part, la dent, que es mostra
sola en una peanya i que una lupa permet
de visualitzar amb detall. La mostra aporta

El «malalt» Xavier Vidal, amb la major part del repartiment en escena (fot. Alfred Plans)
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informació de com vivien els neandertals,
com poblaven l’entorn, de què s’alimentaven i com construïen les seves eines.
La descoberta del nen de Moià va ser
un autèntic revulsiu que, com l’adquisició
de relíquies en època medieval, ha per-
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mès posicionar millor el Moianès en el
mapa del coneixement de la Prehistòria
i haurà ajudat a buscar noves inversions
per a garantir el futur de la rercerca a les
Toixoneres i fer visitable la cova en un futur pròxim.

DE FORA ESTANT
Calcuta, una experiència per a tota la vida
Sebastià Coll, ONG Apadrimax
Per fi em vaig acreditar com a infermer. Estava en una situació difícil de
descriure. Estava molt content per haver aconseguit l’objectiu que des de petit
m’havia posat a la ment. Però segurament
per les ganes de viure experiències i les
inquietuds per conèixer món, després de
reunir una quantitat suficient de diners,
vaig fer la maleta i em vaig dirigir a l’aeroport del Prat, de Barcelona.
Aquesta vegada, aniria sol a l’Índia, a
la ciutat de Calcuta, on havia sentit que la
pobresa i la misèria eren un fenomen evident, i ho aprofitaria també per a realitzar
un voluntariat a l’ONG de la Mare Teresa
de Calcuta.
Quan hi vaig arribar, tot era caòtic i estressant. On m’he ficat? Amb la tranquillitat que hi havia a Moià..., pensava.
Mut, pensatiu i reflexiu anava entrant
en aquella metròpoli de més de quinze
milions d’habitants, on les imatges tan
diferents de les que estava acostumat a
veure s’anaven repetint. Nens despullats,
famílies senceres vivint a les voreres dels
carrers, trastorns psicològics, alcoholisme, rates, pobresa...
Després d’estar dies inmers dins
aquella realitat tan diferent, un nen va
canviar la meva visió, la meva percepció
del món, la meva vida...
22

Havia anat a comprar un llibre en una
parada del carrer i un nen em va fer interrompre el pas. Devia tenir uns catorze
o quinze anys. Anava brut, molt brut. Tenia el cabell fosc i portava una samarreta mig estripada de color blau i unes
xancletes. En veure’m amb el llibre, em
va aturar.
—Hola. Me’l deixes veure? —assenyalant el llibre.
—I tant, tot teu.. —vaig dir sense pensar-m’ho i responent de seguida.
En aquelles, el nen va girar el llibre
i va començar a llegir la contraportada.
Amb la mà bruta i arrugada anava seguint
les línies que anava llegint. Llegia en veu
alta, però molt lent, pensava.
—Com te dius? —li vaig preguntar.
—Un nom molt difícil per a tu. Em dic
Sukhwinder, però tu digue’m Max, et serà
més fàcil.
—Jo em dic Sebastià—. Somreia.
—Vas a l´escola? —li vaig preguntar,
sabent perfectament la resposta.
—No—. Mirà a terra i s’estigué uns
segons callat. Al cap de deu segons de
silenci, em va tornar a mirar als ulls i em
va dir:
—Veus aquelles nenes?—. Hi havia
unes nenes, d’uns tres o quatre anys,
despullades, estirades al carrer, jugant

amb l’aigua bruta d’un bassal i tirant-nos
petons amb la mà.
—Sí —dic jo, empassant-me la saliva
i pensant per què me les assenyalava...
—Jo, un dia vaig ser com elles...
Llavors era jo el que mirava a terra, no
sabia què respondre... No sabia on mirar,
no sabia què dir... No sabia si havia de dir
o si no havia de dir... La qüestió era que el
silenci es feia llarg i a mi, nerviós, només
em va sortir:
—You’re very strong! (Ets molt valent).
Ell va fer silenci i va mirar a l’horitzó.
—On vius? —intentant canviar de
tema, però immediatament em vaig penedir d’haver-li fet aquesta pregunta: no
m’aportaria res, o sí.
—Vols venir a casa meva? —em va
preguntar tot assenyalant una capsa petita, amb un drap brut gran que la cobria
per sobre.
—Sí —vaig contestar sense pensarm’ho.

—No et moguis, casa meva és aquí
—mostrant la capsa.
En Max va treure el drap brut que hi
havia a sobre i va obrir la capsa. Nerviós
i encuriosit per saber què hi havia a dins,
em vaig acostar i vaig mirar a l’interior.
Només hi havia uns pantalons estripats,
una samarreta verda i una ampolla de vidre que semblava plena d’alcohol.
—Això ho bec moltes vegades —em
va dir sense donar-hi importància.
—Espera’m aquí, Max, ara vinc —li
vaig dir.
Vaig marxar ràpidament en direcció a
l’alberg on tenia tot el meu equipament i,
al cap de trenta minuts aproximadament,
em vaig trobar davant d’ell donant-li tota la
meva roba que tenia posada a la maleta,
planxada i plegada. Sabia que no era gran
cosa, però potser se la podria vendre i fer
alguns diners, o potser se la voldria posar... El vaig veure receptiu i agraït, això
era el que importava.

És freqüent veure nens ben petits, sols i semidespullats, pels carrers de Calcuta
(fot. Xavi Herrero, Revistacombate.com) 23
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LLETRES
Vam parlar de les nostres vides tan i
tan diferents. Això em va sorprendre. Aquell
nen tan petit havia hagut de fer-se gran de
seguida a la ciutat. Les condicions de vida
a què havia hagut de fer front havien estat
extremes i ara es trobava sol, al carrer.
L’endemà al matí, d’hora, em vaig dirigir altra vegada on havia conegut aquell
nen. Just al mateix lloc on hi havia la
capsa, al davant hi havia en Max estirat
a terra. A diferència del dia anterior, anava brut, molt més brut, amb una camisa
marró. Vaig dirigir-me al Max. La camisa
marró era la camisa blanca que jo li havia
donat el dia anterior, anava pensant mentre m’hi acostava. Alguna cosa no anava
bé, vaig pensar, quan vaig veure que tenia unes taques de sang. Vaig accelerar
la marxa, fins que una noia em va interrompre el pas.
—Tu ets amic del Max, oi? Us vaig
veure parlant ahir.
—Sí, què li ha passat? —vaig preguntar nerviós i ansiós per saber la resposta.
—Ha tingut una mala nit.
—Què ha passat? —vaig insistir.
—El Max ha begut alcohol. S´ha tornat
molt agressiu i s’ha barallat amb moltes
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persones. La policia l’ha acabat pegant
perqué es calmés.
Ens vam acostar al Max i vam veure
que tenia tota la camisa bruta i plena de
sang. Em vaig ajupir, vaig agafar-li la cara
i l’anava acaronant. Després d’intentar
despertar-lo sense èxit, vaig poder apreciar que tenia la cara plena de ferides i
la part dreta de la camisa molt tacada de
sang.
Aquella noia em va dir que ho deixés
estar, que ja se’n cuidarien i que l’endemà
ja m’explicarien tot el que havia passat.
La noia, envoltada de quatre criatures
ben petites que em miraven fixament, em
va fer seure a casa seva (una manta a
terra i quatre plàstics mal posats, amb algunes fustes) i vam parlar del Max. Em va
explicar el seu passat terrorífic: els seus
pares el pegaven, l’havien violat i l’havien
abandonat al carrer. En Max era molt estimat al barri, però quan ingeria substàncies per oblidar el seu passat tan fosc, es
tornava molt violent.
Recordo que quan anava per marxar,
em van dir que el Max provenia d’un slum,
una part molt pobra de la ciutat.
Unes hores més tard, hi vaig anar...
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SOPA
DE LLETRES
Elvira Permanyer
Guarniments per a enganxar un
carro
Busqueu el nom de dotze guarniments per a enganxar un carro. Podeu
trobar els noms a la pàgina 50.

Gemma Ruiz ha donat veu a tres dones
de la seva família en la novel·la Argelagues
Roser Portet

Gemma Ruiz

La periodista Gemma Ruiz escriu en
la novel·la Argelagues sobre tres dones
de la seva família. En la primera part s’hi
troben les seves arrels moianesenques,
sobretot provinents de Castellterçol.
Ens explica el que ha estat la gestació
d’aquesta novel·la i el que significa donar
veu a les dones protagonistes de la narració. La novel·la es completa amb els diferents contextos socials, circumstancials i
personals de les tres dones, alhora que fa
un recorregut per la història del segle XX
entre el món rural del Moianès i l’industrial
de Sabadell.
Com va sorgir la idea d’escriure sobre les dones de la teva família?
Va sorgir d’un treball de la facultat.
Quan estudiava segon de Periodisme a
l’Autònoma, el professor Joan Manuel
Tresserras ens va encarregar que entrevistéssim una persona que hagués
viscut el màxim nombre de canvis tec-

nològics del segle XX, i vam anar a entrevistar l’àvia d’una companya que havia nascut en els anys deu del segle XX
i que havia viscut com negaven el seu
poble, Sant Romà de Sau, per fer-hi el
pantà de Sau.
Quan ho vaig comentar a casa, la
meva mare em va suggerir que aquell mateix qüestionari de preguntes el fes a la
meva besàvia, nascuda a Castellterçol i
amb un recorregut pel segle XX semblant
quant a canvis socials i tecnològics. I així
ho vaig fer. I aquella entrevista dels divuit
anys, als trenta-tres la vaig transcriure i
vaig veure que tenia molta feina per fer si
volia escriure’n una història.
Quin recorregut has hagut de seguir: buscar els escenaris, xerrades
amb les persones que completaven la
informació que volies...?
Com que la meva besàvia, la primera
protagonista del llibre, ja no hi era quan
vaig posar-m’hi, doncs vaig haver de recórrer a la seva filla, al seu fill i a la seva
jove perquè em continuessin el relat de la
seva vida. I a ells els vaig fer moltes entrevistes, sí.
Quines fonts has consultat per
completar les dades que et donaven
els testimonis?
Doncs llibres d’història local, del barri
de la Creu Alta de Sabadell, de Sabadell,
de Castellterçol i de Vacarisses, els escenaris principals de la novel·la. Han estat
clau els llibres escrits pels injustament valorats «cronistes de poble», que són essencials per a entendre el nostre passat.
També em van fer molt servei els llibres
de postals, eren el «Google imatges» més
efectiu que poguessis trobar. I també he
anat als llocs dels fets, he visitat cada
25
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Gemma Ruiz a les Canals (Castellterçol)

casa, cada poble i ciutat que surt al llibre,
tots els escenaris sense excepció.
És important donar veu als sense
veu. Per a tu ha estat així?
Sí, i va sorgir de manera natural. Estudiant la història dels teus, estudies la
història de tots, i veus qui ha remenat les
cireres, qui ha tingut veu i qui ha deixat
escrita la memòria. I sempre solen ser
els mateixos, és a dir, normalment no es
contemplen les veus de les dones, i de
les dones de les classes populars, de la
terregada, encara menys. A mi m’interessava situar-les com a subjectes i que elles
fossin les que ens expliquessin per què
passava el que passava, dècades enrere. Habitualment els perquès no afloren i
26

a mi és el que més m’interessava: veure
com el context econòmic, social, religiós i
polític determina la vida de les persones i
amb ben poques possibilitats de fugir-ne,
si no tens les eines per a fer-ho.
En escriure la novel·la, saps que no
solament dónes veu a les dones de la
teva família i les seves circumstàncies;
és escriure més enllà, una consciència
col·lectiva, donar veu com a mínim a
un col·lectiu de dones del món rural, en
aquest cas del Moianès, de Castellterçol, i, alhora, al col·lectiu de dones del
món industrial, a Sabadell. I diria que
n’hi ha un altre: el col·lectiu d’aquelles
minyones, també anònimes i oblidades. Com creus que es transmeten a la

novel·les tots aquests contextos? És
un objectiu conscient i volgut?
Sí, les noies semblava que les portessin al món per «tapar els forats» de les
famílies, i en el cas de les noies de les
classes populars això és una sentència.
Volia que elles expliquessin com és no poder triar feina, ni ciutat, ni marit ni pràcticament res de tan transcendent en la vida.
Com és viure sense la veu i el vot que ara
jo sí que tinc. I és un abisme tan gran que
cada cop m’anava apassionant més poder-ho explicar escrivint una novel·la.
La part testimonial ha estat fonamental en l’elaboració de la novel·la,
és un reconeixement del patrimoni
cultural immaterial, però uns mateixos

fets poden ser recordats de manera diferent segons el testimoni, segons els
contextos socials, personals o temporals. T’hi has trobat?
Sí, tothom recorda un escaire dels
fets, i això és impagable per a reconstruir
escenes, personatges i moments, perquè
cada persona, cada llibre, cada crònica i
cada postal t’aporten més i més angles de
visió, i només amb molta informació pots
acostar-te una miqueta a la realitat passada que intentes reconstruir.
Argelagues és una novel·la, però
fins a quin punt és ficció, quines coses
del llibre no són «veritat»?
Efectivament, és una novel·la, i com a
novel·lista, novella, però novel·lista, he fet
servir recursos de la ficció per a teixir-la.
El gruix central de fets i vivències és real,
però no és ni una crònica ni un dietari ni
un documental, així que era necessari introduir atmosferes, personatges i fets que
contribuïssin a donar cos a la història.
Quina relació tens amb el Moianès
des de la teva infància? T’hi sents lligada d’alguna manera? Com et sents
visitant aquells llocs que formen part
de les teves arrels?
Tota la meva vida he vingut regularment a Castellterçol, encara que no hi
hem tingut mai casa, perquè anàvem a
estiuejar al poble del besavi, Vacarisses,
i no al de la besàvia, que és Castellterçol.
Però a la tardor anàvem a Esplugues a
veure els nebots de la meva besàvia, el
Joan i el Josep Tantiñà, els últims masovers que va tenir Esplugues abans que la
casa es museïtzés. A la tardor hi anàvem
a buscar bolets, a l’hivern els anàvem a
veure i dinàvem junts amb carn a la brasa
o bé la meva àvia cuinava una paella, i
a l’estiu passejàvem pel bosc i anàvem a
berenar a Fontcalents. Quan ets petit no
ets conscient que aquells paratges són
les teves arrels; per això fer aquest llibre
també ha significat una reconnexió molt
profunda que recomano de fer a tothom.
27
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Fenal
Marian Baquès
Nosaltres, al Moianès, en diem fenal,
però en el domini lingüístic català també
és conegut com a fenàs. Es tracta d’una
herba gramínia que colonitza abundantment els camps. Un fenassar és un prat,
més aviat sec. El fenal fa de 40 a 80 cm
d’alçada, segons l’espècie. Recobreix el
terreny de forma contínua, especialment
els marges i els talussos. Té unes bones
arrels que eviten l’erosió i que la lliguen
sòlidament al terra; de fet, t’hi pots agafar tranquil·lament per a poder-te enfilar.
El fenal es desenvolupa especialment
de mitjans de primavera a començament
d’estiu. La resta de l’any presenta un aspecte més aviat sec, la qual cosa l’ha fet
tradicionalment útil per a encendre foc. A
l’estiu tenen fulles verdes al costat de les
seques.
És curiós. Els humans fem associacions espontànies, que ens surten sense
ni pensar-hi. Al fenal hi tinc associada la
idea d’humilitat. És, aparentment, ben
poca cosa. Situada a la part més baixa
de la piràmide tròfica, però tan necessària
per a mantenir el cicle de la vida. Abunda,
i sort en tenim. Cau de petites formes que
són a la part més baixa de la cadena de
la vida.
Tornem, però, al tema de la humilitat.
Per als qui tenim una determinada edat és
una virtut que ens fa retornar a èpoques
passades, quan ens deien que havíem de
ser humils. Potser val la pena que, com
acostumem a fer, en parlem a partir de diversos textos.
«Humil», pres del llatí humilis, derivat
de humus ‘sòl, terra’. Per tant, ja tenim
una primera aproximació. Som terra. Una
idea que ens remet a la tradició bíblica.
«Quan el Senyor-Déu va fer la terra i el
cel, no hi havia cap matoll, ni havia nascut
l’herba, perquè el Senyor-Déu encara no

havia fet ploure, ni existia cap home que
pogués conrear els camps. Però de dintre
la terra pujava una humitat que els amarava en tota la seva extensió. Llavors el
Senyor-Déu va modelar l’home amb pols
de la terra. Li va insuflar un alè de vida, i
l’home es convertí en un ésser viu» (Gn 2,
4-7). Aquest text és conegut com el segon
relat de la creació i pertany a una altra tradició no tan popular com la creació en set
dies. És del segle X aC. Quan veig canalla
potinejant el fang, penso que deu ser com
una enyorança d’aquell llot amb què fórem modelats.
Blaise Pascal (1623-1662), pensador
indispensable per a entendre el transcendental segle XVII francès, té una afirmació
que no podem obviar en parlar del fenal,
que és del mateix grup de plantes que
les canyes: «L’home no és més que una
canya, la més fràgil de tota la naturalesa,
però és una canya que pensa. No cal que
l’univers sencer s’armi per aniquilar-lo: un
vapor, una gota d’aigua, són suficients
per a destruir-lo. Però, encara que l’univers l’aniquilés, l’home continuaria essent
sempre molt més gran que allò que el
mata. [...] Esforcem-nos, doncs, a pensar
bé: heus ací el principi de la moral» (Pensamientos, Madrid 1995, p. 50).
Recordo que de nano, en escoltar «el
parte» per la ràdio, un locutor amb veu
nasal enllaunada anunciava: «El Secretario General de las Naciones Unidas,
Dag Hammarskjöld...» Doncs bé, aquest
suec, Premi Nobel de la Pau, deixà un diari espiritual que ens és un regal. El 29
de juliol de 1959 escrigué: «La humilitat
és el contrari de la humiliació de si en la
mateixa mesura en què ho és de l’exaltació de si. La humilitat consisteix a no
comparar-se. En reposar en la seva realitat, el jo no és ni millor ni pitjor, ni més

gran ni més petit, que una altra cosa o que
els altres» (Marcas en el camino, Madrid
2009, p.169).
Éloi Leclerc té un llibre, escrit amb
una simplicitat encisadora, que és un cant
a les coses essencials. Es titula Saviesa d’un pobre: Francesc d’Assís. El sant
troba un avi que explica rondalles a uns
infants. Demana: «No, deixeu l’avi, si us
plau. No és el cas ara d’importunar-lo: aigualiríem la festa als nens. Ells en tenen
necessitat, que l’avi els conti històries. [...]
Déu també parla a través de la veu dels
humils de la terra. Per això mai no s’han
de menysprear» (Barcelona 1977, p. 73).
Tots coneixem algú amb pocs estudis
però que destil·la saviesa. Persones sàvies de qui aprenem. Oi?
«Aconsegueixes la felicitat quan saps
usar la intel·ligència per a posar els teus
valors pel damunt d’allò que és contingent.
I, des d’aquesta distància crítica, aprens
a gaudir de la satisfacció intel·lectual de
dominar les teves emocions i contemplar
amb lucidesa el pas de la vida.» Són paraules de Peter Kramer, el pioner del prozac. És psiquiatre. Podem trobar la citació més ampliada a la contraportada de
La Vanguardia del 31 de gener del 2006.
L’entrevistava en Lluís Amiguet.

Peter L. Berger és un sociòleg vienès.
En 1963 va publicar el llibre Invitació a la
sociologia. Una perspectiva humanística.
Un clàssic en aquest espai. Mireu quin panorama presenta a qui vulgui endinsar-se
en el món de la ciència: «El sociòleg descobrirà uns valors humans que són ben
característics del tarannà científic, tant de
les ciències socials com de les naturals.
Enumerem alguns d’aquests valors bàsics: la humilitat enfront de la riquesa immensa del món que hom està investigant:
la predisposició a eclipsar-se un mateix en
la recerca de la comprensió; l’honradesa i
el rigor metodològic; el respecte als resultats honestament aconseguits; la paciència; la bona disposició a reconèixer que
hom s’havia equivocat i a revisar les pròpies teories; i, finalment, la solidaritat amb
tots aquells que comparteixen els mateixos valors» (Barcelona 1986, p. 197).
Josep Vicenç Foix és un poeta que
ens ha llegat una obra d’avantguarda,
amb un llenguatge nou i trencador. Heus
ací el primer tercet del sonet «Com el macip errabund» (Antologia poètica, Barcelona 1993, p. 31).
Mestreja, orgull; però no só feliç
i, penitent, assaig un compromís
entre el Seny, clar, i el deler de mes fibres.

Fot. C.I.C. - Moià
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LES ENTITATS INFORMEN
Cercle Artístic del Moianès

L’ABIC fa poble
Elvira Permanyer

Durant el mes de novembre de l’any
passat van continuar les activitats iniciades a l’octubre (classes de dibuix per a infants i joves el dissabte i classes de dibuix
i pintura per a adults el dimarts). S’hi han
afegit com a nova activitat les classes de
dibuix per a infants i joves el dijous al Casal de Calders.
A més de les activitats ordinàries, el
mes de novembre es van celebrar els següents actes:
El 25 de nobrembre es va inaugurar
l’exposició d’artistes contra la violència de
gènere (de la qual ja informava el número
anterior de LA TOSCA).
El dia 2 de desembre va tenir lloc la
tercera conferencia del Cicle de Tardor
organitzat pel Cercle Artístic. La conferència-xerrada va ser Art és ordre i va anar a
càrrec d’Eudald Font Cleries. Hi va haver
una trentena d’assistents. En la xerrada
l’Eudald ens va donar unes nocions per
a poder admirar les obres d’art o per a
generar-ne, centrades en temes compositius, tot analitzant i gaudint de més de
cinquanta obres d’estils i temps diferents

que tenien de fil conductor entre elles una
composició harmonitzada.
Per últim, com ja és habitual, des del
Cercle Artístic del Moianès intentem motivar l’interès per l’art, també en els temps
nadalencs. Així doncs, vam repartir set
nadales als establiments que creiem que
s’han esforçat més en la decoració dels
aparadors i les façanes, per tal de motivar-los i incentivar-los a continuar amb
aquesta tasca. Els guardonats van ésser:
Cal Maties, Cal Gavi, Cal Grau, Aluminis
Ferrer, Òptica Moià, Bernat de Rubió i
Peixateria Nova.
Abans d’acabar aquest resum, volem
comentar que durant els mesos de novembre i desembre hem continuat la ruta
per la nova comarca del Moianès de l’exposició del primer concurs de Petit Format
del Moianès. Vam tenir l’exposició a principis de novembre a Sant Quirze Safaja
(amb motiu de la Fira de Tardor), a finals
de novembre a Castellcir en la seva Festa
Major d’Hivern, i, finalment, per la Fira i
Pessebre Vivent va estar a Santa Maria
d’Oló.

Conferència d’Eudald Font a la Biblioteca (fot. Cercle Artístic)
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Un any més, l’ABIC (Associació de
Botiguers i Comerciants) de Moià va organitzar durant les festes de Nadal i Reis
la ja habitual promoció dels seus associats, amb el lema «Aquest Nadal, compra
a Moià i guanya». La promoció consistia
en una recollida de butlletes a cada establiment en fer-hi la compra o en utilitzar
els seus serveis. Els clients podien emplenar les butlletes i anar-les deixant a l’urna
present en cada establiment. Els adults
podien guanyar tres premis de 500 euros,
els infants tres de 50 euros, i enguany,
com a novetat, es donaren 100 euros a
qui cantés les nadales escrites als aparadors dels establiments associats, les gravés, les pengés al Facebook amb l’etiqueta #nadalesamoia i obtingués més vots.
Durant la campanya es van recollir
més de 20.000 butlletes i es van penjar
quatre vídeos amb la interpretació de les
nadales, des de l’1 de desembre fins al 10
de gener.
El dia 14 de gener unes mans innocents escolliren les butlletes premiades:
els vals de 500 euros foren per a Sebastià

Aliberch, Isabel Clarà i Flora Marín. Els
infants premiats amb vals per import de
50 euros van ser Ariadna González, Lídia
Soler i Roure Vicente, i el val de 100 euros
per a la nadala cantada fou per a Mateu
Ribó.
Tota la feina que comporta fer promocions per part de l’ABIC i dels seus membres i establiments té com a objectiu més
important: posar en valor el comerç de
proximitat, aquell que fa el poble donant
vida als carrers, aquell en el qual el tracte personalitzat a la clientela és una prioritat, aquell en què l’oferta de productes
de qualitat i de km 0 és una realitat, tot
sota l’aixopluc i el bon fer de l’Associació.
Tot plegat fent poble, és a dir, fent que tot
reverteixi per a millorar el benestar dels
moianesos.
El cap de setmana del 18-19 de febrer,
membres de l’ABIC tenien previst realitzar
un nou viatge per a conèixer les experiències comercials de diversos indrets del
món. Si l’any passat visitaren Vitòria, enguany el destí triat era la capital austríaca,
Viena.

Els premiats en la campanya nadalenca (fot. Alba Clotet)
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Quinto de Nadal 2016

Escacs Moià-Moianès: tres equips de lliga

Jugadores i cos tècnic de l’equip sènior femení del CE Moià

Marta Fàbrega Gallaguet

Des de fa tres anys, a l’equip sènior
femení del Club Esportiu Moià, conjuntament amb el nostre cos tècnic, se’ns ha
encomanat la tasca d’organitzar el tradicional Quinto de Nadal. Estem molt agraïdes a tots els membres de la junta del
club per donar-nos aquesta oportunitat i
responsabilitat.
Fa només tres anys que l’equip femení ens encarreguem d’organitzar-lo, però
en fa molts més que se celebra. És justament per això que es coneix pel «Tradicional quinto de Nadal». Sempre té lloc
els dies 25 i 26 de desembre i el dia 1 de
gener, justament els més màgics de l’any,
quan tenim més ganes de compartir moments amb els amics i fer regals a qui més
estimem. I, a més, sempre va bé poder
tenir una petita excusa per a poder fugir
de les llargues sobretaules de Nadal.
Els premis obtinguts no són en cap
cas diners. Es tracta de coses molt més
especials, com ara paneres variades
d’aliments, serveis, productes, vals, viatges, pernils, begudes i tot allò amb què
ens obsequien empreses i botigues del
petit comerç de Moià, Castellterçol, Calders, Collsuspina, l’Estany i Monistrol de
Calders. Rebeu tots els col·laboradors el
nostre més sincer agraïment per les vostres aportacions. Sou vosaltres qui el feu
possible. Igualment, volem també donar
les gràcies al Tosca i al 7 de Nit per obrirnos les seves portes desinteressadament.
Any rere any ens permeten gaudir d’unes
magnífiques tardes de joc. I, finalment,
gràcies també al Club Esportiu Moià pel
seu suport incondicional.
Sovint, quan es col·labora en algun
esdeveniment desconeixem on van a parar els diners que es recullen. Nosaltres
us ho volem explicar: l’import íntegre obtingut serveix per a pagar les llicències

federatives i per a cobrir els costos de
competició anuals (àrbitres, inscripció de
l’equip a la lliga, despeses d’entrenadors,
aigua i llum, entre altres). Probablement,
si no poguéssim organitzar aquest acte,
moltes de nosaltres ens veuríem amb dificultats per a poder jugar i gaudir dels nostre esport preferit: el futbol.
L’equip sènior femení tenim la gran
sort d’haver format una gran pinya per
poder superar les dificultats econòmiques que se’ns han presentat. No tots els
equips poden presumir de tenir bona sintonia i cohesió de grup per a implicar-se
conjuntament en els objectius proposats.
I, per últim, seria poc generós no donar les gràcies a totes les persones que
vau venir a jugar i col·laborar amb l’equip.
Sense vosaltres la realitat del nostre equip
seria molt diferent i probablement no seríem on som ara. Gràcies, doncs, per fer
possibles aquests tres dies de quinto tant
exitosos d’aquest passat Nadal! Esperem
poder continuar organitzant el «Tradicional quinto de Nadal» per molts anys més,
repartint sort i productes de la comarca.

Èxit de participació en el Quinto de Nadal
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L’any 2016 va ser d’un gran èxit per
al Club d’Escacs Moià-Moianès, ja que el
primer equip (l’A) va tornar a ascendir de
categoria, de Primera Provincial a Preferent de la província de Barcelona, i a més
en la lligueta final entre els primers equips
dels grups de cada província es va proclamar campió absolut de Catalunya de la
categoria Primera Provincial.
El dia 21 de gener va començar la
Lliga Catalana 2017, que s’allargarà fins
al 19 de març, i el Club Moia-Moianès hi
participa amb tres equips en diferents categories.
L’equip A juga en el grup IV de la categoria Preferent, formada per set grups,
quatre a la província de Barcelona, i un
per a cadascuna de les tres províncies restants. En cada grup hi juguen deu
equips; per tant, d’aquesta categoria hi ha
setanta equips en el conjunt de Catalunya
que participen en la Lliga Catalana.
L’equip B juga en el grup III de Segona Provincial (província de Barcelona).
D’aquesta categoria a Catalunya n’hi ha
dotze grups, set dels quals a la demarca-

ció de Barcelona, dos a Girona i Tarragona i un a Lleida. En total, cent vint equips.
Finalment, l’equip C juga en el grup X
de Tercera Provincial (província de Barcelona). Formen la categoria, a Catalunya,
quinze grups, deu a la província de Barcelona, dos a Girona i Tarragona i un a
Lleida, amb un total de cent vint equips.
Cal destacar entre els membres del
Club d’Escacs Moià-Moianès en Joan
Codina Espinasa, que, nascut el setembre de l’any 1920, és, sens dubte, el jugador en actiu de més edat a Catalunya
que juga una lliga catalana d’escacs i,
probablement, de tots els esports. Considerant la tipologia d’aquest esport i la
claredat mental i d’estratègia que requereix, el club Moià-Moianès està orgullós
de tenir entre els seus jugadors en Joan,
a vegades jugant a l’equip A i a vegades a
l’equip B, segons l’equip ho necessiti. Els
qui tingueu ganes de veure i d’aprendre
d’aquest mestre moianès, podeu trobar-lo
cada dia (excepte el dijous) al bar del Casal a l’hora de fer el cafè. Jugar amb ell o
veure’l jugar és tota una experiència.

Juan Carvajal i Joan Codina, en la primera jornada de lliga, el 21 de gener (fot. Ricard Vila)

33

Febrer-Març 2017

La Tosca - Moià

Golf Montbrú Moià

Biblioteca de Moià

Carles Llorens
Benvolguts amics del golf, hem començat l’any del nostre vint-i-cinquè aniversari, durant el qual farem moltes activitats. En aquest número us comentem les
que ja hem fet en l’inici d’any.

Torneig de Reis
Els guanyadors del torneig van ser:
scratch, Adrià Arnaus; handicap inferior,
Jaume Jou; handicap superior, Cristina
Vallejo.
Champions League Mensual 1ª prova

Guanyadors de Reis i de la
1ª prova de Champions

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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Scratch, Javi López; handicap inferior,
Carles Llorens Llobet; handicap superior,
Josep Sallent.
Les proves que farem pròximament
són les següents:
• 12 febrer: 4t Torneig Carnestoltes.
• 25 febrer: Champions League Mensual 2ª prova.
• 19 març: XIV Gran Trofeu Casa Club.
• 25 març: Champions League Mensual 3ª prova.
• 9 abril: XVIII Trofeu Gastronòmic del
Moianès.
• 21-22-23 abril: 4rt Circuit Nacex 9x9.
• 29 abril: Champions League Mensual 4ª prova.
També us avancem que el propvinent
10 de juny farem un campionat PRO-AM
en què jugaran amb nosaltres diversos
dels millors professionals del nostre país!
Fins a la pròxima. Veniu al golf, us hi
esperem!

L’exposició del mes de gener va ser sobre la novel·la Joana E., de l’escriptouna selecció de dibuixos del Concurs In- ra Maria Antònia Oliver, Premi d’Honor de
ternacional d’Humor Gràfic sobre els Drets les Lletres Catalanes 2016; la va conduir
Laborals, convocat per l’associació L’Oli- el professor de literatura Ignasi Puig.
A principis de febrer es va fer el tallerva i la CGT de Catalunya. El divendres 13
de gener es va fer la presentació de l’ex- conte Puc fer ioga a l’hivern i a la primaveposició, on van explicar, entre altres co- ra, a càrrec de Gemma Bitriu, Neus Corses, que aquest concurs havia rebut més nellas i Rosa M. Forcada, totes tres, mesde 700 dibuixos originals, de diferents pa- tres que ensenyen ioga als seus alumnes.
Amb aquesta fiïsos del món, fet
nalitat també han
revelador que la
publicat quatre
falta de complicontes per a iniciment dels drets
ar els més petits.
laborals dels treL’ e s c r i p t o r,
balladors és un
dinamitzador linproblema que té
güístic i rapsode
un abast mundiDavid Vila i Ros
al.
va presentar, el
L’ e x p o s i c i ó
divendres 10 de
del mes de fefebrer, el seu llibrer la van realitbre I si parlem
zar vuit alumnes
català?,
sobre
de l’Escola d’Art
l’ús
d’aquesta
Forma de Moià,
L’Estenedor Teatre a la biblioteca (fot. Bibl. Moià) llengua al nostre
que van portar
país.
diversos quadres
Durant els mesos de gener i febrer
de diferents tècniques i estils.
Per la Festa Major d’Hivern es va gau- continuen les trobades dels participants
dir d’un espectacle de titelles de la com- en el Premi Atrapallibres. Enguany s’han
panyia L’Estenedor Teatre: un vell mari- constituït tres grup de lectors, un per cada
ner, amb l’ajut d’uns barrets i uns quants categoria i edat. Cal que cada grup llegeititelles, va explicar una rondalla mallor- xi i puntuï tres llibres i esculli aquell que
quina, un conte del desert marroquí, una els ha agradat més. El seu veredicte s’enllegenda turca i, per acabar, una història a viarà al Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil. Dos d’aquests grups estan dinacavall entre Itàlia i l’Índia.
La primera xerrada del Cicle d’Hivern mitzats per Dolors Illa i Montserrat Plans:
del Cercle Artístic del Moianès va anar a des d’aquí els donem les gràcies!
El pròxim 24 de març, la biblioteca cecàrrec d’Enric Villalonga, amb la presentació i posterior projecció de tres documen- lebrarà el Dia de la Poesia. És una activitals, tots ells relacionats amb el procés tat oberta a tothom; si us ve de gust venir
creatiu. Aquest projecte s’ha desenvolu- i llegir un poema vostre o recitar-ne un del
vostre autor o autora preferits, només cal
pat a Eivissa amb el nom d’Aiguallums.
El club de lectura de gener es va fer que ens ho feu saber.
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MOIANÈS
L’Atenció Centrada en la Persona
a les residències

El Consell Comarcal comença a caminar

Equip Promotor del Canvi de Model Assistencial de l’HRVM

El Consell Comarcal del Moianès es
va constituir el 20 de juliol del 2015. Durant el 2016 ha estat treballant per posar
en funcionament l’ens, per tal de dotarlo dels mitjans necessaris tècnics i econòmics per a poder començar a prestar
serveis. I, així, l’1 de gener del 2017 ha
començat ja a assumir les primeres competències.
El dia 10 de febrer es va aprovar el
pressupost per al 2017 per un import de
1.915.290,41 euros, que encara no inclou
totes les competències i serveis que s’aniran incorporant i prestant paulatinament.
D’aquest pressupost en destaquem:
• A nivell de la procedència dels recursos, el 40% (698.977) procedeix del Fons
de Cooperació Comarcal, i el 55% (uns
775.000) de subvencions, contractes programes i convenis que s’han obtingut pel
fet de ser comarca.
• Un 40% es dedica a l’àrea de serveis
socials i promoció de l’ocupació. Inclou
l’assumpció de les competències en l’àmbit de serveis socials, dona, joventut, així
com les subvencions obtingudes per a la

Els temps estan canviant i, de la mateixa manera que canvien els models, els
enfocaments i les metodologies de les
escoles, també comencen a canviar els
models d’atenció a la gent gran a les residències.
Les residències no són llocs on anar
a passar els últims anys o «anar a morir».
Les residències són llocs on es continua
vivint i, per aquest motiu, cal canviar el
model d’atenció
que s’ha seguit els darrers
anys (on els
protagonistes
eren els professionals) per
funcionar amb
un nou model
on els protagonistes són
les persones
que hi viuen i
les seves famílies.
El model
d’Atenció Centrada en
la Persona vol que cada
persona que viu o assisteix
a una residència pugui mantenir al
màxim, i dins les seves possibilitats,
les pròpies rutines, les activitats que li
agraden, la relació amb amics i família…
Aquest model centra l’atenció en els desitjos, les preferències, les rutines de les
persones que hi viuen o hi assisteixen, i
en allò que la pròpia persona vol per a la
seva vida i el seu dia a dia.
És per aquest motiu que calen molts
canvis a tots els nivells: organitzatius, de
concepte, de relacions, canvis en els ma-

teixos usuaris per a ser capaços d’expressar allò que volen i com ho volen, canvis
en les famílies i en els professionals…
Aquests canvis s’han de fer correctament
i, per això, cal saber d’on partim per plantejar on volem arribar a partir del debat,
les assemblees de residents, la formació i
la informació…
En aquesta nova forma de treballar,
els professionals
aconsellen, informen i recorden allò
que pot ser positiu
per a la persona,
però les decisions
les pren la mateixa
persona (i si aquesta no pot, la seva
família) i els professionals acompanyen i donen suport
a aquestes decisions des del màxim
respecte.
Des
de
l’Hospital-Residència Vila de
Moià estem treballant
aquest
canvi de model
d’atenció i per
aquest motiu estem fent formació, avaluacions, debats,
reorganització... i començant a treballar
juntament amb totes les persones implicades en la nostra residència: usuaris, famílies, professionals i junta.
Volem agrair la vostra participació en
el procés de canvi i animar-vos a continuar treballant tots plegats per la millora de
la qualitat del nostre centre.

Consell Comarcal del Moianès
contractació d’onze persones en situació
d’atur per a fer diferents projectes.
• Inclou també la posada en funcionament de serveis que es volen prestar
mancomunadament, com l’Oficina de Serveis Tècnics (arquitecte i enginyer), els
serveis informàtics, etc.
• També preveu l’execució de projectes i serveis per als quals, durant l’any
2016, s’ha treballat en el seu disseny i
en la recerca del finançament: oficines
comarcals del Consumidor i d’Habitatge, projecte Educació a temps complet,
redacció del pla estratègic comarcal, etc.
• També està prevista una partida d’inversions per un import de 157.000 euros
en l’adequació d’equipaments comarcals,
Ecomuseu, senyalització i projectes turístics.
A nivell de serveis i competències
destaquem:
• El dia 1 de gener s’han començat a
exercir les competències de coordinació
de la gestió dels serveis socials dels deu
municipis del Moianès, i les competències
d’ensenyament (menjador, beques i trans-

Celebració del primer aniversari del Consell (fot. Consell Comarcal)
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port) s’assumiran a partir del curs escolar
2017-2018.
• Durant l’any 2017 es posaran en
funcionament les oficines comarcals de
Consum, Habitatge i Joventut, així com
el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la
Dona) i la gestió del Programa de Dependència.
• Ja s’ha constituït l’Òrgan Tècnic de
la Ponència Ambiental Comarcal.
A nivell de projectes cal remarcar els
següents, en els quals ja vam començar a
treballar durant l’any passat:
En l’àrea de Territori:
• S’està treballant en els estudis per
a poder a prestar, l’any 2017, els serveis
mancomunats de l’Oficina de Serveis
Tècnics del Moianès (OSTEM: serveis
d’arquitectura, enginyeria) i de serveis informàtics.
• S’executaran les inversons concedides en el marc de les Meses de Concertació per import de 310.000 euros.
• S’està realitzant l’Estudi per a la millora del transport públic del Moianès.
• S’ha finalitzat la redacció del Pla
Cultural del Moianès. Es farà aviat la seva
presentació pública.
• S’ha treballat en la Diagnosi del Pla
Zonal de Camins, que comportarà l’adequació del camí de Granera a Monistrol, i
també s’ha iniciat la redacció de l’Inventari de Camins del Moianès.
En l’àrea de Serveis a les Persones:
• S’està treballant en la definició d’un
nou model de serveis a les persones.
• El Moianès és un dels territoris que
formen part de les proves pilot del Projecte d’Educació a Temps Complet.
• S’ha realitzat el projecte «Sit-up
alça», en el qual han participat nou escoles amb 800 alumnes del Moianès.
• El Moianès, a través del Consell, per
primer cop pot formar part de la Xarxa Impulsora de la Garantia Juvenil.
En l’àrea de Promoció i Activitat Econòmica:

La Tosca - Moià

• Durant els anys 2016 i 2017 s’han
contractat vint-i-una persones en programes de foment de l’ocupació. Durant el
2017 han estat onze: sis de suport a medi
ambient i turisme, tres agents d’ocupació
i desenvolupament local i dues persones
per a programes de garantia juvenil.
• S’ha concedit una subvenció per a la
redacció del Pla Estratègic Comarcal que
s’iniciarà el 2n trimestre del 2017.
• El Consell ha iniciat també el primer
curs de formació per a les proves d’accés
a cicles formatius de grau superior i un
curs de procediment administratiu.
• S’ha formalitzat amb la Diputació
de Barcelona el contracte programa de
Turisme per al període 2016-2019 per a
realitzar accions de promoció i difusió de
la comarca.
El Consell Comarcal del Moianès ja
és una realitat. Un ens que ja presta serveis, que ja està dotat amb recursos, que
ja se sent beneficiat pel fet de ser comarca, que ja batega amb força i energia. Ara
és el moment de desplegar serveis amb
un model que ens representi i doni resposta a les necessitats reals del territori.
No hem de voler córrer, sinó fer-ho amb
pas ferm i segur.
La comarca del Moianès ja batega!

Inauguració de la placa del Consell Comarcal
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Dos nous projectes de formació i treball
Consorci del Moianès
Forma’t i ocupa’t
En el marc del programa Ocupació a
la Indústria Local, creat per la Diputació
de Barcelona amb la finalitat de generar
llocs de treball i incrementar la competitivitat de les empreses, des del Consorci
del Moianès s’ha dissenyat el projecte La
indústria alimentària al Moianès, forma’t i
ocupa’t en un sector en creixement!
El projecte va adreçat a persones en
situació d’atur, consta de dues accions
formatives i ofereix l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral mitjançant contractes bonificats per a les empreses del
sector. Es tracta de formació dual de 200
hores de durada, amb una part presencial a la seu del Consorci, combinada amb
formació pràctica en empreses del sector.
Aquest format augmenta la col·laboració
entre els centres de formació professional
i les empreses en el procés formatiu dels
alumnes i possibilita que l’alumne apliqui
els coneixements apresos desenvolupant
tasques en un lloc de treball real.
S’ofereixen dos cursos, un d’especialitzat en logística i magatzem i obrador

d’indústries agroalimentàries, i l’altre en
qualitat en la indústria alimentària. La formació es va iniciar el 8 de febrer i finalitzarà a principis d’abril. Hi participen vinti-nou alumnes, setze en el de logística i
tretze en el de qualitat.

Programa 30 Plus
El Consorci del Moianès inicia el Programa 30 Plus, del Servei d’Ocupació
de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar l’ocupabilitat de persones en situació
d’atur majors de trenta anys. Per això s’incentiva la contractació de persones per
part de les empreses del territori, amb
una subvenció per a pagar una part del
sou del treballador durant un període
d’entre sis i nou mesos. La participació en
el programa inclou una formació adaptada
al lloc de treball d’un mínim de seixanta
hores per a la persona contractada.
El termini màxim per a poder realitzar
un contracte dins aquest programa és l’1
d’octubre. Les persones i empreses interessades en aprofitar aquesta oportunitat
poden trucar al 938 301 418.

Curs de qualitat a la indústria agroalimentària (fot. Consorci del Moianès)
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L’escola de l’Estany acull la llar d’infants
David Prat
No fa gaire que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
permet que en pobles petits les guarderies comparteixin espai amb les escoles
d’educació infantil i primària. En municipis
amb poca canalla menuda no sempre és
fàcil ni econòmicament sostenible trobar
un espai adient on instal·lar la llar d’infants. La nova normativa pot ser una solució per a la viabilitat de les guarderies
de molts municipis catalans. A l’Estany,
l’escola bressol Mainada ha passat per
moltes dificultats aquests darrers anys:
elevat cost per a l’ajuntament, un nombre
molt reduït de nens que n’ha fet perillar
la continuïtat, manca d’espais adequats,
etc. Ara aquesta nova mesura del Departament d’Ensenyament pot resoldre part
d’aquests problemes a l’Estany i altres
pobles semblants. És un exemple de com
una bona (encara que tardana) decisió
governamental facilita les coses als ciutadans.
Aquest agost passat, finalment, l’ajuntament i el Departament d’Ensenyament
han signat el conveni que ha permès la
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construcció d’un mòdul de fusta, dins el
recinte de l’escola, que acollirà a partir
d’ara els nens de Mainada. D’acord amb
el conveni, el municipi es fa càrrec tant
dels costos de construcció (uns 25.000
euros) com del salari de l’educadora (uns
18.000 euros anuals). El mòdul té uns 45
metres quadrats de superfície i s’ha construït aprofitant part del porxo que hi havia
a l’extrem nord de l’edifici escolar, de manera que arquitectònicament hi queda del
tot integrat. Consta d’una aula, una petita
àrea de descans i un lavabo, i està pensat per a un màxim de deu infants. L’únic
que falta perquè entri en funcionament és
instal·lar-hi la llum, l’aigua i la calefacció, i
es preveu que pels volts de Setmana Santa podrà acollir la canalla i l’educadora.
Provisionalment, des del setembre,
Mainada comparteix aula amb els nens i
la mestra d’educació infantil de l’escola, i
això genera, lògicament, algunes incomoditats. Un cop el nou espai entri en funcionament es podrà gaudir dels avantatges
de la interrelació entre nens d’edats tan
diferents sense haver de sofrir els incon-

Àlex Casals, regidor d’Ensenyament, i Núria Montmany, directora de l’escola,
davant el nou mòdul (fot. D. Prat)

venients actuals de tenir en una mateixa
aula divuit nens d’entre un i cinc anys.
Per part de l’ajuntament es confia que
la nova Mainada sigui un incentiu per a
les famílies i que s’asseguri un mínim
d’infants per a garantir el futur de l’escola
bressol.

Altres obres a l’Estany
Aquest mes de desembre passat han
començat a l’Estany les obres de la segona fase d’adequació de l’entorn de la font
Vella, just al costat de la carretera, entre
la parada de l’autobús i la pista esportiva.
S’hi han plantat nogueres i s’hi posaran
alguns gronxadors per a la canalla més
petita del poble.
Unes setmanes abans de l’inici d’a-

questes obres, a mitja tardor, l’ajuntament
va decidir encimentar un centenar de metres de la pista que porta al puig de la Caritat i aquesta obra va generar una petita
polèmica al poble. L’ajuntament i l’ADF
Quercus defensen la necessitat d’aquest
arranjament en un comunicat conjunt.
Una de les raons és que el tram encimentat ocasionava despeses contínues
perquè sovint es descalçava per culpa de
les pluges. La pavimentació de pistes forestals genera moltes vegades arguments
ambientals, econòmics i paisatgístics difícilment harmonitzables.
Finalment, ja s’està acabant la restauració del monestir que s’ha pogut fer
gràcies a l’1% cultural que s’aplica a les
grans obres públiques.

Un raig de llum: del Panjab (Índia) a Castellcir
Francesc Rochel i Vara
Un passat complicat allunya una família dels seus orígens, l’allunya d’una cultura, d’unes creences, d’un estil de vida i
també d’un entorn estimat.
La Gurwant Kaur Sohi, té trenta-quatre anys, va néixer a Sohian Kalan, dins
l’estat del Panjab (la regió dels cinc rius),
a l’Índia; un estat geogràficament i històricament molt important. L’Índia té una organització territorial formada per vint-i-nou
estats, sis territoris de la unió i el territori
de la capital nacional (Delhi). El Panjab
està situat al nord-oest; la seva població
està formada en gran part pels sikhs, un
seixanta per cent. Per tot el món hi ha una
població sikh d’entre vint-i-un i vint-i-sis
milions. El nom de sikh vol dir deixeble del
guru (mestre). El fundador del sikhisme va
ser el guru Nanak, nascut en 1469.
La població on va néixer la Gurwant
no està molt lluny, uns 18 km aproximadament, de la ciutat d’Amritsar. El nom de
la ciutat el podem traduir com a «llac de

nèctar de la immortalitat», poètica denominació que diu molt de la cultura i les tradicions de l’Índia. En aquesta ciutat hi ha
el famós «Golden Temple» (Temple Daurat), un santuari religiós que simbolitza les
tradicions històriques i l’espiritualitat dels
sikhs. Un objectiu per a molts turistes,
però també amb una història d’enfrontaments com la que va succeir el juny de
1984, quan el temple va ser atacat per
l’exèrcit de l’Índia sota les ordres d’Indira
Gandhi per apaivagar una temptativa independentista. Aquest fet es coneix com a
operació «Blue Star» (estrella blava). Els
recomptes de víctimes varien segons les
fonts, però es parla, entre soldats i civils,
de cinc a sis mil morts. El mateix any 1984
va ser assassinada Indira Gandhi per dos
dels seus guardaespatlles; tots dos eren
sikhs.
Un sikh té cinc articles de fe o cinc
«K»: Kesh, cabell llarg sense tallar;
Khanga, una petita pinta de fusta per a
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recollir-se els cabells; Kara, un braçalet
metàl·lic; Kachera, roba interior de cotó,
i el Kirpan, petita daga. Tot amb el seu
simbolisme.
Tornant a la vida de la Gurwant i concretament a la seva infantesa, ens explica
que el primer record dolorós que va viure
i recorda és la mort del seu pare en uns
enfrontaments de l’any 1990; el pare era
policia i molts dels seus familiars també
ho eren. Va anar a l’escola, però la falta
d’entrada de diners va fer que hagués de
deixar els estudis aviat. La Gurwant tenia
aleshores set anys. La família estava formada per la mare i dos germans. Rebien
ajuts d’altres familiars. La pensió del pare
no arribava a casa, l’avi patern se la quedava.
Quan va tenir dinou anys es va casar.
La seva família va triar la seva parella, la
unió no va ser per amor i això va condicionar molt la convivència, com li pot passar
a qualsevol parella. Van anar a viure en
una altra població, Dashmesh Nagar, no
gaire lluny de la ciutat del Temple Daurat,
Amritsar.
Passat un temps i per l’efecte crida
d’altres familiars i amics situats a Catalunya, hi va haver un desplaçament, no
exempt d’un elevat cost, que garantia un
lloc de treball pactat a casa nostra. Abans
d’arribar a Castellcir van tenir una primera
població d’acolliment que va ser Olot (a la
Garrotxa).
Situada la família a Castellcir, i d’això
en farà uns dotze anys, van haver de lluitar, de conviure i, poquet a poquet, intentar assolir uns nivells bàsics d’integració,
convivència i participació en el dia a dia
del poble.
El nucli familiar actual està format per
la Gurwant i les seves dues filles: Akashdeep, de catorze anys, i Anshdeep, de set
anys. Quan ens van acollir a casa seva
ens van explicar el que va ser l’inici d’un
camí, de les vivències en un habitatge en
precari en l’actualitat. Una de les eines
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màximes d’integració és el coneixement
de l’idioma, en aquest cas el català.
La Montse Lloret Casamitjana és la
professora de la Gurwant. Li vam demanar la seva opinió sobre aquest tema i la
Montse ens va dir el següent: «A Castellcir som un poble d’unes 700 persones,
algunes d’elles arribades de països llunyans i amb costums i parlars ben diferents dels nostres. Quan, gràcies a una
pre-jubilació, vaig disposar de més temps
lliure, vaig oferir-me a l’ajuntament per a
donar classes de català (en sóc professora) a un col·lectiu de dones procedents de
l’Índia, de Sud-amèrica i d’Espanya que hi
estaven interessades. I així és com, amb
el català com a fil conductor, s’ha anat
consolidant un petit grup on podem parlar
de costums, de menjars, dels fills, de sentiments, de dies difícils i d’alegries, treballem textos tot buscant verbs, pronoms,
adjectius… i un bon dia una comenta que
ha anat sola a cal metge i que s’ha explicat bé i també ha entès les recomanacions, o bé que a Barcelona ja s’ha orientat
perquè ha pogut interpretar un mapa o
preguntar a algú una adreça. I les veus
contentes amb els progressos i somriuen
més que abans, i senten que el català les
ha ajudades a integrar-se i que pertanyen
a una comunitat on les diferències són acceptades i respectades i representen una
riquesa per a tothom.»
La feina de la Montse és molt d’agrair,
ja que és un bon puntal per a fer possible
la integració, tal com ens descriu. Però cal
dir que la Gurwant i les seves filles tenen
la virtut de l’agraïment. Són moltes les
persones del poble que han col·laborat en
el seu ajut: entre altres podem anomenar
institucions, assistència social i persones
a nivell privat. Tot això, tot aquest ajut, tot
aquest esforç, ens porta a parlar de futur,
de poder establir la família de la Gurwant
amb una vida millor per a les seves filles
en el present i poder fer un plantejament
d’estudis i d’arrelament.

Les persones que ens vénen de fora,
sigui del lloc que sigui, són persones fràgils, tal com seríem nosaltres en les mateixes circumstàncies; fràgils en tots els
sentits, una fragilitat que va desapareixent
a mesura que tots ens donem l’oportunitat
d’aportar-hi el nostre granet de sorra. Tot
és possible sempre que els nouvinguts
tinguin una actitud positiva, oberta i receptiva; si no hi ha aquesta predisposició,
com a vegades passa, difícilment podem
ajudar.
Seguint parlant de futur, cal dir-vos
que el nom de la filla gran de la Gurwant,
Akashdeep, vol dir «un raig de llum en el
cel»; és el raig de llum que ha unit dos
territoris ben diferents, tant en cultures i
costums, i un raig de llum de futur que entre tots hem de fer possible. L’Akashdeep,
quan tenia sis anys i per l’aniversari de la
seva mare, va mirar la seva butxaca i va
trobar que tenia vint-i-cinc cèntims d’euro. Amb aquest capital va anar a la botiga
de queviures d’en Sala i per aquest preu
va poder sortir de l’establiment amb una
poma molt grossa i dolça. Va ser molt
humil, però va ser el regal per a la seva
mare, una senzilla poma.
Ara que ja han passat les festes de
Nadal i que sortim tots d’aquesta gran

embafada consumista, seria interessant
plantejar-nos, al marge de religions i creences, poder mirar el nostre entorn i intentar millorar el nostre nivell d’acolliment.
Per a assolir-ho, potser un somriure o una
salutació de bon dia, tarda o nit pot ser
una manera de començar. Els qui ens vénen de fora han d’apendre moltes coses,
però nosaltres també ens enriquim si sabem coses d’ells.
En els santuaris sikhs, penseu que
tothom hi és benvingut; tant és que siguis
cristià, musulmà, hindú o d’altres creences, sempre tindràs un àpat per compartir
i ningú no et preguntarà res sobre el que
creus. Aquest comportament és una bona
lliçó d’integració i d’acolliment.
Recordeu el raig de llum i que en part
està a les nostres mans que aquest estigui fent-nos llum per molt temps. Tots en
un moment o altre podem ser senzillament fràgils i tots hem de pensar amb la
senzillesa de compartir una poma com va
fer la filla de la Gurwant.
En la fotografia us presentem el nucli familiar. Ens van rebre amb els seus
vestits, símbol des seus orígens i de les
seves arrels, que mai no han de perdre.
És el vincle d’unió de dues cultures que
un raig de llum en el cel ha unit.

L’Akashdeep, la Gurwant i l’Anshdeep, a casa seva, a Castellcir (fot. F. Rochel)
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MISCEL·LÀNIA
mica meu, començo d’estimar-lo i penso
que la meva filla va prendre una decisió encertada en portar-nos prop d’ella en aquest
deliciós i tranquil poble del Maresme.
No obstant això, el meu pensament
torna sempre a Moià, la vila on vaig néixer, créixer i que estimo amb tot el cor.
A Moià hi vaig ser molt feliç, amb moltes
amigues (algunes de les quals ja no hi
són), amb l’escola de les Germanes Carmelites, amb companyes entranyables,
anant cada diumenge al cinema o al ball,
etc. Caminant pels carrers del meu poble
en tenia prou per a estar contenta.
Moià, doncs, és el meu refugi, la meva
passió, on tinc records entranyables de la

Viure al Maresme
Agustina Cantó

Vilassar de Dalt

Fa poc que he traslladat la meva residència a Vilassar de Dalt. Havia viscut
cinquanta anys a Barcelona i, quan una
és gran, canviar de domicili representa un
trauma. Els meus fills anaven a una bona
escola barcelonina i van estudiar carreres
univesitàries a Sarrià i a Pedralbes.
No cal dir que el canvi va ser dificultós, ja que a la ciutat hi tinc molts amics
i familiars, però tant el meu marit com jo
som grans i la filla que viu a Vilassar no
va parar fins que va acomodar-nos aquí
en un pis coquetó i confortable al costat
del seu.
Deixar una ciutat en la qual has viscut
molts anys és traumàtic; una Barcelona
amb molts atractius culturals, esportius,
magatzems on passar la tarda, cafeteries
acollidores, o simplement la possibilitat
de voltar pels carrers del Barri Gòtic o del
Born, cosa que fa passar les hores volant.
Mentre empaquetava caixes per deixar el pis buit, les llàgrimes afloraven als
meus ulls. Ho abandonava tot, una ciutat
entranyable, per anar-me’n a un poble
desconegut.

Els primers dies d’instal·lar-me aquí
em sentia òrfena de tot: les parades del
mercat, la sortida amb les amigues, i pensava que mai no em sentiria còmoda en
la nova residència. Però amb l’ajuda de
la meva filla, que va inscriure’m a Temps
de Poesia, al Club de Lectura de la biblioteca, a classes d’anglès, etc., va fer que,
a poc a poc, hagi anat fent meu el poble.
Un detall: una vegada a la setmana parlo
amb un noi marroquí que vol practicar i
perfeccionar el seu català.
Em trobo bé, doncs, a Vilassar. Les
persones són amables i, encara que en alguns moments sento un punt de nostàlgia,
miro el mar, la muntanya i el cel, juntament
amb el clima privilegiat, i em sento feliç.
Vilassar de Dalt és un poble culte,
amb una biblioteca fantàstica, un teatre
envejable —La Fornaca, antic forn romà,
íntim, càlid i meravellós— i moltes altres
coses que a poc a poc aniré descobrint
per fer-lo més meu, més entranyable, més
estimat.
Era una ciutadana de Barcelona que
desconeixia Vilassar, però ja el sento una

meva vida. A Barcelona m’hi trobava bé,
actualment al Maresme també, però el
meu lloc preferit, la meva pàtria estimada,
és Moià.
Anys enrere ens coneixíem tots. Ara
és diferent: trobo persones desconegudes
per a mi i jo per a elles. En la meva joventut tots érem companys amb el mateix
bagatge i parlant amb tothom. Ara, com
quasi a tot arreu, Moià ha crescut i hi han
vingut molts foranis, però jo des de la distància recordo el Moià amable, acollidor,
amb els carrers antics de la vella població
i em deixo portar dels records per somiar i
reviure els anys feliços de la meva vida en
el poble on vaig néixer.

La Loteria de Moià reparteix 750.000 euros
Olga Valldeoriola i Sánchez, titular de l’Administració Loteria Moià
Aquest inici d’any, des de l’Administració de Loteria de Moià hem repartit un
important premi de la loteria del 6 de gener, la «loteria del Nen». Exactament una
sèrie del segon premi. El número agraciat va ser el 95.379 i es va vendre tot per
finestreta. L’import del premi va ser de

75.000 euros per dècim, doncs un total de
750.000 euros. Estem molt contents d’haver-lo repartit i volem donar les gràcies
per les nombroses felicitacions que ens
han fet arribar i sobretot donar l’enhorabona als afortunats. I ara, l’objectiu és poder
donar molts més premis! Molta sort!

Cartell del premi
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PUBLICACIONS

BREUS
Marc Pardo, nou regidor d’Esports
El 19 de gener va prendre possessió
de l’acta de regidor Marc Pardo (AraMoià),
que substituiex en la regidoria d’Esports
Josep A. Alcantarilla, que havia deixat el
consistori el novembre passat. Pardo s’hi
havia d’incoporar abans, però una operació urgent d’apèndix ho va impedir.

Pla de Mobilitat Urbana
L’Ajuntament de Moià ha informat de
l’inici dels treballs d’elaboració del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible, destinat a definir les estratègies per a una mobilitat més
sostenible i segura. El pla és obligatori per
als municipis de més de 50.000 habitants i
per a les capitals de comarca. La recollida
de dades s’ha iniciat durant el mes de febrer i es preveu realitzar els processos de
participació ciutadana ordenats en la llei.

Casa Nostra, Casa Vostra
En tancar aquesta edició de LA TOSCA s’havia de produir a Barcelona una
gran manifestació per a reivindicar la necessària implicació dels poders públics en
l’acolliment de les persones que fugen de
les guerres i cerquen refugi. A la manifestació, sota el lema «#Volem acollir», hi havien d’assistir nombrosos moianesencs,
convocats a iniciativa de Moianès Solidari
i altres entitats de la comarca.

Òmnium al Moianès
Ha començat a funcionar l’equip d’Òmnium Cultural al Moianès, equip format per
Anna Fornell (Castellterçol), Ramon Crespiera i Teresa Terricabras (Moià), Anna
Grau (Santa Maria d’Oló) i Lluís Cerarols
(Calders), que serà qui coordinarà el grup
de treball i farà les tasques d’enllaç amb la
junta d’Òmnium del Bages.

Nou disc de Namina Miró
La cantant catalano-brasilera resident
a Moià Namina Miró do Nascimento va
presentar, el dia 21 de gener, al bar Tosca,
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el seu primer disc, Orlando. El disc, que
combina el rock anglosaxó amb la música
popular brasilera, va ser editat gràcies al
micromecenatge i està rebent molt bones
crítiques.

Música
El dissabte 11 de febrer, Joventuts
Musicals va presentar, a l’Auditori de Sant
Josep, el grup Mos Azimans, amb Laia
Frigolé (cant), Miriam Encinas (flautes i
percussió), David Codina (organetto) i
Pau Marcos (viella i direcció). Van interpretar cançons del trobador occità Bernart
de Ventadorn.

Conferència
El dilluns 13 de febrer, la Dra. Cristina Fillat pronuncià una conferència a
l’Esteve Auditorium, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), de Barcelona, que enguany
celebra els vint anys d’existència i on la investigadora moianesa és cap del Grup de
Teràpia Gènica i Càncer. Davant un nombrosíssim públic especialitzat, dissertà en
anglès sobre «CRISPR-Cas, the genome
editing revolution».

Pròxima conferència sobre
els pous de glaç de Castellcir
Tal com avançava l’article de Francesc Rochel en LA TOSCA del mes d’abril
de l’any passat, «Estudi dels pous de glaç
de Castellcir», Andrea Porcar, estudiant
d’arqueologia de la Universitat de Barcelona, exposarà el treball realitzat en una
conferència-col·loqui. L’acte tindrà lloc el
diumenge 23 d’abril, a la sala Sant Jordi
de l’Ajuntament de Castellcir, a les 12.30
hores. El cap de setmana anterior i dins
la fira Agronatura (15 i 16 d’abril) hi haurà
una exposició fotogràfica sobre pous de
glaç de Castellcir. L’organització és càrrec
de l’Ajuntament de Castellcir, l’Associació Cultural Modilianum i la Universitat de
Barcelona.

Revistes
—Cavall Fort, núm. 1307 (primera quinzena gener 2017), amb l’article divulgatiu
«És un Myotragus», de M.À. Petit i Mendizábal, i núm. 1309 (primera quinzena febrer
2017), amb el poema «La sabata i el mitjó», de Carles Riera, i una historieta del dibuixant Picanyol.
—L’Esplai, núm. 236 (febrer 2017), amb 4 pàgines sobre les activitats de l’Associació de Gent Gran de Moià.
—Modilianum, núm. 55 (2n semestre 2016), amb 96 pàgines de temàtica històrica
relacionada amb el Moianès.

Diaris
12-1-2017
Regió 7

7-1-2017
«El Nen deixa caure 750.000 euros a Moià»,
notícia de primera pàgina, ampliada a l’interior.

8-1-2017
«La consellera d’Ensenyament inaugura l’escola de Collsuspina». «Els arquitectes del parc
de bombers de Moià projecten un espai modular i “discret”».

10-1-2017
«Collsuspina estudia poder obrir una llar d’infants a l’edifici de la nova escola. La consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Meritxell
Ruiz, va inaugurar ahir l’equipament educatiu,
que funciona des de principi de curs».

«El Moianès assumeix la gestió de serveis
socials i dóna suport tècnic als ajuntaments.
Les noves competències del Consell Comarcal han arribat amb el canvi d’any. La convocatòria per a cobrir les places amb funcionaris
s’obrirà aviat».

18-1-2017
«Precisió matemàtica per a furgar en la història. El catedràtic de Matemàtiques Pere Rubió
ha trobat documents de 1550 sobre els seus
avantpassats. Els Rubió provenen d’Occitània
i es van traslladar a Moià a mitjan segle XVI i
posteriorment a Manresa».

19-1-2017
«Bages, Berguedà i Moianès reben tres milions
d’euros per a millorar camins. La Diputació in-

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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vertirà en un centenar de vies municipals per on
circulen uns 11.000 vehicles diaris». «La moianesa Carla Ubasart fa bronze a l’Open d’Àfrica.

22-1-2017
«Una moianesa que canta en japonès. Mireia Garolera va ser convidada espanyola d’un
concurs internacional a Tòquio l’octubre passat. La jove cantant, de només 20 anys, s’ha
donat a conèixer per mitjà del seu canal de
YouTube, en què penja setmanalment adaptacions dels temes que acompanyen els dibuixos animats d’origen nipó». «El baríton navassenc Carles Pachón obté el tercer premi en el
concurs de cant Tenor Viñas».
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de diverses poblacions participen en la ballada de country de Moià». «Esport7 i Judo Moià
sumen vuit medalles en el català júnior a les
Llars Mundet. Pau Santacreu i Clàudia Salgado destaquen i s’emporten l’or».

6-2-2017
«Alerten que el Moianès es podria quedar
sense aigua si no se’n fa una gestió sostenible. El col·lectiu La Cosa Nostra troba estrany
que no s’hagi sancionat cap indústria pels darrers episodis de contaminació a la riera de la
Tosca».

«La riera de la Tosca pateix un nou episodi de
contaminació entre Moià i Monistrol. L’escuma
que al matí s’acumulava al meandre de la Datzira va anar avançant aigües avall. Veïns de la
zona preparen campanyes de sensibilització».

27-1-2017

13-2-2017

«Del Bages a l’Àfrica per posar al dia un centre
d’acolliment de persones amb malaltia mental.
ONG bagenques i del Moianès són un dels
principals actius del projecte d’una granja agrícola a Benín que treballa per a la reinserció
social de gent marginada». «L’ACA afirma que
els nivells d’amoni de la Tosca se situen dins
els paràmetres legals. L’ens competent en aigües diu que es van fent controls de la depuradora, però que fins que no se’n faci l’ampliació prevista no es resoldran les escumes a la
riera». «Moià ensenya per primera vegada la
dent d’infant de Neandertal de les Toixoneres.
La peça forma part de l’exposició “Neanderlife”, que s’inaugura demà al museu amb altres
restes dels jaciments moianesos. La zona de
les Toixoneres es reordena per a fer coexistir
arqueòlegs i visitants. La Diputació costejarà
les obres del nou tancament i la passarel·la,
que s’han de fer al llarg de l’any».

«La reforma feta a l’Espai Cultural dóna a
Moià una sala per a les arts escèniques. Amb
la intervenció, l’equipament ofereix la possibilitat de dinamitzar més la vida cultural del
poble».

1-2-2017
«El Parlament debat la setmana vinent la divisió en vegueries amb el Moianès». «Balladors
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per antenes”», entrevista a Jordi Santacana,
de l’empresa CATUAV, instal·lada al Drone
Center, situada a Moià».

6-2-2017
«”Un dron és qualsevol aparell volador sense
pilot”. “Un dels nostres objectius és desenvolupar tecnologia pròpia i que sigui la més innovadora que hi ha al món. Dins dels deu drons
més eficients a nivell mundial, n’hi ha dos de
fabricats per nosaltres”. “L’empresa funciona
amb energia renovable, solar i eòlica, l’aigua
la recollim de les teulades i internet ens arriba

La Vanguardia

22-1-2017
«El tenor txec Petr Nekoranec guanya el concurs de cant Tenor Viñas. El Liceu acull avui
un concert amb els guanyadors, que surten de
511 participants de 62 països».

11-2-2017
«El Consell del Moianès agafa múscul amb
uns pressupostos d’1,9 milions. Els comptes
permetran ampliar funcions i s’aniran sumant
partides per a tenir plenes competències a final d’any. Un conveni amb el Seminari de Vic
permetrà acollir d’urgència víctimes de maltractaments».

24-1-2017

Moià, que s’ìniciaran aquest any, han d’evitar
nous episodis».

El Punt Avui

12-1-2017
«Projecten rehabilitar l’antiga colònia Galobard de Navarcles. Una empresa de Moià
adquireix la totalitat del vell conjunt tèxtil amb
la idea d’establir-hi part de la producció i de
donar ús als antics pisos dels empleats. La fàbrica ocupava més de dos-cents treballadors a
finals del segle XIX».

4-2-2017
«Nous capítols d’escumes a la riera de la Tosca, al Moianès. Diverses veus apunten a possibles abocaments irregulars perquè la brutícia apareix després de dies de pluges. L’ACA
recorda que les millores a la depuradora de

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements
Eloi Nonell Serrano, fill de Jordi i de
Bea, dia 2 de gener.
Thaila Fernández Parwani, filla de
Francisco i d’Aira, dia 8 de gener.
Ramiro Bonilla Menéndez, fill d’Héctor Darío i d’Analur Alejandra, dia 10 de
gener.
Aminata Diakite, filla de Solomani i de
Coumba, dia 31 de gener.
Violeta Reynés Quesada, filla de Marc
i de Sílvia, dia 4 de febrer.

Defuncions
Maria Rosa Morera Vilardell, de noranta-un anys, vídua de Jordi Vidal Llobateras, dia 12 de gener.

Isabel Sánchez Real, de setanta-set
anys, dia 13 de gener.
Josep Terradellas Montràs, de vuitanta-cinc anys, dia 23 de gener.
Montserrat Armengol Clerch, de noranta anys, vídua d’Enric Martí Llenas, dia
24 de gener.
Antonio López Hernández, de noranta
anys, dia 26 de gener.
Pilar Torrente Arbós, de seixanta-nou
anys, dia 28 de gener.
Dolores Ortega Martínez, de cent
anys, dia 2 de febrer.
Damià Estrella Carpio, de vuitanta-sis
anys, dia 7 de febrer.
Juan González González, de setantatres anys, dia 9 de febrer.
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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 2017
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

10,3

-2,2

4,1

7

1

2

W

0,0

De l’11 al 20

10,9

-6,0

3,4

3

2

5

NW

3,4

Del 21 al 31

14,7

1,5

4,8

0

7

4

NW

27,6

TOTAL

31,0

UN ALTRE DOCUMENT

Neu: El dia 26 va nevar. Van caure 3 litres d’aigua, amb un gruix de neu d’uns quatre centímetres.
Gener ventós: A Moià la velocitat del vent es mou entre 10-20 km/h. Els últims dies
de gener va fer molt vent: 26 km/h el dia 20, amb una ratxa de 60 km/h.
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.

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
13 d’abril, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
Sopa de lletres: ARGOLLES, BARRIGUERA, BASTET, CABEÇÓ, CLÀVIES, COLLAR, MORRALLES, PITRAL, REGNES, RETRANGA, SOFRA, VENCILLÓ.

Moià nevat, el dia 26 de gener (fot. C.I.C. - Moià)
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