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EDITORIAL
Literatura i informació de proximitat
L’edició nadalenca de LA TOSCA
aplega tres entrevistes vinculades al sector del llibre: la publicació imminent d’un
assaig que descriu i analitza la consolidació d’un partit d’extrema dreta i de com ha
fagocitat moviments d’ultradreta anteriors;
la publicació de la primera novel·la d’una
autora que, en el recull de contes publicat anteriorment, va sacsejar l’ecosistema
de la literatura catalana, i l’obtenció d’un
premi important per la tasca d’edició de
literatura juvenil i de divulgació científica.
Tres registres ben diferents, que tenen en
comú el fet d’estar en el nucli d’un sector
cultural al qual havien cantat les absoltes,
però que encara sembla conservar una
mala salut de ferro. Comparteixen, pel
que fa a l’autoria, persones identificades
amb Moià, perquè hi han vingut a viure i
hi fan vida social, o perquè hi han viscut
una etapa vital. La creativitat dels autors i
artistes del Moianès reclama més divulgació i posada en valor, ja que coneixem ben
poc la projecció de persones vinculades a
la comarca en els sectors creatius i també
perquè constitueix una riquesa i una oportunitat per al patrimoni comarcal.
A l’interior de la revista es descriu la
clausura, mitjançant sentència judicial, de
l’aparcament del carrer de Santa Magdalena i s’anuncia el projecte que permetrà
acabar el pàrquing del CAP. Una notícia
important, perquè indica la recuperació de
múscul financer de l’Ajuntament de Moià,
ja que es tracta d’un projecte de mig milió
d’euros; perquè permetrà disposar de 140
places públiques d’aparcament al centre,

i també per la seva dimensió simbòlica:
l’immens espai dessota la plaça del CAP
és com un forat negre del qual tots hem
sentit a parlar però que mai no hem vist ni
sabem imaginar, ja que amb la liquidació
de la societat MoiàFutur era força probable que Moià en perdés la propietat.
Fa deu anys que es va inaugurar el
CAP. La primera pedra la hi havia posada
la consellera Marina Geli, que signa un article en aquest número de LA TOSCA. El
sector públic estava immers en una crisi
financera aguda, que a Moià comprometia
el futur de l’ajuntament. La inauguració del
CAP va il·lustrar la primera coberta de l’actual equip de redacció d’aquesta revista.
Una dècada és un període de temps prou
llarg. Ningú no hauria sabut vaticinar que a
l’ensulsiada financera caldria afegir-hi una
epidèmia mundial. Tampoc no auguràvem
un futur gaire esplendorós a la nostra capçalera, per la crisi del sector del llibre i de
les revistes en particular. Enguany se celebren els 40 anys de l’Associació Catalana
de la Premsa Comarcal. A Catalunya hi ha
gairebé 140 publicacions d’aquesta índole, on treballen un miler de persones i que
disposen de 565.000 lectors al mes. Com
a conjunt, és el grup editor més gran del
nostre país i assegura la cobertura informativa en pobles petits i grans. Aprofitem
l’aniversari per a destacar el valor de la
notícia de proximitat, vinculada a associacions i comerç locals. Com ha passat amb
l’alimentació, augurem un increment del
valor de la informació de quilòmetre zero,
en relació a la informació processada.
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Xavier Rius

Xavier Rius Sant, periodista moianès,
col·laborador de LA TOSCA, autor d’articles a El Periódico, El Punt Avui, El 9Nou,
Nació Digital o El Triangle, és a punt de
publicar un nou llibre d’assaig (Els ultres
són aquí: de Plataforma per Catalunya a
Vox, publicat per Pòrtic), que serà a les
llibreries a partir del 12 de gener. Ja ha
signat sis monografies individuals, com
Xenofòbia a Catalunya i ha participat en
nou obres col·lectives. Ens en fa un avançament.
Fot. Josep Font
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En la portada d’aquest llibre surts
amb els dos cognoms. Per què?
En el de Xenofòbia a Catalunya l’editor va dir que no calia, i va posar Xavier
Rius a la portada i Xavier Rius Sant a la
solapa. Ara, però, he de deixar molt clara
la diferència amb una altra persona, quatre anys més jove que jo, que fa temps,
en un moment que tots dos escrivíem
dels mateixos temes i dient-se ell Javier
Tejedor Rius, va començar a signar intermitentment només amb el segon cognom,

i quan jo el vaig requerir per posar fi a
la confusió, donat que a mi se m’atribuïen articles de què jo no era autor, ell va
permutar els cognoms en el registre civil, passant a signar només com a Xavier
Rius. És a ell a qui, després de reiterades
afirmacions masclistes i racistes, s’ha retirat l’acreditació per a assistir a les rodes
de premsa de la Generalitat.
El títol de l’assaig és explícit de la
temàtica. Què ens en pots avançar?
El llibre descriu l’enfonsament dels
partits i moviments de la ultradreta que
coneixíem a Catalunya, com Plataforma
per Catalunya, Democracia Nacional,
Blanquerna... i la irrupció de Vox. Comença amb un sopar el juliol del 2009. Montserrat Nebrera havia perdut les primàries
del PP a Catalunya, primàries que havia
guanyat Sánchez Camacho. Nebrera convida el vigatà Josep Anglada i li proposa
d’integrar a Plataforma per Catalunya els
nebreristes a canvi de ser la número u del
partit. Però Anglada no vol cedir el lideratge de la Plataforma. De resultes d’això, el
número dos de Nebrera, Joan Garriga Doménech —ara diputat de Vox al Parlament
de Catalunya— s’integra a la Plataforma.
Nebrera, pel seu compte, farà una candidatura en les eleccions catalanes sense
obtenir representació.
Una de les novetats que aporta el llibre és que molts dels diputats de Vox al
Parlament de Catalunya no provenen del
PP: o bé són de l’Opus Dei o bé ja eren
ultres d’aquella època. Hi ha dos diputats
de Vox al Congrés per Barcelona. Un és
Juan José Aizcorbe, advocat, que treballava amb Esteban Gómez Rovira, de Juntas Españolas, i que van oposar recursos
a les lleis de política lingüística. I l’altre és
Juan Carlos Segura, condemnat a un any
de presó per llançar un còctel molotov a
5
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una seu de la UCD a Barcelona i que volia
cremar la figura del rei al Museu de Cera,
mira quines voltes fan les coses! [Xavier
Rius va descrivint l’itinerari de molts dels
diputats, dels quals coneix temes força
personals, així com les seves relacions
amb polítics de primera línia.] Són persones que defensen una Espanya sense autonomies, ultracatòlics que no van perdonar Rajoy que no derogués el matrimoni
gai i la llei d’avortament.
Un punt d’inflexió de Vox és quan Miguel Bernad, fundador i administrador del
sindicat Manos Limpias,
és detingut per extorsió.
Llavors Ortega Smith troba el camí lliure i es fa un
lloc en el panorama polític,
liderant l’acusació popular
contra tot, i especialment
contra el Procés.
D’on et ve l’interès
per la ultradreta?
L’any 2007 vaig publicar El libro de la inmigración en España, que em
va editar Manolo Pimentel,
el qual havia estat ministre
en la primera legislatura
d’Aznar. A partir d’aquí,
vaig aprofundir els contactes amb gent del sector.
Com que estan barallats
tots, m’expliquen coses dels uns contra
els altres. El tema rau a saber el que em
puc creure del que m’expliquen. En el
llibre explico algunes coses entre línies,
perquè no les puc dir gaire clares.
Al Moianès no hi ha grupuscles
d’ultradreta, almenys...
No, però sí ben a prop, com a Artés,
amb Joan Escalé, líder del grup de moters
Rebels. A la llista de Vox a Manresa n’hi
havia d’Artés, Sant Joan de Vilatorrada i
Balsareny. Hi ha brigades del Bages que
han estat molt actives, arrencant llaços i
estelades aquí, com ara a Collsuspina.
6

Com es contextualitza la irrupció
de la ultradreta? I com s’hi lluita en
contra?
Espanya era l’únic país d’Europa on
no hi havia cap partit ultra ni cap partit
verd consolidats, una anomalia. No vull
dir que a Iniciativa, Esquerra, Podemos o
el PSOE no comptin amb gent molt significada, dels verds, però sense un partit
verd com tants n’hi ha a Europa. El mateix
ha passat amb la ultradreta, que ara sí
que ja estan consolidats als parlaments.
Però hi ha una particularitat, a Espanya.
El tema central de Vox no
ha estat la immigració (a
diferència d’Europa), sinó
el lema «España es una
y no cincuenta y una». La
defensa de la unitat d’Espanya i la discriminació de
la igualdat són els seus
eixos: assenyalar que és
discriminatori, per exemple, demanar a un funcionari públic que sàpiga el
català. El PP no va qüestionar la immersió lingüística i aquí tant Ciudadanos
com Vox han entrat fort en
aquest tema, no tant en el
de la immigració.
Contramanifestar-se
en els actes de la ultradreta és un gran error. L’Anglada sempre
m’ho deia i em trucava: «Xavier, com és
que no venen els guarros avui?» Ell els
esperava per poder tenir impacte mediàtic
i sortir a TV3, sabent que hi hauria incidents. Dir: «Al feixisme se’l para combatent», pot estar molt bé com a lema, però
anant als actes de Vox s’aconsegueix només fer-los propaganda i els dones més
vots. Il·legalitzar-los, com s’ha vist a Bèlgica i altres països, serveix de ben poc,
perquè canvien de nom. El més important
és que els partits centrals no agafin el seu
discurs, perquè els legitima.
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Irregularitats tangibles,
inversions intangibles

Associació d’Afectats pel Deute Municipal de Moià (ADMM – Moià Deute)

Edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil (fot. ADMM – Moià Deute)

Després de deu anys de silenci, ens
ha sorprès l’escrit de Josep Montràs en
resposta al nostre article «Reflexions entorn del deute», publicat a LA TOSCA (juliol-agost 2021), en un intent de justificar
algunes inversions fetes en els darrers
anys del seu mandat. Repassem algunes
de les coses que per a Josep Montràs
són inversions tangibles però que, en realitat, veureu que són «irregularitats tangibles».
Zona Industrial Pla Romaní. Finançada amb les quotes urbanístiques pels
industrials propietaris de les parcel·les,
però inacabada. Es va deixar sense
conducció de clavegueram cap a la depuradora i provocà un judici per delicte
ambiental, resolt amb una condemna a
nou mesos de presó i una multa de 3.600
euros.
Nova piscina. S’enderroca la piscina municipal, que podia modernitzar-se
8

amb un cost relativament reduït, i se’n
construeix una de nova en uns terrenys
de lloguer. Això és il·legal, ja que una
administració pública no pot edificar en
terrenys que no formin part del seu patrimoni. A més, les obres de construcció
del gimnàs i annexes es van adjudicar
directament a un mateix constructor,
sense concurs ni concurrència efectiva
d’ofertes, a través de diversos decrets
d’alcaldia.
Gespa del camp de futbol. Es va
finançar mitjançant una subvenció al
Club Esportiu Moià de 4.726,39 euros mensuals, que havien de cobrir un
préstec de 420.000 euros més interessos per un termini de deu anys. Els terrenys no eren municipals, i la Llei de
Subvencions no permetia a l’ajuntament comprometre subvencions a llarg
termini.
Pàrquing. Obra inacabada i sense
cap ús des de fa tretze anys. Es fa una

trampa per a evitar el control del Ple
Municipal i es crea l’empresa MoiàFutur
per a fer les obres sense disposar de
finançament. L’ajuntament, pel seu endeutament, ja no podia accedir a més
crèdits sense autorització de la Generalitat. Hi hem enterrat més de 3 milions
d’euros i el poble no té un equipament
tangible.
Nou CAP. Obra que pertany a la
Generalitat. Els ajuntaments només
han de cedir un terreny a la Generalitat, que finança el cost i s’encarrega de
la seva construcció. En el cas de Moià,
l’ajuntament va voler localitzar el CAP
sobre el nou pàrquing i això només va
provocar anys de retard a disposar del
nou CAP.
Obres al pavelló i a Cal Comadran.
Van ser obres finançades totalment pel
«Plan E» de l’any 2008, conegut popularment com a Plan Zapatero. Per tant,
no té cap incidència en la inversió municipal.
Urbanització dels carrers del sector Comadran. El seu import total, uns
800.000 euros, va ser finançat de manera
irregular, a càrrec totalment dels propietaris de les finques, mitjançant la imposició
de quotes urbanístiques, quan es tractava de carrers ja urbanitzats anys enrere
i que, en tot cas, havien de finançar-ho
només parcialment com a contribucions
especials. Una altra irregularitat sense inversió municipal.
Amb aquesta mostra d’actuacions
queden en evidència les irregularitats
tangibles acompanyades d’inversions
també irregulars i, en molts casos, intangibles.
***
Moia Deute va néixer l’any 2012 amb
la voluntat d’investigar i aclarir les causes
i les responsabilitats del desorbitat deute
municipal de 25 milions, que va sortir a les
pàgines de la premsa en general i fins i tot
del Daily Telegraph, com ens recorda la

consulta de Moià a la Viquipèdia. No es
va arribar a construir el Museu de l’Ós,
valorat inicialment en uns 8 milions, que
s’haurien convertit en més deute «tangible», ni la piscina coberta que ens va prometre per escrit la setmana abans de les
eleccions del 2007.
Malauradament, al llarg dels vint-i-vuit
anys, no es va convertir en inversió «tangible» ni un sol habitatge social, malgrat
publicitar-ho en la campanya electoral del
2007, que va generar una gran quantitat
de sol·licituds de preinscripció a l’ajuntament. D’aquesta promesa n’ha quedat
com a tangible una bona colla d’irregularitats als edificis de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, tancats i en degradació des
de fa tretze anys.
En el 2012 vam interposar una demanda judicial als jutjats de Manresa per
intentar aclarir les responsabilitats de
les irregularitats dels darrers anys, bàsicament concentrades en les inversions
projectades i no acabades de la societat
MoiàFutur, i en l’adjudicació a dit, des del
2004 fins al 2008, per decret d’alcaldia,
sense concurs ni concurrència d’ofertes,
a dues empreses d’un mateix administrador, sense personal (subcontractaven
totes les obres), per un import global superior a 4 milions d’euros. Tot això sense
fiscalització dels preus i amb evidències
posteriors d’incompliments en la qualitat
de les obres.
Aquest procés judicial, llarg i complex,
amb sovintejats canvis de jutge, sembla que està encarant la seva fase final.
Malgrat el temps transcorregut, entenem
que havíem de fer aquest camí, tant per
a l’aclariment de les irregularitats i responsabilitats pertinents, com per a una
experiència de poble, a fi d’evitar que
en el futur es puguin a repetir aquestes
greus irregularitats, i també a fi d’intentar
recuperar per al poble una part de totes
aquestes inversions «tangibles» de què
no hem pogut disposar.
9
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Pàrquings: de Santa Magdalena al CAP
Josep Font

En el Ple de l’Ajuntament de Moià del
passat mes d’octubre la regidora Maria
Tarter, de Junts per Moià, va demanar a
l’alcalde informació sobre la sentència a
propòsit del pàrquing del carrer de Santa
Magdalena. La valoració sobre aquesta
decisió judicial difereix notablement en les
interpretacions que en fan Dionís Guiteras
i Maria Tarter. L’episodi, en qualsevol cas,
ha accelerat el projecte d’acabar el pàrquing del CAP, just deu anys després de
la inauguració de l’edifici.
El 27 de setembre es va dictar sentència de desnonament —desahucio, ja
que més del 90% de les sentències són
en castellà— per expiració de termini contractual entre l’Ajuntament de Moià i el
propietari de la finca. La sentència esmenta els pactes específics que havien signat
les dues parts i la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994. El darrer contracte de lloguer havia acabat el 31 de desembre del
2018. Exhaurit el contracte, «debe condenarse a la parte demandada al desahucio
y entregar el solar libre, vacuo, y expedito» i ha de pagar les costes judicials, diu
la sentència. L’ajuntament ja ha retirat els
contenidors i la senyalització que hi havia
i està organitzant la retirada de l’enllumenat públic que és dins la parcel·la (hi ha
dos fanals).
El contracte entre la propietat i l’ajuntament ve de l’època de Josep Montràs
com a alcalde i hi ha acords signats des
del 2007, com a mínim. L’ajuntament va
invertir-hi diners fent el mur de contenció i
aplanant i condicionant el terreny, perquè
es tractava d’una inversió a llarg termini i
hi havia necessitat d’aparcament. De fet,
això ha permès disposar d’una trentena
de places d’aparcament al centre del poble durant més d’una dècada. El darrer
any del contracte, l’ajuntament pagava

665,50 euros al mes per utilitzar el solar
com a pàrquing.
Pel que fa a la sentència, Dionís
Guiteras assegura que un desnonament
«s’origina quan tu no pagues o un lloguer
o bé una hipoteca, hi ha un requeriment
judicial i no en fas cas. En el nostre cas
vam negociar el contracte abans d’acabar-lo, per tal d’ampliar-lo. El propietari,
legítimament, diu que no vol negociar i decideix portar-ho al jutge, que, dies abans
del judici i aquell mateix dia, va demanar
a les parts si volíem fer el judici, perquè
no tenia gaire sentit quan un contracte ha
caducat i ha expirat. La sentència parla de
la finalització d’un contracte. No hi ha més
que això.»
«El lloguer del solar havia d’acabar-se una vegada fet el pàrquing del
CAP, que no es va concloure i per això
va continuar funcionant. En el 2011,
quan vam entrar a l’ajuntament, vam
demanar als propietaris dels pàrquings
que abaixessin els preus perquè no hi
havia diners. Estem parlant del pàrquing del costat de la Residència, que
una part és parcel·la municipal i una altra privada. En el pàrquing de l’Escola
Pia hi ha tres propietaris. Tant en el de
la Residència com en el dels Escolapis
van acceptar no cobrar lloguer a canvi
de compensar-ho amb l’IBI i de fer-nos
càrrec de les despeses de gestoria des
de l’ajuntament. En canvi, aquest pacte
no es va poder fer en el pàrquing del
carrer de Santa Magdalena. En el 2015
s’acabava el contracte i vam intentar
renegociar els termes, ja que crèiem
que les condicions eren exagerades,
amb el que s’hi havia invertit, però vam
haver de cedir. I en el 2018, tant abans
com després de l’acabament del contracte, vam intentar negociar. Finalit-

zat el contracte, diu el jutge, ja no s’ha
de pagar ni s’han de fer les obres que
preveia aquell contracte. No hi ha més.
Les costes les carrega a l’ajuntament
perquè som administració, però en cap
cas la sentència no diu que som culpables de res.»
«Em preocupa aquesta campanya de
Nadal, de com gestionem i supervisem
les zones blaves perquè hi hagi rotació.
Hi ajudarà la incorporació dels tres nous
policies locals, que ja estan operatius des
d’aquesta setmana», avança l’alcalde la
tercera setmana de novembre.

Acabament del pàrquing del CAP

«Aquesta mateixa setmana presentem el projecte del pàrquing del CAP
a l’oposició, que ja tenim fet i que ja ha
passat autorització de bombers per temes de seguretat. Condicionarem dues
plantes del pàrquing, amb un total de 140
places. Cal licitar la instal·lació elèctrica i
d’aigua, així com la ventilació i l’ascensor.
És un projecte que pot costar uns 500.000
euros. Si féssim també la tercera planta
seria molt més complex, en termes de
seguretat, i no creiem que hi hagi tanta
demanda. Això suposarà un increment
molt gran de places disponibles al centre

del poble. Volem parlar amb l’oposició de
com ho gestionem, si serà zona blava...
També en volem parlar amb l’ABIC, que
sempre ha estat disposada a col·laborar.
El pàrquing del CAP el tindrem obert, si es
compleixen les previsions, per a la pròxima festa major.»

Junts per Moià valora la sentència

«El lloguer s’acabava el 31 de desembre del 2018. El propietari va enviar
un burofax anunciant que no volia prorrogar el lloguer i demanava recuperar la
parcel·la. Calia tornar la propietat en les
condicions que establia el contracte», diu
Maria Tarter. «L’any 2019 el lloguer estava
pressupostat. No es va gastar perquè el
contracte havia acabat. Vaig demanar que
aquests diners es reservessin per a pagar
la indemnització o el que costés, perquè
ja hi havia un procés obert. La propietat
i l’equip de govern han estat parlant però
no s’han entès. Com a poble, s’hauria
pogut plantejar la possibilitat d’expropiar
la parcel·la, si és d’interès general, o de
comprar-la.»
«El jutge és contundent. És un desnonament de manual. O te’n vas tu, o et
vinc a treure, diu la sentència. Com a regidora, a mi em cau la cara de vergonya

Pàrquing del carrer de Santa Magdalena (fot. J. Font)
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que incomplim el pacte amb un propietari,
que ens hagi de treure un jutge. Si l’ajuntament no dona exemple complint els contractes i les lleis, ja em diràs com ho exigim als altres.»
Maria Tarter valora una de les clàusules del contracte, que diu «si l’Ajuntament
de Moià no deixés el solar esmentat lliure i vacu en les condicions descrites i en
el termini convingut, aquesta Corporació
municipal hauria de satisfer una indemnització diària de 100 euros per cada dia que
duri l’incompliment de l’obligació contingu-

da en aquest pacte, com a clàusula penal
indemnitzatòria lliurement convinguda per
ambdues parts, llevat de pactes en contra».
«Arrodonint les xifres, han passat
1.000 dies, des de l’1 de febrer del 2019.
La propietat pot reclamar 100.000 euros
a l’ajuntament, més els interessos de demora.»
La regidora de Junts creu que no es
pot demorar l’acabament de les instal·
lacions per a posar en servei el pàrquing
del CAP.

ACTES I ESDEVENIMENTS
El parc torna a ballar,
amb la Camerata Bacasis
Sergi Renom Vilardell

Potser un vespre de tardor qualsevol
al parc de Moià i amb 4ºC de temperatura
no semblen les condicions idònies per a
un concert d’orquestra de corda (violins,
violes, violoncels i contrabaixos: uns dels
instruments més sensibles als canvis sobtats de temperatura). Però aquest concert
era diferent en tots sentits. Habitualment,
les expectatives de qualsevol que vagi a
escoltar una orquestra de corda s’encasellarà en Mozart, Dvorak, Bach, Stravinski... El passat dissabte 6 de novembre, tots aquests compositors van sonar
al parc, però també es van poder sentir
temes d’Avicii, David Guetta, Coldplay
o Oques Grasses, entre molts d’altres.
Aquest concert gratuït va ser organitzat
per l’Ajuntament de Moià i va comptar
amb una afluència de públic sense precedents en l’època de l’any que ens trobem.
Segons el mateix Ajuntament de Moià,
s’estima que van assistir-hi més de 850
12

persones d’edats molt heterogènies: nens
i nenes amb les seves famílies, colles de
joves, grups d’amics i també gent de la
tercera edat. La diversitat del repertori fa
que el concert sigui totalment intergeneracional.
El públic va començar el concert assegut (els qui havien pogut aconseguir una
cadira), però de seguida es van anar aixecant al ritme de Take on me i de Dancing
in the moonlight, esperonat pel DJ Arzzett.
Més endavant, es va produir la sorpresa
de la nit: una parella del públic van pujar
a l’escenari i es van prometre al ritme del
Boig per tu. Després del moment romàntic, el públic es va anar exaltant i animant
a mesura que arribava la recta final, quan
el repertori era conformat pels hits més
populars dels darrers anys.

questra de cambra formada per joves
músics de la Catalunya Central, fundada l’any 2011. Des d’aleshores, manté
la seva filosofia inicial, que consisteix a
crear i presentar projectes propis cada
any, col·laborar amb altres entitats musicals com ara corals o orfeons, i expandir la música més enllà dels auditoris i sales de concerts oferint anualment
un repertori de música solidària que es
presenta en espais com ara presons,
residències de la tercera edat o hospitals.
Des del punt de vista dels membres
de l’orquestra, la Camerata Bacasis va
néixer per donar continuïtat musical a
joves que acabaven el Grau Professional al Conservatori de Manresa i que, a
priori, no es volien dedicar a la música.
Ara com ara, l’orquestra està integrada
per metges, enginyers, matemàtics, humanistes... i també uns quants músics
professionals. Tot i això, la realitat és
que, amb el pas dels anys, molts membres de l’orquestra han acabat decidint,
més d’hora o més tard, acabar els seus
estudis musicals (ja sigui a l’ESMUC, al
Liceu o a l’estranger) per esdevenir músics professionals; i el panorama actual
és que més de la meitat dels músics ja

tenen els estudis superiors completats, o
bé estan en procés d’acabar-los. Aquesta professionalització progressiva dels
membres de l’orquestra resulta bastant
paral·lela a la de l’orquestra com a projecte conjunt. Aquest procés semiprofessionalitzador en el qual ens trobem, el
conduïm tots junts de manera autogestionada (a part de les funcions musicals,
cada músic té un càrrec a nivell organitzatiu).
Ara mateix, estem portant la nostra
música en forma de projectes de gèneres musicals molt diversos: Electrobacasis (el que es va dur a terme a Moià),
Vins amb nota (uneix l’enologia i la música), Indians, cançons d’anada i tornada (col·laboració amb el pianista Ramon
Escalé), Un passeig pel Romanticisme
(obres de Bruch, Mendelssohn i Grieg),
etc. Al llarg dels seus deu anys d’història, l’orquestra ha col·laborat amb una
gran diversitat d’artistes, com Blaumut,
Aspencat o Celeste Alías, i ha tocat en
escenaris molt diferents: des de la cripta de la Sagrada Família fins a la Sala
Apolo, passant pel Teatre Kursaal o el
Centre Penitenciari de Lledoners. També hem estat de gira per França i pels
Països Baixos.

Què és la Camerata Bacasis?

La Camerata Bacasis és una or-

Fot. Sebastià Renom
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PERFILS
Carlota Gurt publica Sola,
la seva primera novel·la
Josep Font

Fot. Sebastià Renom

Què és Electrobacasis?

Electrobacasis és una gran festa.
Cada any produïm un projecte propi i en
el nostre desè aniversari vam concebre
un gran festival. Per això vam decidir
comptar amb el DJ de referència a la Catalunya Central: el DJ Arzzett (resident
a les sales manresanes: Seven Seven,
Coco Village i Villa Martini) i també amb
una de les grans veus del territori, la cantant Marta Trujillo. La batuta la porta el
nostre director titular, Jordi Coll, que, a
més de dirigir els concerts d’aquest projecte, ens acompanya des de la fundació
de l’orquestra.
Tot plegat no seria possible sense la
feina de l’arranjador: l’encarregat d’escriure unes adaptacions que possibilitin i
facin màgica la fusió entre la música electrònica del DJ i la sonoritat de l’orquestra
de corda. Qui va tenir aquest encàrrec va
ser l’avinyonenc Guillem Vilar, un altre
músic quilòmetre 0.

Moianesos sobre l’escenari

Actualment, a la plantilla de la Camerata Bacasis som fins a tres músics
de Moià: l’Aina Fontanet (qui s’estrena
aquesta temporada amb el seu violí), el
14

Lluc Rovira (violoncel) i jo mateix (violí).
Tots tres ens vam iniciar i vam cursar tot
el nivell elemental a l’Escola Municipal
de Música de Moià, tancada ja fa nou
anys.
La Camerata Bacasis només havia
trepitjat el Moianès tres vegades: a l’Escola Pia col·laborant amb una coral (ja
fa molts anys) i en un parell d’ocasions
a les residències de Moià i Castellterçol,
en el marc del nostre projecte solidari.
Per a nosaltres, va ser inoblidable veure
el parc, malgrat el fred gèlid, ple de gom
a gom, cantant, saltant i ballant, després
d’un parell de festes majors espatllades
per la pandèmia.
Finalment, voldríem fer constar
l’agraïment, en nom de tota l’orquestra,
a l’Ajuntament de Moià (especialment a
Gabriel Roselló) per confiar en nosaltres
encara que el fred ho posés difícil. També
volem donar les gràcies a tothom qui va
venir a passar fred per sentir-nos, ballar i
donar-nos tant escalf durant els dies posteriors amb les seves felicitacions i reaccions per tots els mitjans.
Per a més informació sobre nous concerts, ens podeu seguir a través d’Instagram: @cameratabacasis.

L’escriptora quasi-moianesa Carlota
Gurt va irrompre amb força en l’ecosistema de la literatura catalana fa dos anys,
amb el recull de contes Cavalcarem tota
la nit. En aquests contes hi havia molt de
talent i contundència i l’obra va guanyar el
Premi Mercè Rodoreda 2019. Autora fulgurant, havia generat grans expectatives
l’anunci que estava acabant una novel·la.
Sola és la història d’una noia, la Mei, que
es tanca per escriure una novel·la i està
travada com un compte enrere de sis mesos. Amb poques setmanes a les llibreries, l’obra ha estat molt ben valorada per
la crítica literària. Parlem amb la Carlota
de la seva trajectòria i la seva vinculació

amb Moià. Parla tal com raja, amb energia
i velocitat.
Tens un currículum acadèmic més
que notable, de llicenciatures i màsters...
Vaig fer el grau de Comunicació Audiovisual, que llavors era un tema força nou.
En acabar vaig estudiar un MBA de Gestió
d’Empreses de Mitjans. Semblava que la
vida em portaria a ser una executiva i vaig
començar Empresarials. A segon, però,
em vaig adonar que em faltava formació
bàsica i vaig començar alhora la carrera
d’Humanitats i vaig pensar que ja en tenia
prou. Però després es van crear els Es-

Carlota Gurt davant cal Ferrer de la Font (fot. J. Font)
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tudis d’Àsia Oriental, i jo feia xinès, i vaig
pensar que ho havia de fer. Ho vaig acabar tot. Però ja havia fet traduccions, com
a feina, i vaig fer Traducció a la Universitat de Vic. Aquesta és la meva formació
reglada.
I quina és la teva vinculació amb
Moià?
El meu avi era de cal Ferrer de la
Font. La meva àvia era la bibliotecària de
Moià. Ell era mecànic. Es van casar de
penal. Vivien a la casa que hi ha davant la
font Vella, on l’avi tenia el seu taller mecànic. La casa, que va caient, encara és de
la família. La meva mare va néixer i es va
criar aquí a Moià. El qui seria el meu pare
era de Barcelona, va arribar a Moià per
curar-se de la tuberculosi i va conèixer la
meva mare. Es van casar a Barcelona i jo,
fins als quinze anys, vaig anar venint cada
cap de setmana i els estius m’hi quedava
un o dos mesos: la meva infantesa, els
records de jugar al carrer, poder anar a la
costa de la Creu a collir ginesta o a buscar
bolets... és tot d’aquí; a Barcelona estàs
com engabiat, no? Tot això fins que als
quinze anys els meus pares van llegir el
diari que jo escrivia i em van dir: «Nena,
s’ha acabat anar a Moià» i, durant molts
anys, vaig tenir prohibit pujar a Moià.
Pel que deies en el teu diari?
Sí, és clar, perquè jo tenia catorze
anys i em va desvirgar un moianès de vinti-cinc. I altres coses, que es poden llegir
en un fil de Twitter. Els pares van creure
que aquest poble era una mala influència
per a mi i em van prohibir de venir i relacionar-me amb els meus amics d’aquí.
Però els meus amics eren tots aquí, a
Barcelona no tenia vida social. Vaig sentir
que em tallaven les ales. Fins als vint no
vaig tornar i ara, sempre que vinc [la conversa la mantenim al Casal, a petició de la
Carlota], se’m fa una mica estrany, perquè
hi tinc molts records... Jo em sento moianesa, d’alguna manera. És un paisatge
que em sento meu; passo per la Fàbrega
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i recordo quan hi anava a buscar bolets.
És clar, llavors érem adolescents i ara han
passat més de vint anys. Però hi vinc amb
els meus fills, a la casa que encara tenim.
Als meus fills els agrada molt, Moià, i em
demanen de venir.
Vas treballar amb la Fura dels Baus.
Com t’hi vas vincular?
En aquells moments la meva germana sortia amb el qui era cap de producció
de la Fura. Em van dir: «Estem buscant
algú que parli alemany per a anar a Graz,
a Àustria», per a una producció que semblava senzilla. Ho vaig agafar. De fet, estem emparentats de lluny, amb el Marcel·
lí Antúnez: recordo converses davant la
tele de casa, quan es va començar a parlar de la Fura amb peces com Accions,
que deien: «Mira, ja surt per la tele el teu
parent, que és una mica boig.» A la Fura
hi vaig estar cinc anys i després vaig treballar cinc anys més portant la producció
del Festival Temporada Alta de Salt, amb
Salvador Sunyer.
Et consideres més escriptora que
traductora?
Sí, m’agradaria, cada vegada més,
ser escriptora i no dependre tant de les
traduccions. Encara que t’agradi la feina,
és una mica autoesclavatge estar set hores al dia davant de l’ordinador, quieta.
I escriure no em fa sentir tan malament.
Tradueixo alemany i anglès, i predomina
l’alemany per un tema de mercat. En haver-hi més traductors d’anglès que d’alemany, l’anglès està més mal pagat. Ara he
començat a traduir també peces literàries
de l’anglès.
Quina és l’evolució de Cavalcarem
a Sola?
Cavalcarem era la meva primera obra.
Es va editar en català i, en veure que
funcionava, es va traduir al castellà. De
Cavalcarem es va dir que era l’obra del
confinament. Sola ja s’ha publicat simultàniament en català i en castellà [al cap
de pocs dies de l’entrevista, hem sabut
Carlota Gurt (fot. J. Font)
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que Sola es tradueix a l’anglès] i ara tinc
també una agent literària. L’any passat
es van vendre 3.500 exemplars d’aquest
llibre. Ja veurem enguany i com es ven
la novel·la. És que a partir de setembre
han aparegut 270 novetats, que és una
bogeria. No tenim mercat per a absorbir
tot això. És clar, Cavalcarem és un llibre
de contes, i Sola, una novel·la.
El conte és encara un gènere menor?
Sí, tothom fa veure que no, però quan
publiques una novel·la et diuen: «Has fet
el gran salt», com volent dir: «Ara sí que
vas de veres.» Tot té les
seves particularitats. Jo
vull continuar escrivint
contes. Són moments
mentals diferents, escriure un conte i escriure una novel·la. No
ho sé, potser sóc millor
escrivint contes. Ho
haurem d’anar veient.
Però sí: persisteix en el
sector que, si tu ets bo,
bo, no fas contes.
Intervé en la conversa Melcior Comes, la
parella de Carlota Gurt,
que també és escriptor
i professor d’escriptura.
«El lector literari professional, el que en sap,
busca un conte», però «l’editor sempre
pagarà més una novel·la que un llibre de
contes; només cal que miris les dotacions
dels premis literaris per a veure quina és
la consideració social d’una cosa i l’altra.»
A Sola hi ha certa polaritat entre la
ciutat i el poble.
Sí, de vegades em parlen de la novel·
la rural, com si fos un gènere específic.
No hi crec. Uns fets ambientats en un escenari rural són tan vàlids com a la ciutat
i la gent no parla pas de novel·la urbana.
El fet d’haver-hi de posar l’etiqueta vol dir
18

alguna cosa. És com si diguessis novel·
la marina. L’entorn rural forma part de la
meva vida.
Els darrers anys, a Catalunya,
s’han consolidat moltes dones com a
escriptores. Hi ha una manera femenina d’explicar les coses?
Jo crec que sí. Quan llegeixo narracions fetes per dones, hi sento un batec
emocional diferent, que no vol pas dir
que en totes hi sigui de manera igual. Jo
hi veig una cosa diferent. Caldria fer com
una cata a cegues, de textos, sense saber
si els autors són homes o dones, a veure
què en surt.
Carlota Gurt és
molt present a les xarxes. És una estratègia
de màrqueting?
No. Instagram sí
que el faig servir com a
eina de promoció, però
a Twitter hi vaig entrar
per casualitat, quatre
mesos abans de guanyar el Premi Rodoreda. Estic a Twitter perquè em diverteix: tot el
que comunico és el que
em surt, mai no he pensat a construir cap personatge.
I, a les xarxes, els
qui llegeixen Sola mostren la fascinació
per la novel·la, explicant que no s’han pogut aturar de llegir-la fins a acabar-la, o bé
dient que ha estat una experiència transformadora, la lectura. L’autora sempre
els ho agraeix. En la novel·la, la mare de
Mei hi té un rol important, amb una relació
de domini mare-filla força particular. Acabem la conversa, perquè la Carlota se’n
va, precisament, a visitar la seva mare,
i ens acomiadem tot esperant de tenir-la
ben aviat a Moià de nou, per presentar la
novel·la.
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Eduard Altarriba i Meli Fernández,
premi de prestigi per a Alababalà
Jaume Clarà

Els Premis Crítica Serra d’Or 2021
han guardonat enguany un llibre d’autoria
moianesa. Es tracta de Migrants, d’Eduard Altarriba i Bigas, distingit en la categoria de Literatura Juvenil (Coneixements).
Els premis es van entregar en el marc de
la Setmana del Llibre en Català que va tenir lloc a Barcelona el setembre passat.
Altarriba, juntament amb la seva companya, Meli Fernández, treballa sota el
nom d’Alababalà en un estudi independent dedicat a oferir serveis d’edició i a
la creació de projectes editorials propis
adreçats al públic infantil, especialment
en el camp de la no ficció i la divulgació
científica. Parlem amb ells en el seu estudi, situat en les antigues corts de porcs i
conills de Cal Bigas, a la part alta del Sot
d’Aluies, prop de Vila-rasa.
Com valoreu aquest premi que acabeu de rebre?
Ha estat fantàstic, perquè és un premi a
què no et presentes, sinó que et venen a bus-

car. No ens l’esperàvem gens ni mica. I dona
molt de prestigi dins el món cultural català.
L’Eduard va estudiar disseny gràfic a
l’Escola Massana de Barcelona, mentre
que la Meli és de formació autodidacta.
Es van conèixer treballant com a dissenyadors en una oenagé, la Fundación Intervida. «Aquí vaig aprendre a fer continguts per a nens, va ser una bona escola»,
comenta l’Eduard. Tots dos han nascut a
Barcelona; la família d’ell s’havia traslladat des de Moià i Cabrianes a la Verneda a guanyar-se la vida; i el mateix, però
des del Bierzo, havien fet els pares de la
Meli, instal·lats a Virrei Amat i, després, al
Guinardó. Ja com a parella, i amb la feina
no sempre estable, van passar de Barcelona a Aiguafreda, on van viure una curta temporada abans de venir a Moià. La
crisi econòmica del 2008 els havia afectat
i un primer projecte (llibres personalitzats
a través d’internet), sorgit a redós de les
iniciatives impulsades per Barcelona Ac-

tiva, acabà en fracàs. Llavors ja vivien a
Moià i els tocà de reorientar-se professionalment.
Per aquesta època, érem un Cap
d’Any a Monistrol de Calders amb el Coque. Coque és el nom amb què tothom
coneix en Sheddad Kaid-Salah Ferrón, el
farmacèutic de Monistrol, de família saharaui (el seu pare era diplomàtic del Front
Polisario, i la seva mare, andalusa). És un
coco que es va treure la carrera de física,
però com que va veure que en el món de la
ciència encara era més complicat de viure
que en el de la il·lustració, es va dedicar
a la farmàcia de la seva mare i es va treure la carrera de farmacèutic, amb la qual
cosa té un background científic important.
Doncs aquell Cap d’Any, sabia que el Coque havia fet física i li vaig demanar [parla
l’Eduard] que m’expliqués física quàntica;
després va venir uns quants dies a casa i
em va fer classes. Ho vaig entendre una
mica i li vaig proposar de fer un llibre sobre física quàntica. «És tan absurd que a
la millor funciona», va comentar.
I amb aquest projecte us presenteu
a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya...
Sí, vam fer un projecte i tots dos
[l’Eduard i la Meli] cap a Bolonya. El primer any hi vam anar com a treballadors
del disseny i la il·lustració, però allà es
compren i venen drets i tot el que no sigui
això no compta. Aleshores vam dir: preparem uns quants projectes, entre ells el
de física quàntica, i els ensenyem. I quan
vam tornar a Bolonya l’any següent ja
hi vam anar, tot i que no ho érem, com
a packagers (les persones que es dediquen a reunir equips per a fer llibres i
vendre’ls, perquè les editorials només
compren el producte acabat). Això era
l’any 2015, ja com a Alababalà, i, de tot
el que ensenyàvem, tothom s’interessava
pel de física quàntica. Però només teníem
el projecte, unes quantes pàgines... «Acabeu-lo i llavors en parlarem», ens deien. I

el vam acabar, mentre teníem contactes a
Barcelona amb Editorial Juventud. L’any
següent vam tornar a Bolonya, en aquest
cas el Coque i l’Eduard, i allà vam vendre
la versió anglesa a Button Books, i també
ens adquiria els drets una editorial xinesa. En tornar, també ens el va acabar de
comprar Juventud, que en principi només
el volia publicar en castellà, però el Coque
va insistir que també fos en català, i ho
vam aconseguir.
Va ser una sort que ho compressin
els de Button Books, perquè una vegada
una editorial t’ha fet confiança, i més una
editorial anglesa com aquesta, la gent
que s’ho està pensant s’acaba de decidir.
Al cap de poc el vam vendre a França, a
l’editorial Nathan, i a partir d’aquí s’han
anat venent els drets d’autor d’aquest llibre a molts països. Fins ara ha estat traduït a una dotzena llarga de llengües, tan
variades com el xinès simplificat o el txec.
Aquest llibre iniciava la col·lecció
Dr. Albert.
Sí, després n’hem fet dos més, sobre
relativitat i sobre el cosmos, i ara estem
amb un d’electromagnetisme, que encara no ha sortit publicat. Són llibres de
divulgació científica crua i pelada, amb
una fórmula que ha triomfat bastant. No
tenen periodicitat, però n’estem traient un
cada any o cada any i mig. Van dirigits a
un mercat editorial orientat al públic infantil, a partir de 7-8 anys, quan ja es té
una mica de criteri, tot i que tenim la certesa que molts pares també els llegeixen.
Expliquem el més difícil de la forma més
senzilla possible, mantenint sempre la rigorositat. En la física quàntica hi ha temes
molt difícils d’il·lustrar, i encara més en la
relativitat, són coses molt contraintuïtives.
Jo n’he après molt! [precisa l’Eduard], perquè és important que primer ho entengui
jo per a poder-ho expressar gràficament.
Potser algú no acabarà d’entendre això
del gat de Schrödinger, però quan el trobi
a l’institut o on sigui, ja li sonarà.

Eduard Altarriba i Meli Fernández, al costat d’alguns dels seus llibres (fot. J. Clarà)
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Després de l’èxit d’aquesta primera
col·lecció, n’heu tretes d’altres?
Sí, amb el Coque volíem fer-ne una
més centrada en temes biològics. Com que
el fil conductor de Dr. Albert és l’Albert Einstein, vam fer el Dr. Darwin, amb un primer
volum dedicat als microbis. El Coque tenia
el projecte de tractar el sistema immunitari i
en arribar la pandèmia va semblar que era
el moment: què són els microbis —perquè
sovint hi ha confusió entre virus, microbis,
bacils...—, què és una epidèmia i què una
pandèmia, com funciona el sistema immunitari..., sempre amb una bona representació gràfica. Això ens ho ha publicat
aquí Andana Editorial i també s’ha venut
a l’estranger, tot i que la coincidència amb
la pandèmia per una part ha anat bé, però
per l’altra moltes editorials ja tenien altres
coses previstes; per exemple, a França el
publicarà Nathan, si bé més endavant.
Ara estem preparant el segon volum,
sobre genètica i evolució. I després potser
un altre, centrat més en la neurologia.
Una altra iniciativa, precisament on
s’ha publicat el volum guardonat amb
el Premi Serra d’Or, és la col·lecció «El
teu món», un projecte més personal de
tu, Eduard, ja que n’ets l’únic signant.
Sí, el primer volum, Què és la guerra, ja formava part dels projectes inicials
que vam preparar, però aquí les editorials
són reticents amb segons quins temes...
El mateix any que vam vendre els drets
de la física quàntica també vam vendre el
d’aquest llibre a Bang, una editorial que
edita còmics i llibres més arriscats de
no-ficció com els que fem nosaltres. Els
publica aquí i a França; a part, aquest
només s’ha venut a Corea. El projecte té
una gran base d’infografia periodística i
pretén explicar un tema de manera molt
objectiva als nens. La idea va sortir de
l’Ariadna [la seva filla]; estàs mirant les
notícies, surt la guerra de Síria i els nens
comencen a preguntar... I són preguntes
que no sempre saps respondre, que ne-

cessites deixar-les reposar. D’aquí va sortir explicar aquest tema.
Volem donar les claus per a entendre
el que s’està explicant, sense ser un rotllo
naïf: què és la guerra freda, quines són
les potències militars, els tipus de guerra moderna, pau i mediació, les conseqüències de la guerra, els tipus d’armes...
Quan vam ensenyar a l’editor de Bang
que un llibre per a nens reproduïa tipus
d’armes es va sorpendre, i algun altre va
dir que no ho publicaria ni boig, perquè se
li tirarien al damunt.
Després, com a continuació lògica,
va venir el llibre guardonat sobre els migrants. En aquest cas ens va ajudar la
Maria Rodríguez, filla d’una cosina de
l’Eduard, que ha estudiat relacions internacionals. Volem explicar qui és considerat refugiat i qui no, per què emigra la
gent, per què sempre ha emigrat, de manera que tots som fills d’emigrants...
Aquests són llibres que no es venen
com els altres, ni de bon tros, però de totes maneres es venen més del que s’esperava. En biblioteques i escoles han funcionat molt bé.
L’Eduard i la Meli treballen només amb
l’ordinador, fent, juntament amb el Coque,
tot el procés de creació de continguts, disseny i il·lustració: la feina que ocuparia el
doble de persones en una editorial («És
el nostre avantatge competitiu», afirmen).
La conversa continua per altres projectes que han realitzat fora d’aquestes
col·leccions (amb especial èmfasi amb
dos llibres, sobre energia i arquitectura,
elaborat per a Button Books) i, també,
sobre projectes futurs, en què sobresurt
l’adaptació per a nens de com serà una
ciutat a Mart, a partir de les conclusions
que ha elaborat un grup de científics, arquitectes, sociòlegs..., entre els quals hi
ha dos components catalans. Segur que
els premis —també n’han rebut alguns a
l’estranger— continuaran arribant.
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LES ENTITATS INFORMEN
V Torneig LEDS C4

Activitat pessebrista

Golf Moià

El dissabte 23 d’octubre es va disputar la cinquena edició del Torneig LEDS
C4 al Club de Golf Moià. És un torneig de
prestigi, ja que el club, juntament amb els
organitzadors, fa molt temps que uneixen
forces per realitzar, amb molt d’esforç,
nous projectes.
Primer de tot cal agrair la col·laboració
de l’empresa LEDS C4, ubicada a Torà
des de fa quaranta anys, on innova i ofereix el millor servei amb una gran qualitat
de llum. És una empresa internacional,
present en més de cent quaranta països i
respon amb solucions d’il·luminació per a
tothom: Light for all.
Seguidament, hem d’ampliar l’agraïment a tots els quaranta-vuit participants,
coneixedors del torneig en el passat, ja
que en un sol dia es van omplir totes les
places disponibles per a disputar-lo.
***
La jornada golfística, plena de sorpreses durant el recorregut, va començar
amb un welcome pack a l’inici, juntament
amb una copa de cava a mig recorregut i
una magnífica cloenda en què els partici-

Pessebristes de Moià
pants van poder tastar la nova cuina del
restaurant Fora Límits.
Finalment, no volem perdre l’oportunitat de mencionar tots els guanyadors
del torneig. I agrair la presència de tots
els participants durant l’entrega de premis.
• Bola més propera al forat 1: Sergi
Puig, a 0.67 cm.
• Drive més centrat forat 5: Glòria
Mascaró, 0.35 cm.
• 2n classificat hcp superior: Ricard
Masachs, 37 pts.
• 2n classificat hcp inferior: Josep Maria Nolla, 31 pts.
• 1r classificat hcp superior: Manolo
Reverter, 37 pts.
• 1r classificat hcp inferior: Javi López
Mecinas, 35 pts.
• Guanyador Scratx: Oleguer Godó,
30 pts.
***
En nom del Golf Moià volem donar les
gràcies a Josep Sabaté i la seva família
per haver pogut continuar amb aquest torneig en la seva sisena edició.

Fot. Golf Moià
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Ja s’acosta Nadal i els pessebres no
hi poden faltar. Després del ralentí del
Nadal passat, ens hem posat les piles.
Enguany inaugurarem l’exposició de diorames el dia 5 de desembre, és a dir, que
pel pont de la Puríssima ja ens podreu
visitar. Com que tota inauguració necessita una festa, aquest any celebrarem El
matí dels pessebres; una festa on podrem
escoltar algunes nadales, comprar a la
nostra paradeta, tastar xocolata desfeta
—ben calentoneta—, participar en el concurs de dibuix infantil i visitar els nostres
pessebres.
El dia 19 de desembre ens podreu trobar a la Fira del Tió. Portarem els nostres
tallers nadalencs i tots els infants que vulguin s’hi podran entretenir una estoneta.
Com l’any passat, es farà al parc.
Després de dos anys consecutius organitzant el concurs de pessebres —tot i
les dificultats afegides per la pandèmia—,
posem en marxa la tercera edició. Us hi
podeu inscriure en el correu electrònic
pessebristes.moia@gmail.com o bé trucant al telèfon 691 446 171 fins al dia 20

de desembre. Si la normativa anti-Covid
ens ho permet, el jurat, format per membres del Cercle Artístic i per pessebristes,
anirà a veure les vostres creacions. Després caldrà un debat intens, on cadascun
dels membres del jurat exposarà el seu
criteri per a cada obra i, arribant a acords,
triarà els guanyadors. Tenim dues categories, la infantil —formada per nens i nenes fins a dotze anys— i la d’adults, per
als més grans. Les bases del concurs les
podeu trobar a la pàgina web de l’ajuntament, com també a la dels Pessebristes.
L’entrega de premis es farà el dia 8 de gener. L’any passat els guanyadors van ser
Marta Bas Guillem i Mireia Tarter Plans.
Per descomptat, esperem com sempre la visita de les escoles de Moià —les
classes de primària, aproximadament uns
350 alumnes— i de la Llar dels Avets. Cal
recordar que els alumnes de 3r de l’Escola Josep Orriols i Roca participen en
l’exposició amb un pessebre fet durant
aquest primer trimestre del curs escolar.
Ja veieu, estem carregats d’activitats.
Esperem la vostra visita.

La plaça del Bo-bo (fot. Pessebristes de Moià)
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L’Esplai reobre lentament
La Junta de l’Esplai

Amb el bon comportament, de moment, de la pandèmia, s’han anat oferint i obrint noves activitats per als socis. Inicialment es va obrir l’Esplai, l’11
d’octubre, només fent cursos de whatsapp, català, anglès i el taller En Forma
1, organitzat per la Fundació La Caixa.
Ara, a partir del 2 de novembre, també
s’han pogut reprendre els jocs de taula,
les partides de billar, el ping-pong, i es
pot utilitzar la bicicleta estàtica i la cinta
caminadora.
És cert que hi ha normes restrictives
quant a l’aforament i no s’ofereix servei
de bar; la normativa ara per ara prohibeix
consumir begudes i menjar. Però els socis s’hi han adaptat molt bé, comprenen
que tot és per a garantir el seu benestar.
També aguanten el fred estoicament quan
cal obrir portes i finestres per a ventilar
l’espai.
Ara sols cal esperar fer les activitats
dels caps de setmana, cinema, concert,
teatre, ball, i també organitzar excursions
i viatges... Però per a això encara s’haurà
d’esperar una miqueta més.

Fot. Esplai de Moià

26

Malgrat tot, els socis estan molt contents de poder tornar a venir i fer alguna
activitat, sortir de casa, veure els companys i amics i fer petar la xerrada. I més
ara que ve l’hivern, amb tardes llargues,
fosques i fredes.
És molt important per a tothom, i en
especial per a la gent gran, poder sociabilitzar-se, trencar la monotonia, recuperar
unes activitats que els obliguin a sortir de
casa. Amb el joc, la conversa, les activitats lúdiques i culturals, activem el cos i
la ment.
Alguns cuiden nets, cosa que està
molt bé, però cal que la gent gran tingui
l’espai relacional, compartir el temps amb
gent que té les mateixes aficions i necessitats, i això es trobava i es troba a l’Esplai.
S’espera que la pandèmia continuï
afluixant i es torni a veure el centre com
abans, ple de gent que entraven i sortien,
prenien un cafetonet tot fent la xerradeta,
acabaven una activitat i en començaven
una altra, feien campionats de parxís, de
canasta... Els diumenges ens visitaven
altres esplais que feien teatre o concerts,
projectàvem pel·lícules que sol·licitaven
els socis, concerts... Els cantaires de
l’Esplai ens delectaven amb les seves
cançons, el nostre grup de teatre omplia
tant la sala que calia repetir l’obra dues
o tres vegades. Hi havia bullici, hi havia
vida!
***
La represa és tímida, però s’espera
que sigui gradual i constant i ben aviat tot
torni a la normalitat. Llavors es parlarà del
Covid com un fet històric, que, això sí, ha
marcat les nostres vides, ens ha pres un
any i mig a tots plegats, però no ens ha
pogut fer perdre les ganes de viure i de
gaudir de les petites coses.
Fot. Esplai de Moià
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Modilianum visita el MNAC
Anna B. Mata

Membres de l’Associació Cultural Modilianum van fer, el diumenge 24 d’octubre, una visita al MNAC (Museu Nacional
d’Art de Catalunya) per veure l’exposició
temporal «El museu en perill!», subtitulada «Salvaguarda i endreça de l’art català
durant la guerra civil». La visita va comptar
amb les explicacions de Francesc Vilanova i Vila-Abadal, un dels comissaris de
l’exposició.
L’exposició abasta des de l’any 1934,
en què es crea el Museu d’Art de Catalu-

possible foren Josep Gudiol, Joan Subias
i Miquel Joseph i Mayol
Es proposa un recorregut organitzat per
àmbits i cronològic, al llarg d’aquests anys
en què el patrimoni català va ser defensat i
salvaguardat. Sorprenen les condicions en
què es van traslladar les obres d’art diverses
vegades (a Olot, a Darnius, a París) per protegir-les de la guerra, trasllats que queden
reflectits en magnífiques fotografies de grans
dimensions. Amb una museografia molt bona,
es combinen diferents elements expositius:

Membres de Modilianum i Francesc Vilanova davant la reproducció d’una foto que mostra
el trasllat del Pantocràtor de Sant Climent de Taüll (fot. A.B. Mata)

nya, fins al 1939, en què els franquistes
guanyen la guerra, i ens mostra un episodi molt poc conegut del gran públic, sense
el qual no es conservarien algunes de les
obres fonamentals del MNAC. Es descriu
també la gran tasca que van realitzar les
persones i institucions que s’involucraren
en aquesta salvaguarda, amb Joaquim
Folch i Torres, director del Museu, al capdavant. Altres personalitats que ho van fer
28

obres originals del MNAC protagonistes dels
trasllats (quadres del Greco, de Tiepolo...),
fotografies, documents, cartells, filmacions...
Amb aquesta exposició, el MNAC
també vol reconèixer la gran tasca de salvaguarda i endreça del patrimoni de les
autoritats catalanes del moment i de les
personalitats i tècnics que es van involucrar en aquesta operació, considerada un
model de referència internacional.

Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
El 29 d’octubre el pintor Eudald Font «Tatanet». A través de cançons, moixaiva fer una xerrada sobre «Art del segle nes, jocs de falda i poemes d’autors caXX: expressionisme abstracte», un repàs talans, la narradora va crear l’espai idoni
per aquest corrent artístic i els seus mà- per enfortir els vincles entre els pares i els
xims exponents.
infants.
Del 15 al 30 de novembre la pintoDurant el mes de novembre la biblioteca va acollir l’exposició 25 imperdibles, ra Teresa Codina Bernadí va presentar
ideada per a dinamitzar la lectura a tra- l’exposició «Processos de reconstrucvés del joc: l’objectiu era donar a conèi- ció». La Teresa és alumna de Marina
xer vint-i-cinc narracions il·lustrades i àl- Berdalet des del 2010 i cofundadora del
bums on la imatge té una funció rellevant grup Reinvindic[ART] Artistes pels drets
i que els infants no s’haurien de perdre. socials. Ha participat en les exposicions
col·lectives
del
El joc que proCercle Artístic del
posa
l’exposició
Moianès i en les
consisteix a emdel seu grup, així
parellar vint-i-cinc
com en diverses
llibres il·lustrats i
biennals de dibuix
àlbums amb vintJoan Vilanova, a
i-cinc pots de viManresa. L’expodre numerats que
sició es dedica a
contenen diversos
la commemoració
objectes. Tant els
del 25-N.
usuaris habituals
Per últim, us
de la biblioteca
fem saber que
com les visites
busquem nois i
escolars s’ho van
noies de 9 a 12
passar d’allò més
anys per a parbé jugant-hi.
ticipar en el 17è
En el marc del
club de lectura
Exposició de Teresa Codina Premi de Literatura Infantil Atra«Llegir òpera», un
pallibres 2021cop impartida la
conferència sobre Il barbiere di Seviglia 2022, del Consell Català del Llibre Infantil
de Rossini, a càrrec del musicòleg Albert i Juvenil (ClijCAT). La mecànica és molt
Ferrer, de la Fundació Òpera de Cata- senzilla: cal que llegeixin i comentin tres
lunya, el dia 3 de novembre es va fer la llibres seleccionats de la seva categoria,
sortida al teatre Kursaal de Manresa per els puntuïn i n’escullin un com a guanyaassistir a la seva representació, una pro- dor.
Per cert, continuen les converses en
ducció fresca i divertida que ha perdurat
en el temps com una de les obres més francès i alemany gràcies als voluntaris i
voluntàries de la Comunitat dels Avets. Si
reeixides de la història de l’òpera.
La rondallaire Gisela Llimona va fer us interessa de participar-hi, us podeu pouna sessió de contes per a nadons, amb sar en contacte amb la biblioteca.
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«El Palau de la Fauna del Quaternari»
Jofre Costa, Museu de Moià

M’agrada imaginar la Cova del Toll
com un gran trencaclosques. Milers, milions de peces sepultades pel pas del
temps, cadascuna amb una petita història per explicar. Importants? Totes ho són,
no n’hi pot faltar cap! El pol·len deixat per
una ofrena floral fa més de 5.000 anys,
els carbons de la darrera foguera que enrogí les galtes d’un neandertal, els petits
resquills de sílex que orbitaven al voltant
del tallador de pedra, els fragments d’una
ceràmica engalanada amb les delicades
impressions d’una petxina..., petites microhistòries de la quotidianitat prehistòrica
que l’arqueologia s’encarrega de desxifrar
i engranar.
Sovint, referents cinematogràfics
com Indiana Jones han acabat distorsionant la visió que la societat té de la feina
dels arqueòlegs. Aventurers, caçatresors, profanadors de tombes... No hi ha
res més allunyat de la realitat! Cercant un
símil televisiu adient, m’ha vingut al cap
la imatge recurrent del detectiu Grissom,
del CSI; un cercador minuciós i perfeccionista d’informació, en format «pista»,
que li permet de reconstruir quelcom
succeït en un espai-temps determinat. El
seu patró de treball es repeteix de manera sistemàtica i és molt semblant al
dut a terme en una excavació arqueològica: primer, cal buscar les pistes/restes
arqueològiques; segon, documentar-les;
tercer, estudiar-les; i, finalment, interpretar-les. Detectiu i arqueòleg persegueixen un mateix objectiu: elaborar un relat
precís i entenedor d’uns fets succeïts en
el passat en base a l’estudi de totes les
proves recuperades i de l’espai on es van
trobar.
Gairebé tothom associa l’arqueologia
amb el seu vessant de camp. Bermudes
del Coronel Tapioca, samarreta vella, xi30

ruques, pinzellet i pols, molta pols; però,
igual com li succeeix al detectiu Grissom,
la recerca no acaba amb la informació
recollida a l’escena del crim/jaciment arqueològic: caldran bata blanca, guants
de làtex i tecnologia puntera per a acabar
l’estudi.
El casquet de bala, al laboratori de
balística. El pèl de la solapa, al laboratori
d’ADN. El carbó trobat al Toll, al laboratori d’antracologia. El sediment que cobreix
les restes d’ós de les cavernes, al laboratori de sedimentologia...
Ara com ara l’arqueologia requereix una forta interdisciplinarietat amb
altres àrees de coneixement. D’aquesta manera, especialistes en tecnologia
prehistòrica (tecnòlegs), traces d’ús
(traceòlegs), pol·len (palinòlegs), ADN
(genetistes), fauna prehistòrica (arqueozoòlegs), etc. ajuden l’arqueòleg a esprémer tota la informació possible del
material recuperat.
Si parlem de les restes arqueològiques trobades a la Cova del Toll no
podem deixar d’esmentar l’excepcional
registre faunístic recuperat. Durant els
primers anys d’excavacions, els especialistes quedaren meravellats davant la
gran quantitat de restes d’animals prehistòrics que hi anaven apareixent, fet
que acabà batejant la cova amb el sobrenom de «Palau de la fauna del Quaternari».
Els milions de restes òssies aparegudes han permès als arqueozoòlegs determinar tot el ventall d’animals que ocuparen la cova i els seus voltants durant els
diferents períodes climàtics del Quaternari. Sembla força clar que el rei de la Cova
del Toll, amb permís del lleó i la hiena de
les cavernes, va ser l’ós de les cavernes.
Aquest animal imponent, de 800-900 qui-

los de pes i uns 3 metres d’alçada (dret
sobre les potes posteriors), utilitzava les
coves com a cau. Hi trobava refugi i hi
podia criar els seus cadells en relativa
tranquil·litat. La gran abundància de restes òssies d’aquest animal i el fet de trobar representades totes les parts del seu
esquelet responen al fet de la possibilitat
de morir dins la cova durant els períodes
d’hibernació.
L’ocupació de la cova per part
d’aquests grans carnívors també ens
deixa un altre material arqueològic molt
sorprenent: els seus excrements fossilitzats (copròlits). Observant alguns exemples exposats a les vitrines del Museu
de Moià, encara es poden observar les
estelles d’os que engolí alguna d’aquestes feres i que mai no acabaren de ser
digerides.
Prosseguint amb els animals que fan
servir la cova com a cau, també caldria
destacar les restes d’animalons més petits, com conills, eriçons, linxs, toixons,
ratolins de bosc o ratpenats.
Si la fauna interior sorprèn, espereu a
llegir els animals que corrien per l’exterior...: cavalls salvatges, urs, bisons, isards,
cabres salvatges, llops, cabirols, senglars
o rinoceronts.

Cal dir que l’aparició d’alguna
d’aquestes espècies en el registre arqueològic serveix als experts per a determinar el període climàtic en què es troben,
essent el rinoceront llanut un clar exemple d’animal associat a un clima i un ecosistema fred.
Cal puntualitzar que les restes
d’aquests animals exteriors apareixen
dins la cova com a conseqüència d’alguna acció depredadora o carronyaire duta
a terme pels lleons, els óssos, les hienes
o els mateixos humans. Només l’estudi
de les marques deixades a la superfície
d’aquestes restes ens pot donar llum al
respecte.
Per a tots aquells que esteu fent
l’esforç d’imaginar com devien ser tots
aquests animals extraordinaris, us convidem a visitar l’exposició permanent del
Museu de Moià, on, com a gran novetat,
trobareu onze escultures dels animals
prehistòrics més icònics de les Coves
del Toll, realitzades per l’escultor Sergi
Ricart
Milions de peces trobades, molts milions encara per trobar.
Peça a peça el trencaclosques va
guanyant forma, però encara queda molta
feina per fer.

Rinoceront llanut i cérvol, modelats per l’escultor Sergi Ricart (fot. Museu de Moià)
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Iniciem la celebració
del 40è aniversari dels Avets

El 8 de desembre de 1981 la Llar dels
Avets va obrir les portes a un petit grup de
dones amb discapacitat acompanyades
per tres persones voluntàries procedents
del Rusc de Tordera, de les quals la Lluïsa i el Jordi continuen encara vinculades
amb la nostra comunitat.
Van instal·lar-se a la casa que Madame René Dupuy va deixar a la seva mort
i que la família Payàs-Puigarnau, com a
gestors de l’herència, van proposar de cedir a un grup de l’Arca que el matrimoni
Soler de Moià convidava cada estiu a passar les vacances a casa seva.
Durant aquests quaranta anys l’entitat
ha crescut, hem passat a constituir-nos
com a fundació i actualment tenim dues
llars-residència (Els Avets i L’Olivera), un
taller ocupacional (STO Arc de Sant Martí)
i també hem iniciat els Serveis d’Autonomia a la Vida Independent i de Fundació
Tutelar.
Actualment donem servei a vint-i-cinc
persones amb discapacitat intel·lectual
comptant amb vint-i-un professionals i un

Comunitat dels Avets

grup de voluntariat, tant de persones del
Moianès com de joves d’altres països que
venen a viure a les nostres llars. Aquesta
ha estat una de les nostres característiques durant tots aquests anys.
Formem part de la Federació Internacional de les Comunitats de l’Arca
des dels nostres inicis, organització que
aplega actualment 156 comunitats com la
nostra en 38 països de tot el món, amb
les quals compartim una mateixa missió:
donar a conèixer els dons de cada persona treballant junts per una societat més
humana. Els valors que orienten la nostra
manera d’actuar i que es reflecteixen en
el nostre codi ètic són: la Dignitat, la Competència, la Reciprocitat, la Generositat i
l’Obertura.
Volem gaudir de la celebració del 40è
aniversari agraint a la població de Moià
l’acolliment que ens ha ofert durant tota
la nostra vida i seguir posant la mirada en
la inclusió i el benestar de cada una de
les persones que formen part de la nostra
comunitat. I que sigui per molts anys!

CIÈNCIA
Regular les teràpies naturals?
M. Geli (metgessa), R. Manzanera (metge)
Preocupació històrica per la salut

Fot. Comunitat dels Avets
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La cura de la salut i la millora del benestar de les persones i comunitats són tan
antigues com la mateixa humanitat. La
cultura de cada moment ha impregnat la
manera en què una persona es considerava un malalt, les teories que explicaven
com emmalaltia, els tractaments que li
podien ser útils i com ajudar-lo a portar la
situació.
La medicina ha esdevingut científica
fa relativament poc, ha constatat evidènci-

es, ha formalitzat les maneres de diagnosticar i tractar, ha pogut replicar situacions
similars i constatar resultats també similars, mesurant paràmetres i sensacions.
Tot això ha resseguit un camí llarg i feixuc, ple d’encerts i també d’errors. Camí
del qual ens hem d’enorgullir fins a haver
arribat a la situació actual.
Situació avui caracteritzada per professionals (metges, infermers, psicòlegs, farmacèutics i d’altres) ben formats, acreditats
i entrenats. Amb dispositius ben organitzats
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integratives, representen un tema de gran
interès (i preocupació) en el nostre sistema sanitari. El seu ús és ampli i ja són
molts els estudis i informes que posen de
manifest que la població general, a tot el
món desenvolupat, utilitza les anomenades teràpies naturals. No ha estat dissuaLa medicina científica
No és, però, científic tot el que fan siu el fet que les seves evidències cientíels professionals sanitaris. S’han realit- fiques siguin molt limitades per a algunes
zat revisions de la pràctica clínica per a de les teràpies, inexistents per a d’altres i
institucions i professionals de la màxima inclús perilloses per a algunes.
El prestigiós National Center for
categoria (The Lancet, JAMA) i s’han detectat mancances en un percentatge con- Complementary and Alternative Medisiderable dels diagnòstics i tractaments cine del NIH de l’administració sanitària
que es fan en la medicina actual. Aquesta dels Estats Units (https://www.nccih.nih.
limitació s’afronta pel Right Care (Medici- gov/) ajuda a clarificar i aportar proves
científiques i experiències
na apropiada), orientada a
pràctiques de cadascuna
evitar el sobrediagnòstic (i
de les esmentades teràpies
el sobretractament) o la linaturals. Les agrupen en
mitació de la medicalització
tres blocs: productes nade la vida quotidiana (influturals (herbes, vitamines,
ïda per algunes actuacions
minerals, probiòtics i suplede la indústria farmacèuments dietètics); pràctiques
tica). Així, doncs, la medide ment i cos (acupuntura,
cina convencional afronta
manuals, meditació, ritme,
ella mateixa els problemes
relaxació, manipulació verque pot generar el seu ús
tebral, tradicional xinesa,
inapropiat.
com el tai-txi i el txi-cong, i
Però no és científic tot
ioga); i altres (homeopatia,
el que necessita una pernaturopatia, medicina trasona per a sentir-se millor,
M. Geli. Consellera de Salut (2003- dicional xinesa, aiurvèdica i
recuperar-se abans o sen2010). Actualment directora general curanderos).
tir-se acompanyada. Una
Medicina UVIC-UCC
Cadascuna d’aquestes
mirada, unes paraules, esteràpies té especificitats
tar a prop, preocupar-se,
són elements que mai no han estat avalu- molt importants i a cada país. La seva
ats científicament pel que fa a la seva utili- història, la seva aproximació conceptutat, però dels quals ningú no dubtaria que al, fonamentació experimental, vocació
són beneficiosos. La medicina tradicional, de complementarietat de la medicina
tot sovint carregada de feina i centrada convencional i realització exclusiva per
en els casos més greus i expressius, pot part de professionals sanitaris, poden
patir deficiències en aquests aspectes co- ser diferents. En alguns estudis realitmunicatius, humanístics i de visió integral. zats a Catalunya es posa de manifest un
ús de les teràpies naturals especialment
intensiu en alguns grups de persones
Les teràpies naturals
Les teràpies naturals, també deno- malaltes, com les dones amb càncer de
minades complementàries, alternatives o mama.
i suficients. Amb coneixements i pràctiques
científics d’alt valor, que són garantia dels
millors resultats possibles, i amb graus
d’equitat prou importants, encara que sempre els considerarem insuficients.
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minaven, va requerir un complex procés
Aquesta difusió i normalització de les de debat. Alguns professionals sanitaris
teràpies naturals pot provocar situacions (especialment fisioterapeutes, metges
de confusió. Persones que demanen acupuntors i homeòpates) s’hi van mosatenció sense saber gaire a qui, si és un trar contraris, perquè consideraven que
professional sanitari o no, si és una perso- s’obria una porta a persones no formades
na convenientment formada i acreditada o com a sanitaris, que eren els pràctics sano. Pràctics que presten serveis en condi- nitaris que no havien rebut més formació
cions poc adients d’espai, cobertura jurídi- que la reglada per l’Institut d’Estudis de
ca i formativa. Relacions «terapèutiques» la Salut.1 També s’hi va oposar un sector
en què no queda clar que s’estiguin res- dels pràctics sanitaris perquè considepectant les condicions ètiques bàsiques, raven que la regulació era una forma de
restricció de les seves activitats normalitni personals ni col·lectives.
Algunes teràpies naturals es formu- zades ja per la realitat.
El Tribunal Superior de Justícia de
len com a alternatives als tractaments
convencionals. Pot ser perillós que el Catalunya suspengué el decret a instàncies del Ministerio de Sapacient abandoni tractanidad per invasió de comments necessaris, per depetències que podia genesesperança, per la limitarar perill per a la salut púció dels seus efectes, per
blica. Així, doncs, el tema
suggestió o per engany
resta pendent a Catalunya
del suposat terapeuta que
i a Espanya. Si bé cap a
li està aplicant la teràpia.
finals de l’any 2011 s’iniNo són acceptables teoricia per part del Ministerio
es poc fonamentades en
de Sanidad un complex
la ciència, basades en la
procés de definir les teràconspiració o l’esoterispies naturals pel que fa al
me.
seu grau de fonamentació
Les teràpies naturals
científica i la seva consipoden així representar un
deració de pseudoteràpia.
perill si no estan suficientR. Manzanera. Director general del Procés llarg i feixuc, amb
ment supervisades. Per
això el Govern de la Ge- Dept. de Salut (2004-2013). Professor escassa aplicació pràctiUPF i Medicina UVIC-UCC
ca.
neralitat de Catalunya enPer tant, tot continua
capçalat pel president Maragall va endegar un procés de regulació igual. Un altre dia parlarem de la regulació
d’algunes teràpies naturals, encarre- del cànnabis i de com també, en aquest
gant-ho al Departament de Salut. Aquest cas i en el de les teràpies naturals, mirar
va concloure el gener del 2007 amb la cap a una altra banda i obviar la realitat no
publicació d’un decret pioner a Europa serveix de res. Cal afrontar les situacions
que pretenia evitar situacions de con- amb realisme, principis clars i transparènfusió i minimitzar els riscos que podien cia. Cal regular.
acompanyar les teràpies naturals, amb
la definició d’un codi ètic dels practicants 1. Un record molt especial per al Dr. Oriol Bosch i
d’aquestes teràpies.
per al Dr. Martínez Carretero, responsables de
El procés de regulació de les teràpies
l’Institut d’Estudis de la Salut i que fa anys que
ens van deixar.
naturals i del decret i codi ètic que el cul35
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MOIANÈS
Valoració del projecte
de condicionament de la C-59
Plataforma C-59 Segura

El dia 13 d’octubre la plataforma ciutadana Fem la C-59 Segura ens vam reunir
amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori de la Generalitat de Catalunya,
perquè ens expliqués el projecte de millores de la carretera C-59 en el seu tram
entre Sant Feliu de Codines i Moià.
La primera sorpresa positiva que ens
en vam endur va ser que la inversió final
prevista per a la carretera serà de 5,6M€.
Ni els 1,5M€ previstos en el projecte inicial presentat l’any 2019, ni els 3,6M€ de
què ens havien parlat en l’última reunió.
Aquesta és una notícia molt bona i demostra que, quan treballen braç a braç
administració local, societat civil i Generalitat de Catalunya, s’obtenen fruits.
En aquest sentit, volem agrair tant a la
Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat com al Consell Comarcal del
Moianès i als ajuntaments de la comarca
el treball minuciós que han fet perquè el

projecte sortís reforçat amb les necessitats més urgents de la carretera. També
volem tornar a donar les gràcies a totes
les persones que van fer les seves aportacions al procés participatiu que vam
liderar des de la plataforma ciutadana
C-59 Segura. Creiem que aquesta és la
manera correcta de treballar en projectes
territorials i continuem reclamant el nostre rol actiu en el futur.
Tanmateix, la nostra percepció és
que, malgrat que s’hagi incrementat el
pressupost de la inversió, gairebé no s’hi
han inclòs noves actuacions respecte a
l’últim projecte que ens van presentar.
Malauradament, creiem que en el procés
de concretar les propostes de millora de
la carretera s’han adonat que el cost final
era superior al previst inicialment.

Així, en què es concretaran aquestes
millores a la carretera?

1) Substitució del ferm desgastat. Es
canviarà el ferm a tot el tram on està mal-

Fot. Plataforma C-59 Segura
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mès (pràcticament arreu i de tipus fonoreductores en els trams urbans), i sembla
que suposarà un canvi substancial per a
la carretera.
2) Vorals trepitjables a tota la carretera. Per a donar major sensació d’amplitud,
evitar haver de frenar quan un vehicle es
creua amb un tràiler o amb els cotxes de
línia Sagalés, es construiran uns vorals
trepitjables a tot el tram. Ara bé, des de
la plataforma creiem que no serà una mesura universal i, per tant, serà clarament
insuficient. No inclourà ni tots els trams
(per exemple, en els viaductes o ponts no
es podrà construir) ni tots els mitjans (les
bicicletes no hi podran circular de manera
habitual, com sí que ho poden fer per un
voral estàndard).
3) Nova rotonda al polígon industrial
El Vapor i adequació de les parades d’autobús de la travessera de Castellterçol. Es
millorarà el disseny de la rotonda respecte
a la versió anterior i es permetrà de realitzar tots els moviments. Es construiran
apartadors on podrà parar el transport
públic i bons accessos a les parades. En
aquest punt volem agrair les aportacions
del procés participatiu i de l’administració
local (Ajuntament de Castellterçol i Consell Comarcal del Moianès).
4) Passos de fauna. S’adequaran
passos soterrats perquè hi pugui passar
la fauna, i se’n construirà un de nou on
actualment hi ha un tram de concentració
d’accidents amb animals ungulats. També
s’habilitaran nous passos canadencs en
els camins d’accés a la carretera. Novament, aquestes millores no s’haurien materialitzat sense la contribució constructiva del procés participatiu i l’administració
local.
5) Millora de la intersecció d’accés al
polígon industrial del Prat de Moià, amb
un guany substancial de seguretat i la
construcció d’un carril d’acceleració.
6) Col·locació de pilones de plàstic
entre els dos carrils de circulació per a

evitar col·lisions en un tram de concentració d’accidents frontals. Des de la plataforma pensem que s’hauria de buscar
una alternativa més adequada, que no
obligui els usuaris a no poder avançar en
un dels pocs trams de la carretera amb
amplada suficient on és permès de ferho. Creiem que seria més adequat buscar actuacions que en milloressin la visibilitat i que no traslladessin el punt conflictiu a un altre tram més estret i perillós
de la carretera.

I a partir d’ara, què?

Malgrat que a partir de l’estiu del
2022 s’esperen onze mesos d’obres a la
carretera i, per tant, hi haurà una millora
important a la principal artèria que ens
connecta amb la resta del país, des de la
Plataforma C-59 Segura creiem que no
és suficient. De fet, si ens heu anat seguint, haureu vist que nosaltres des d’un
primer moment reclamem un calendari
d’inversions a llarg termini a la carretera
C-59. Hem comprovat que el procés administratiu és lent i cal tenir els projectes
avançats perquè, quan es disposi dels diners, es pugui invertir correctament allà
on és necessari.
Encara fa falta un espai participatiu
més gran, amb societat civil, totes les
administracions implicades i el sector
empresarial, per a concretar les necessitats viàries a llarg termini. Cal inclourehi tots els actors de l’eix de la C-59. No
solament aquells ajuntaments que han
estat més absents fins ara, sinó també
la totalitat dels consells comarcals per
on transcorre la carretera. Cal conèixer
bé les necessitats del sector empresarial
que fa servir aquesta via (l’activitat industrial, indústria agroalimentària, que hi fa
circular camions i furgonetes, i el sector
primari, usuari mitjançant tractors o maquinària agrícola), i evitar que en cas
que vulguin abandonar la comarca ho
facin perquè les infraestructures no són
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les adequades. L’empresa Sagalés i els
seus usuaris (estudiants, població migrada, gent gran, etc.) també hi tindran molt
a dir. O els ciclistes que hi fan esport en
el seu temps lliure. Instem l’administració
local a liderar un procés d’aquestes característiques, que rebrà ple suport de la
nostra plataforma.
D’altra banda, ja us avancem que la
nostra tasca no s’acaba aquí. Continuarem reclamant inversions fins que la
carretera tingui almenys una amplada
de 7/10. Això vol dir dos carrils de circulació de 3,5 metres, i dos vorals d’1,5
metres. Aquesta és l’amplada estàndard
d’una carretera per on circular amb comoditat. Suposem que, si heu fet un
tomb per Catalunya, sabreu de què us
parlem.
De moment, un primer pas és que, a
petició nostra, els ajuntament estan començant a presentar mocions als plens
municipals per instar el govern de la Generalitat de Catalunya a incloure en els
seus pressupostos inversions a la carretera. Sant Feliu de Codines, Caldes
de Montbui i Palau-solità i Plegamans
ho han aprofitat per a reclamar la variant de Sant Feliu de Codines. Moià, a
més, reclama millores en el tram fins a la

Fot. Plataforma C-59 Segura
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C-25. Animem la resta d’ajuntaments del
Moianès a presentar també la seva moció i que hi incloguin aquelles mesures
concretes que prioritzen. Si necessiteu
idees, podeu consultar els resultats del
procés participatiu o demanar el nostre
suport. Sapigueu que, en el congrés CicloBCN del passat octubre, el Departament d’Infraestructures de Mobilitat va
anunciar que la Generalitat té previst
construir anualment 30 km de carrils bici
en trams de vies interurbanes. I si plantegem un itinerari a peu/bici entre Moià i
Montví? O entre el nucli de Castellterçol
i el polígon industrial El Vapor? D’idees
no en falten. Només falta tenir la voluntat política de lluitar per una millora de
la qualitat de vida dels municipis per on
transcorre la C-59.
***
Per acabar, volem donar resposta
a totes aquelles persones que pensen
que una millora de la carretera acabarà
atraient més població de l’àrea metropolitana de Barcelona als nostres pobles,
emportant-se també alguns dels problemes més propis de la ciutat (com l’accés a l’habitatge). Per començar, aneu
equivocats si vinculeu seguretat viària
amb reducció de temps de viatge. La
rotonda de Castellterçol, els passos de
fauna, el carril d’acceleració a l’accés
al polígon industrial del Prat no disminueixen el temps de trajecte, sinó que
atorguen major seguretat viària. Però
suposant que hi hagi una reducció de
cinc minuts en el trajecte fins a Barcelona (temps màxim de reducció que suposaria la variant de Sant Feliu de Codines
en condicions de trànsit normal), creieu
que això es tradueix automàticament en
un atracció proporcional? Tot Catalunya
tindrà unes carreteres adequades, i el
Moianès continuarà essent el «reducte
gal» amb infraestructures de fa cinquanta anys!
Per una C-59 segura!

Notes terçolenques
Ramon Puig

Essent LA TOSCA autoexigent amb
l’actualitat, hem demanat a persones clau
que ens informin d’aquest intensíssim octubre castellterçolenc, tant en el camp de
la cultura com en el de la política.

Ruta de les bruixes
Malu Garcia
Professora d’història i assessora en
la matèria de l’ajuntament, Malu Garcia
forma part de l’equip de recerca històrica
local amb la periodista Griselda Guiteras i l’empresari fuster Miquel Catot. Ens
fa cinc cèntims de l’homenatge a Joana
Carrera i Elisabet Cerdà, acusades de ser
bruixes l’any 1620.
Cinquanta-quatre persones van participar en la Ruta Pas a Pas a Castellterçol
el dia 16 d’octubre. Va començar al call
de les Bruixes, on Gemma Ruiz ens va
descobrir que la ruta vol trencar els estereotips, no vol incloure-hi llegendes, sinó
tractar el tema des d’una visió històrica i
crítica. A continuació, la ruta camina cap

a dos punts més, el mirador de Salavert
i l’era de Cal Campana. Des del mirador
es veuen, a més del mas Salavert, altres
masos històrics i, a mà esquerra, cap a
l’oest, el bosc i la carena on hi ha el collet de Sant Fruitós, el pla de les Boixes
i el pla de les Forques, punt important on
s’acabarà la ruta.
La ruta ens trasllada al segle XV a Europa i Catalunya, moment de la caça de
bruixes. Un fenomen que perdurarà en el
temps al llarg del segle XVI i sobretot del
segle XVII. Descobrim què hi ha darrere
d’aquestes dones que van ser acusades
injustament de provocar mort i destrucció o una simple tempesta de pedra, amb
l’excusa del delicte de bruixeria que molts
perseguien i que pocs, molts per por, no
defensaven. A poc a poc i amb detalls per
part de la nostra excel·lent guia, podem
descobrir que la cacera de bruixes és un
clar exemple dels atacs i la discriminació
als quals les dones han estat sotmeses al
llarg de la història.
Al final de la ruta, davant el pla de
les Forques, coneixem amb tot detall els

Participants en la ruta, al Call de les Bruixes (fot. M. Garcia)
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judicis contra dues castellterçolenques
acusades de bruixeria l’any 1620: Joana
Carrera i Elisabet Cerdana, torturades i
condemnades a mort.

Aplec del Remei 2021
Jordi Costa
El professor mercantil Jordi Costa i
Mosella va ser membre de l’Agrupament
Mare de Déu de Montserrat (el de Mn.
Batlle) i president de la Fundació Pere
Tarrés. Fill de la històrica sastreria de Josep Costa, al carrer de la Pabordia, és secretari dels Amics del Castell-Terçol.
Convocats per la campana Miquela
de l’ermita del Castell Terçol, hàbilment
menada per la campanera de la vila, el
dia 7 d’octubre vàrem començar la cerimònia religiosa, punt central de la festa. Tal com va passar l’any anterior, per
problemes de salut el pare Ignasi Anzizu
no va poder celebrar l’eucaristia i, com
que no era fàcil trobar un sacerdot més
o menys vinculat a la nostra festa, vam
optar per la celebració de la Paraula, en
aquest cas dirigida per un laic. L’ermita
es va anar omplint de devots de la Mare
de Déu del Remei i a les onze va co-

mençar l’acte. Tota la celebració va estar
acompanyada pel bonic so de la flauta
travessera de la nostra amiga Agnieszka Danileska. En acabar, com cada any i
sempre acompanyats pel so de la flauta,
es van cantar els goigs de la Mare Déu
del Remei.
El temps no convidava gaire a fer grupets de tertulians, de manera que uns van
anar marxant i un nombrós grup va fer la
visita guiada al castell, guiada per Montserrat Castanys, molt amena i molt coneixedora de la seva història.
Esperem que aquesta festa i aquesta devoció que té més de cent cinquanta
anys perdurin molts anys més.

Vintage Rock Band
Josep Anton Gaspar
El company radiofònic estanyenc Josep Anton Gaspar (entrevistat a LA TOSCA recentment per David Prat) ens parla del concert celebrat a l’esplanada del
Restaurant Imperial amb motiu de l’inici
de curs de Ràdio Castellterçol, on presenta el programa «Rock clàssic».
La Vintage Rock Band és una banda
formada per músics amb més de cinquan-

ta anys d’experiència professional. Va ser
tot un luxe poder-los tenir a Castellterçol,
a l’Era de l’Imperial, per a donar el tret
de sortida a la nova temporada de Ràdio
Castellterçol. La majoria dels components
de la banda tenen en comú haver format
part en algun moment o altre del grup del
mític i enyorat cantant holandès Tony Ronald, que a la primera meitat dels anys
setanta ens va regalar un reguitzell d’èxits
inoblidables. Fixeu-vos en la formació: el
guitarrista Santi Picó, bregat en múltiples
aventures des de finals dels anys seixanta
(Los Mustang, Los Salvajes, Neuronium,
Guitarras Mestizas, etc.), a part d’haver
publicat un bon grapat d’àlbums en solitari passejant-se amb bon gust i virtuosisme
pel jazz-rock, el rock progressiu i fins i tot
per la música electrònica; Frank Andrada
(ex-Gatos Negros) al baix; Delfín Fernández (ex-Los Salvajes) a la bateria; Àngel
Riba (membre cofundador dels històrics
Iceberg) a la veu i guitarra rítmica; i Yolanda García (gairebé vint anys a la banda de
Tony Ronald), també a la veu.
La seva proposta es basa a versionar clàssics del rock, el blues i el soul,
oferint un bloc central de cançons de
The Beatles, curosament reconvertides
en versions en clau de blues que les fan
diferents i atractives. Toquen per passar-s’ho bé i fer que el públic s’ho passi
encara millor. Algú va dir que són història viva del rock català, afirmació justa i
gens exagerada. Gràcies, Vintage Rock
Band!

Altres informacions

Actuació de la Vintage Rock Band (fot. Martina Vilarrasa)
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«Els dissabtes, que la gent de Moià
digui: “Me’n vaig al mercat de Castellterçol.”» Declaracions de Jordi Vila, regidor
de Promoció Econòmica i Turisme, en el
programa «Micro obert» de Ràdio Castell,
amb Griselda Guiteras i Jordi Vila. El regidor explicà que es prepara una profunda
reforma del mercat, tant de l’espai com de

la seva ampliació fins que sigui el primer
mercat del Moianès. Posà com a exemple que no hi ha oferta de roba masculina,
herbes remeieres, etc. En poc temps s’incorporaran al mercat l’avinguda de Ramon Albó, el carrer del Racó i les places
del Dr. Fargas i Tresserres, a més de la
mateixa plaça Vella.
***
Fira de Fires. Enguany (17 d’octubre) s’han refermat les quatre branques:
ramadera, boletaire, artensans i brocanters. No s’han cobrat els dotze euros de
l’import dels firaires com a ocupació de la
via pública per a afavorir la contrarietat del
Covid, i per als permisos i assegurances
s’ha contractat una empresa gestora. La
desfilada de quatre mules i rucs donà un
caire bucòlic a una celebració molt concorreguda.
***
L’emergència lingüística és real? El
filòleg, traductor i escriptor Pau Vidal
desmunta les excuses i justificacions
que, segons ell, marginen el català. En
un Centru força ple, Vidal se sumà a la
campanya de presentar una mala salut
de la nostra llengua. Primer de tot va afirmar que moltíssimes llengües ja estan
condemnades a desaparèixer i després
centrà el tema en tot un seguit de tuits de
la xarxa que, emparant-se en una suposada bona educació, renuncien a l’ús del
català. Qualificà de falsa l’afirmació que
si el franquisme no havia anorreat la nostra llengua, ara no desapareixeria pas;
tant per la força del castellà com pel fet
que de cada deu catalans vuit responen
en aquesta llengua i no en català quan
se’ls adrecen en la parla de Cervantes.
Considerà que l’administració fa anys
que ha callat, en no sancionar la manca
de compliment de la immersió lingüística,
i ara se’n veuen les conseqüències. Reclamà una militància activa en defensa
de l’idioma, militància que, de moment,
no sap veure.
41

La Tosca - Moià

Desembre 2021

Conrear el cel de l’Estany
David Prat

Ja ho avançàvem en el número de
setembre de LA TOSCA: a l’Estany hi ha
un grup de veïns amb la ferma voluntat
de crear una comunitat energètica local
(CEL) que generi i permeti compartir energia neta. Fa setmanes que els mitjans de
comunicació en van plens: per tot el país
germinen i floreixen iniciatives semblants i
al nostre entorn en tenim exemples a Sant
Pere de Torelló, Balenyà o Santa Eulàlia
de Riuprimer. La situació d’emergència climàtica, la crisi de subministrament
energètic, la baixada de preu de les plaques fotovoltaiques i el marc legal cada
vegada més favorable faciliten i fins i tot
impulsen la creació de cooperatives de
generació i consum energètic, i també la
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simple instal·lació de plaques en teulades
particulars.
Sens dubte aquest és un tema que es
va introduint en les converses familiars,
discussions polítiques i comentaris de cafeteria. El model de generació i de consum energètic actual comença a canviar
i per això vivim aquest moment d’explosió
de projectes cooperatius amb sensibilitat
mediambiental arreu del país.
Eusebi Calonge, Joaquín Jiménez,
Oriol Noguera i Lluís Vilardell s’han constituït aquest estiu en l’anomenat grup tractor que ha de liderar la creació d’una CEL
a l’Estany, i el primer pas que s’ha fet és
contactar amb l’ajuntament per informar-lo
del projecte i per demanar-li col·laboració

Plaques fotovoltaiques instal·lades damunt l’edifici dels vestidors de la piscina municipal
(fot. D. Prat)

i implicació. L’Estany va ser un poble pioner en la instal·lació de lluminària pública
amb tecnologia LED i ara ―creuen els
membres del grup tractor― no hauria de
quedar enrere en aquest nou repte.
La creació d’una CEL recolza en una
nova normativa europea que permet que
s’instal·lin plaques fotovoltaiques en espais cedits pels membres de l’associació
i que aquella electricitat que un membre
no consumeix pugui ser aprofitada per la
resta de membres del grup. En les instal·
lacions particulars, l’energia sobrant que
genera una placa es ven a la comercialitzadora a un preu que pot ser dues o tres
vegades inferior al preu de compra que
paguem tots els consumidors. L’avantatge de la CEL és que el sobrant de cadascun dels membres de l’associació pot ser
aprofitat pels altres i només es ven a la
comercialitzadora allò que en un moment
donat no aprofita cap dels membres de la
CEL.
El grup tractor desitja que l’ajuntament
participi en el projecte de manera activa i
integrant-se en la CEL, cedint aquells espais de què disposi (terrenys i teulades)
per a la instal·lació de plaques. De moment, aprofitant uns fons FEDER, l’ajuntament ja ha instal·lat plaques damunt
l’edifici del bar i els vestidors de la piscina
municipal. I, en relació a les ordenances
fiscals, també s’ha posat al dia introduint
rebaixes en l’IBI i en els permisos d’obres
per als veïns que es posin plaques fotovoltaiques a la teulada de casa. Però, segons
el regidor de Medi Ambient, Albert Paixau,
de moment, tot i compartir plenament la filosofia i els objectius del projecte, es mantenen prudentment a l’espera que la idea
es concreti més i que se sàpiga com es
regularà internament la cessió d’espais, el
manteniment de les instal·lacions i el repartiment dels sobrants energètics.
Encara que la majoria de CEL que
s’estan creant a Catalunya se centrin en
la generació d’electricitat amb plaques

solars, aquestes comunitats també poden
promoure la generació d’altres energies
netes com l’eòlica. A l’Estany seria especialment interessant l’explotació de la biomassa. Els membres del grup tractor de
la futura CEL estanyenca remarquen que
la biomassa d’origen forestal, més que
una energia neta, es considera neutra en
relació a la generació de CO2, perquè el
diòxid de carboni generat en la combustió
és reabsorbit pels boscos correctament
gestionats de l’entorn. Però, com que l’explotació de la biomassa aporta avantatges
mediambientals com el manteniment dels
boscos i la reducció del risc d’incendi, en
un terme municipal amb un percentatge
elevat de superfície forestal com és el
nostre, efectivament aquesta font d’energia també podria entrar en els plans de la
CEL.
No és un projecte senzill de dur a
terme, perquè, malgrat la normativa favorable de què avui disposem, les grans
empreses energètiques han pressionat
per introduir algunes restriccions en la
nova llei estatal. Cal, per exemple, que els
membres d’una CEL depenguin d’una mateixa xarxa de distribució de baixa tensió
(és a dir, que depenguin d’un mateix transformador) o que no estiguin a una distància superior a 500 metres. La llei tampoc
no permet de repartir l’excedent d’energia
entre els membres de la CEL d’una manera flexible, d’acord amb les necessitats de
cada membre en cada moment, cosa que
amb els actuals comptadors digitals és
tecnològicament ben fàcil de fer. A més, la
creació de l’associació demana la superació de tot un seguit de tràmits burocràtics
i, un cop constituïda, l’assumpció d’un seguit de tasques de gestió. Assessorats per
experts i activistes catalans ―però també
del País Basc―, els membres del grup
tractor estanyenc han sabut recentment
que és possible crear una CEL constituint-se en secció d’una cooperativa ja
existent. Això és el que fan, per exemple,
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DE FORA ESTANT
algunes CEL basques creades recentment. D’aquesta manera es faciliten els
tràmits de constitució i també la gestió del
dia a dia de l’associació. Seria interessant
que, des de l’àmbit públic o privat, s’impulsés la creació de grans cooperatives
que acollissin la multitud de CEL catalanes que previsiblement es crearan durant
els pròxims mesos. Un projecte d’àmbit
comarcal es contempla amb especial simpatia des de l’Estany.
Els activistes mediambientals que han
creat la bella metàfora que apareix en el
títol pensen, sens dubte, en el canvi que

vivim. En poques dècades, haurem transitat d’una economia agrària a l’obtenció
de tota l’energia necessària conreant el
cel. Si tot va bé, és clar. Per a sortir del
marasme mediambiental en què vivim,
al Moianès haurem d’impulsar amb intel·
ligència l’agricultura, la indústria i, sens
dubte, l’explotació de l’aire que respirem i
el sol que l’escalfa. Aquest article no parla
de fets consumats ni de realitats jurídicament constituïdes. Parla d’idees i projectes que es congrien en el futur immediat i
que uns quants esperem que ens canviïn
positivament la vida.

LLETRES
Versos diversos…
Baltasar Fonts

Aquest poema d’Enric Casasses que
avui us presento, curull de senzillesa, em
fa pensar en el pessebre que, poc o molt,
tots portem a dins. De petits dibuixàvem
i construíem pobles. Els pessebristes
bé se’l mereixen, també. Que ens valgui

d’homenatge! Els dies de Nadal conviden
a aquesta llei d’amenitats.
Enric Casasses és Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes 2020 i, amb ell, aprenem una vegada més que educar la sensibilitat a través d’un poema no té preu.

Les cases del meu carrer
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les cases del meu carrer
una cova a la muntanya
el jardí vermell de flors
l’embarcador de la platja

el racó de sota el pont
la font de la font trobada
el porxo de l’estació
la palla groga a l’establa

la barraca dels pastors
el niu penjat a la branca
la claror del fons del pou
els fumerols de la plana

l’ombra d’un sol presseguer
la pols de la caravana
i la llum de l’horitzó
i l’estrella més llunyana

les parades del mercat
el banc de seure a la plaça
el caminet d’entre els camps
la fàbrica abandonada

tot és casa meva i tot
m’era i m’és i em serà casa
com si veiés voleiar
la roba estesa de l’àvia

Homenatge a en Picanyol
Maria Àngels Petit i Mendizàbal

El número 1421, corresponent a la
primera quinzena de setembre, de la revista per a nois i noies Cavall Fort ha estat
dedicat al dibuixant moianès Josep Lluís
Martínez Picanyol. Picanyol va publicar
els seus dibuixos, històries, jocs i enigmes en aquesta revista i, per tant, no és
d’estranyar que se li dediqui un número
especial, que fins i tot ha canviat la capçalera anomenant-se per una vegada Cavall
Plop!
D’entrada hi podem
trobar una bonica auca
de la seva vida. A continuació, una doble pàgina es
dedica a glossar la figura
d’Ot, el bruixot, explicant
com va néixer i les característiques de les seves
historietes, com ara el
seu famós «plop!» i els
personatges del mussol,
el policia i la muller del
bruixot, la Berta, així com
el tipus de dibuix, net,
regular i aparentment
senzill, que caracteritza aquesta tira còmica i
tota l’obra picanyolesca.
També aquest número
especial recupera dues mostres de les seves històries més conegudes: «Els sopars
de duro» intergalàctics i les aventures dels
nàufrags de «L’illa perduda»
En aquest homenatge no hi poden faltar exemples d’altres col·laboracions realitzades pel dibuixant com a il·lustrador de
contes i, sota l’epígraf «Els encants», de
diversos exemples d’entreteniments, jocs
i enigmes.
Un apartat es dedica a glossar el seu
llibre Històries d’una pensió (Ed. Barcanova, Barcelona 2006), on en Josep Lluís va

escriure sobre la seva infància a Moià, especialment relacionada amb la pensió del
carrer de les Joies regentada per la seva
mare. Les vivències infantils en aquells
temps grisos de la postguerra ompliren la
seva imaginació i li serviren per a crear
molts dels personatges i aventures de les
seves històries dibuixades.
Finalment, homenatgen Picanyol diversos escriptors i dibuixants: Albert Jané,
Jaume Cela, Joaquim
Carbó, Mercè Canela, Viladoms i Isaac Bosch.
Acabem aquesta ressenya fen notar l’estimació de tothom pel dibuixant finat el passat mes
de març i en especial dels
infants lectors de la revista que escriuen en l’apartat «El Fòrum» emotives
paraules de record.

Premi d’Honor Maria
Rius 2021

El dia 1 d’octubre
també fou atorgat a en
Picanyol el Premi d’Honor Maria Rius 2021. Es
tracta d’un guardó que
les llibreries Laie i Caixa d’Eines lliuren
per a reconèixer autors que han mort i han
deixat una gran obra il·lustrada. El jurat va
dir que l’obra de Picanyol ha estat molt important «per la seva recerca d’un estil net
i clar, comprensible i amable en pro d’una
major capacitat narrativa». També ha reconegut la seva creació d’Ot, el bruixot,
«un personatge entranyable i molt original
que, al llarg del temps, ha sabut mantenir
el seu esperit de justícia i sentit de l’humor
sense deixar de ser actual, fresc i divertit».
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Diaris

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77

15-10-2021

Regió 7

AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78

9-10-2021

«Aragonès diu a l’Estany que es finançarà el 80% del cost de les escoles bressol
rurals. El president de la Generalitat i el
conseller d’Educació van presentar ahir al
municipi moianesenc el pla per a garantir
la continuïtat d’aquest servei».

SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400

PUBLICACIONS

11-10-2021

«Adri Arnaus queda a un cop del seu primer triomf. El jugador del Club de Golf
Moià va perdre l’Obert d’Espanya en el
desempat després de protagonitzar un
gran duel amb Rafa Cabrera, a Madrid».

Llibres

«Moià abaixa l’IBI després de deu anys
de sacrificis pels deutes acumulats. Durant una dècada ha tingut l’impost immobiliari en la franja més elevada».

19-10-2021

«Busquen l’origen de l’aigua misteriosa
de les coves del Toll. Les cavitats del Parc
de la Prehistòria s’han de tancar periòdicament al públic per filtracions de les
quals no es coneix l’origen».

22-10-2021

«Dones de Moià ensenyen català a immigrants al carrer mentre esperen un local.
El grup Narinant es fa formar a l’entorn de

Escalada al Moianès: recull d’itineraris d’escalada
esportiva a l’altiplà de la Catalunya Central
[Moià]: Winihard Gràfics, setembre 2021. 229 pp.

ASSOCIACIÓ CULTURAL

Guia d’escalada al Moianès, obra de diversos autors sota l’impuls de Pol Guinart. Ofereix dades sobre 1.062 vies distribuïdes
en 25 sectors de 5 àrees (Monistrol de Calders, Calders, Moià,
Collsuspina i Sant Quirze Safaja). Totes les ressenyes han estat
il·lustrades a mà alçada a peu de via i pintades a aquarel·la. Inclou també una història sobre l’escalada a la comarca.
Ja a la
venda
a

Revistes
—L’Esplai, núm. 273 (novembre
2021), butlletí informatiu de l’Associació
de Gent Gran de Moià, amb 4 pp. d’avisos.
—Catalunya Cristiana, núms. del 7 i
del 21 de novembre, amb els articles «Reacció oportuna» i «La situació del català»,
respectivament, signats per Josep Ruaix.
—Cavall Fort, núm. 1421 (1ª quinzena octubre), dedicat al dibuixant moianès
Josep Lluís M. Picanyol; núm. 1422 (2ª
quinzena octubre), que informa de la con46

cessió a en Picanyol del Premi d’Honor
Maria Rius 2021; núm. 1423 (1ª quinzena de novembre), amb l’article divulgatiu
«Que no es mulli la collita», signat per M.
Àngels Petit.
—Llengua Nacional, núm. 116 (3r
trimestre (26-9-2021), amb els articles «L’escriptura dels antropònims»,
de Josep Ruaix, i «Calcs de l’anglès
en modismes comparatius», de Carles
Riera, més una ressenya signada pel
primer.

2022

Ja a la venda
el Calendari
Modilianum 2022
amb fotos històriques
de Moià
www.modilianum.org
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l’escola i s’ha convertit en un espai d’intercanvi de cultures».

4-11-2021

«Forts aplaudiments per a Mireia Tarragó
en el segon concert de “Clàssics Emergents” a Moià».

9-11-2021

«Roser Oduber, resident al Forn de la
Calç de Calders, rep el Premi Bages de
Cultura pel seu impuls decidit a les arts
visuals. L’artista i gestora agraeix la distinció que li atorgarà Òmnium Cultural
Bages-Moianès el divendres 26 de novembre i l’entoma com un “reconeixement a un sector que arrossega molts
mancances” i del qual, explica, se sent
“custòdia”.»

13-11-2021

«El Moianès, un forat en el pressupost. El
projecte d’inversions presentat aquesta
setmana per la Generalitat no incloïa ni un
euro a la comarca, cosa que ha posat en
alerta el territori. La delegada del Govern
aclareix que es deu a un error en l’assignació, però que hi ha partides importants.
Entre les inversions hi ha la millora de la
carretera C-59, escoles d’Oló, Castellcir i
Castellterçol i tres depuradores».
Ara

12-11-2021

«Sí, senyor secretari», article de Xavier
Roig a propòsit dels secretaris municipals
i amb moltes referències a Moià.

NECROLÒGIQUES / MOV. DEMOGRÀFIC
En la mort d’Elisa Iglésias
Els seus fills
L’11 d’octubre moria, de matinada,
l’Elisa Iglésias Paré de Planas pocs dies
abans de complir noranta-tres anys. En
feia tres i mig que acabava d’enviudar de
Joan Clarà Fargas. Era la mitjana de les
filles del pintor. Havia treballat de cosidora
a Cal Comadran fins que ho va deixar per

tenir cura dels seus cinc fills. Tenia grans
aptituds artístiques, era molt apanyada i
una especialista a resoldre mots encreuats. Li encantava sortir a caminar, sempre costa amunt, percebre els canvis del
paisatge i retornar amb una ram a la mà.
Persona religiosa, ens deixa bon exemple
d’abnegació, d’alegria, fortalesa i constància. Servarem en els nostres cors, com
un tresor, el caliu del seu record.

Te’n vas de matinada,
quasi de puntetes
per molt alts camins.
Seran nous paisatges
els que ara contemples?
O són els mateixos
que portes a dins?
Recita’ls poemes
a aquest lloc de pau,
boniques cançons,
històries que parlen
d’una pàtria antiga,
dels volts de Moià.
Així és tot més càlid
i el cel tan llunyà
s’apropa a la terra
que tu trepitjaves,
on vas estimar.
Imma

Naixements

Elisa Iglésias

***

Martina i Mía Gallardo Carramiñana,
filles de Francisco Javier i d’Ana Macarena, dia 20 d’octubre.
Xènia Aranyó Clopés, filla d’Òscar i de
Neus, dia 25 d’octubre.
Meïssa Coulibaly Dembele, filla d’Osmane i de Fatoumata, dia 2 de novembre.
Arlet Serracarbasa Cortada, filla
d’Elan i d’Alba, dia 10 de novembre.

Defuncions

Gema Fernández Rodríguez, de quaranta-vuit anys, dia 5 d’octubre.

Elisa Iglésias Paré de Plana, de noranta-dos anys, vídua de Joan Clarà Fargas, dia 11 d’octubre.
Maria Magdalena Bueno Millet, de
seixanta-set anys, dia 22 d’octubre.
Montserrat Gaja Vilardell, de norantaquatre anys, vídua de Pere Soler Viñals,
dia 22 d’octubre, a Valls.
Isabel Sánchez Tarifa, de noranta-set
anys, dia 19 d’octubre.
Montserrat Rius Gralla, de vuitantados anys, vídua de Ventura Picanyol
Bosch, dia 15 de novembre.

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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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

OCTUBRE 2021
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

19,2

10,7

15,0

3

3

4

W

28,8

De l’11 al 20

19,3

10,5

14,9

6

0

4

W

0,0

Del 21 al 31

17,7

8,7

13,2

6

4

1

W

4,6

TOTAL

33,4

UN ALTRE DOCUMENT

COMPARATIVA OCTUBRE 1921 - 2021
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Temperatura mitjana
Màxima absoluta
Mínima absoluta
Pluja mensual
Pluja màxima en un dia
Dies de pluja

Octubre 1921

Octubre 2021

21,0
10,6
15,8
27,0
2,0
53,3
47,5
6

18,7
9,9
14,3
22,9
5,7
33,4
26,6
4

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 6
de gener, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.

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