Jardí amb espai ampli, a la fresca, per a celebracions, aniversaris i grups de #gasalesmorzar.
Cuina catalana, amb ingredients de la màxima qualitat, i de proximitat.
Perquè us sentiu com a casa.
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Hostal Grau

Verdaguer, 6
L’Estany (Moianès)
Tel. 93 830 30 51

Especialitats:
• Tomahawk
• Txuletón de vaca vella madura
• T-bone
• Tomahawk de wagyu

Entrevista a Jaume Valldeoriola, gerent d’Aigües de Moià
L’Ajuntament de Moià accelera l’execució d’inversions
L’Estany celebra la 20a Bachiana

De gom a gom

Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84
Mòbil 608 44 21 87
Partic. 93 830 09 20

CONCURS «La qualitat és en el detall»
El formatge del Moianès

www.montbru.com

Portal d’una casa de Moià, on fa
anys que ningú no hi entra ni en surt.
On és?

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon a la finestra de l’ermita de la Tosca, a la vall de Marfà.
El guanyador ha estat Josep Pladevall Moya.
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EDITORIAL
Set de festa major
La crònica de la Festa Major de Moià
deixa ben poc marge per a la interpretació. La festa ha estat un gran èxit. La
nostra vila s’ha omplert de gom a gom.
Cal, per tant, felicitar l’ajuntament per
l’organització. Hi havia ganes de sortir
acumulades, d’anys, i també s’han pogut
programar espectacles que ja ni recordàvem, com els diables de Castellterçol, que
feia dotze anys que no venien del poble.
Els números són contundents: 500 joves
a la tirolina, 500 persones a l’espectacle
de Quim Masferrer (l’aforament estava limitat a aquest nombre i totes les entrades
eren venudes des de feia dies) i 1.800 localitats a Buhos, també amb l’aforament
esgotat. A Castellterçol, abans de la festa
major ja havien aconseguit 2.000 assistents al concert dels Catarres.
Però la festa major no ha estat solament el resultat de les ganes de sortir, que
hi són arreu, o de la capacitat financera de
l’ajuntament. També s’ha actualitzat i modificat el format d’una festa tan nostrada
com la de l’Arbre Fruiter: «l’escenari semblava un plató de televisió, havia desaparegut la taula presidencial (ja era hora!) i
les butaques de color donaven frescor a
l’ambient i una informalitat agraïda des de
la platea», escriu l’autora de la crònica.
Les intervencions, en format d’entrevista,
van ser molt més properes, amb capacitat d’interessar segments de públic més
amplis, generacionalment. També cal esmentar les característiques de la persona
escollida per a presidir la festa, així com

el col·lectiu seleccionat per a fer el pregó,
que van visualitzar el que podria ser un
bon lema: «Moià, obert, inclusiu i accessible».
La revista s’enceta, però, amb un
tema (molt) preocupant: l’escassetat d’aigua. Hem tingut un agost en què s’han
sentit trons gairebé cada tarda, però la
pluja ha estat testimonial. Durant molts
dies, un camió cisterna ha portat aigua als
dipòsits de Castellterçol i Granera. Moià
consumeix diàriament entre 2,5 i 2,8 milions de litres d’aigua, dels quals només la
meitat són per a ús domèstic. Les dades
de l’ACA mostren que el consum d’aigua
per habitant del Moianès és més elevat
que el de les comarques que l’envolten, i
el turisme (segones residències) no sembla pas un factor exclusiu de la comarca
per a explicar-ho.
L’energia és també objecte d’un article. Els subministraments bàsics els hem
donat molt temps per descomptats. Passades les festes, la carència o el preu de
coses tan bàsiques com l’aigua, el gas i
la l’electricitat deixaran com un tema marginal l’inici d’escola una setmana abans.
I comencem el setembre amb una particularitat del Moianès: els ciutadans de
Vic, Manresa i Igualada podran viatjar
gratuïtament en transport públic de tren
fins a final d’any, un avantatge de què els
moianesencs no podrem gaudir, perquè
aquestes mesures per a promocionar el
transport públic no s’apliquen a l’autobús.
Torna el curs, i ja tenim deures pendents.
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VIDA MUNICIPAL
Jaume Valldeoriola: «No es pot descartar
que s’hagi de canalitzar l’aigua del mar»
Josep Riera

forma la població sobre diverses restriccions que cal prendre davant aquest estat
d’alerta, com ara la reducció dels dies de
reg, tant públic com privat; prohibició de
neteja de carrers, façanes, etc., utilitzant
mànegues d’aigua, o, pel que fa referència
a les granges, l’ús d’aigua procedent de la
xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per
a l’abeurament, neteja dels animals i del
recinte. Aquestes són només algunes de
les limitacions que publica l’esmentat ban.
Davant aquesta situació, hem parlat
amb Jaume Valldeoriola, gerent de la Societat Municipal d’Aigües de Moià.
Jaume Valldeoriola Castaño,
gerent d’Aigües de Moià (fot. J. Riera)

Primers d’agost. Enèsima onada de
calor d’aquest estiu. La Maria Dolors, moianesa de vuitanta-nou anys d’edat, no recorda —com moltes altres persones— un
període tan llarg de temperatures extremes. Els mitjans de comunicació destaquen gairebé cada dia en portada la pobra
imatge dels embassaments sense quasi
reserves d’aigua, com també poblacions
que necessiten cisternes per al subministrament d’aigua potable. El Diari Oficial
de la Generalitat publica, amb data 26 de
juliol, una resolució per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica
en cinc unitats d’explotació, i declara l’entrada en estat d’alerta hidrològica en les
unitats següents: Anoia Gaià, Capçalera
del Ter i Mitjà Llobregat. Aquesta darrera
inclou, entre altres, el municipi de Moià.
D’acord amb aquesta normativa, l’Ajuntament de Moià i la Societat Municipal
d’Aigües de Moià emeten un ban que in-

Segons aquest ban, Moià entrava en
estat d’alerta per secada hidrològica.
De moment, això són precaucions per
a fer un toc d’alerta. Que la gent comenci
a prendre consciència pel que pugui venir. Moià, administrativament, forma part
d’una zona hidrogràfica que ens designa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
que és el Llobregat Mitjà, i són ells qui
ens marquen les diferents directrius. Ens
engloben en aquesta zona com si depen
guéssim de la presa de la Baells, i no és
el cas, però com que nosaltres en formem
part, estem en el mateix sac. Aquesta
zona està molt enfocada a les poblacions
de l’Eix del Llobregat. Aigües de Manresa,
per exemple, agafa l’aigua de la sèquia i la
potabilitza, i a Abrera hi ha la planta més
gran de Catalunya de potabilització d’aigua, i la pren del riu Llobregat. Això també
passa amb altres zones hidrogràfiques,
que agafen l’aigua dels embassaments o
bé del riu Ter i la potabilitzen.
Moià, pel que fa a l’abastament d’aigua, està ben cobert actualment?
5
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En el terme de Moià, que és de molta
extensió, tenim nou pous d’aigua: a Perers - Coves del Toll; a la Monjoia en tenim dos; a Montví, també dos; a la plaça
de Catalunya, a Castellnou, a Casa les
Vinyes i al Pla Romaní. A més a més, la
Crespiera. Tots aquests pous es connecten al dipòsit dels Escolapis, lloc on tractem l’aigua, la clorem, perquè, per llei, és
obligatori que estigui clorada, i la distribuïm. Per posar un exemple, l’aigua de Casa
les Vinyes puja fins al Còdol i després torna a pujar fins a Montbrú i d’allà baixa fins
als Escolapis. Quant a la cobertura, et diria que a Perers i a la Monjoia comencem
a tenir problemes. A Moià, durant l’època
dels anys vuitanta i principis dels noranta,
es va fer molt bona feina, perquè es van
buscar aquests pous, que són molt bons,
però que en època de sequera continuada no sabem gaire fins quan aguantaran.
Si no es carreguen, és com qualsevol butxaca: si en vas traient i no n’hi poses... I
és que ara, a Moià, en traiem molta, d’aigua. Actualment n’estem consumint entre
2.500 i 2.800 metres cúbics cada dia.
Ara que parlem dels pous, si passem
pel camí que enllaça la placeta del cementiri amb els horts de Castellnou, és
probable que sentim un soroll a terra, similar al d’una barrinada. A què és degut?
Sí. D’això en diem «cop d’ariet». És la
col·lisió de l’aigua que recula amb la que
puja perquè s’ha engegat la bomba. Hi va
haver un temps que la bomba no ens anava
gaire bé i aquest soroll se sentia molt sovint.
Més d’una persona em deia: «Allà se sent
un soroll que sembla que la terra tremoli.»
Tenint en compte l’augment d’habitants dels darrers anys, Moià podrà suportar en el futur l’abastament d’aigua
a tota la població? Caldrà la recerca de
més pous dins el terme?
Si plogués de manera normal, pensaria que amb aquests pous no hauríem
pas de tenir problemes, tot i que actualment els nivells han baixat. Ara, si cada
6

cop plou menys i no es recarrega l’aqüífer, llavors no serà suficient. Tot depèn de
com evolucioni això del canvi climàtic i del
règim de pluja. Concretament a Moià, un
49% es destina a ús domèstic i un 51%
a ús industrial, comercial, ramader, etc.
Quant a fer més pous, jo no veig pas que
sigui la solució. Sí que es podria anar a
més fondària i intentar trobar aqüífers més
profunds, però pensa que hi ha pous que
estan a tres-cents metres; això vol dir que
ja ens en anem al pla de Caldes de Montbui. Jo penso que no per fer més pous
tindrem més aigua. Almenys nosaltres no
tenim coneixença de res nou a explorar.
Es podria arribar a un cas extrem
que s’haguessin d’aplicar importants
restriccions d’aigua?
Sí, i tant! De restriccions se’n poden
aplicar per dos motius: per llei, perquè estiguem en un sector que ja ens vingui imposat, i per necessitat, per manca d’aigua,
perquè en funció de la pluviometria després de l’alerta ve l’excepcionalitat i després l’emergència. I això ja està pautat. El
mes de febrer de l’any 2008 ja vam arribar
al nivell d’excepcionalitat. Les dades de
pluja d’aquell any ja es van recollir a l’estació pluviomètrica d’en Carles Illa. També
llavors ja es va signar un ban on s’informava la població de les restriccions que calia
prendre, com ha passat actualment.
És previst aplicar mesures anticipades per si aquests fenòmens d’extrema sequera continuada es repeteixen en el futur?
A nivell del Consell Comarcal del Moianès i per mirar de donar una solució a
tota la comarca, ja s’està treballant en
això que dius. Aquí som com un bolet: per
un cantó ens passa el riu Llobregat i per
l’altre el Ter i el Besòs, i a nosaltres, en
ser un altiplà, aquests rius no ens arriben.
La qüestió seria poder-nos-hi connectar.
Llavors pots dir que, ara per ara, aquests
grans tubs tampoc no sabrien com omplir-los, perquè si la Baells no té aigua i
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Sau i Susqueda tampoc... però si ja tens
uns tubs que t’arriben, el futur potser serà
mirar el mar. Un cop tinguis la xarxa instal·
lada per a rebre l’entrada d’aigua de fora
de la comarca, a llarg termini i segons
com evolucioni tot, no és per a descartar-ho. D’altra banda, i això ja és una opinió personal meva, el Moianès és un lloc
estratègic per a fer de pont entre el Ter i el
Llobregat. De fet, a Calders mateix ja els
arriba l’aigua del Llobregat.
Enregistrem aquesta entrevista a
les instal·lacions de la flamant nova
depuradora, controlada per la Societat
Municipal d’Aigües de Moià.
Una depuradora no és res més que
concentrar en aquest tram el que faria
la riera. Aquí ens arriba l’aigua residual
de tot el poble. Primer traiem la matèria
més grossa, com sorra, grava, etc. Després l’aigua passa per una màquina que
és com un colador i en traiem la part més

fina, i, finalment, entra en unes basses
on li donem aire, i és en aquest lloc que
conviu amb uns bacteris que es mengen
la brutícia, per a retornar l’aigua neta cap
a la riera. D’això en diem el cicle integral
de l’aigua: la traiem neta del medi, l’embrutem i la tornem al medi tan neta com
podem. Ara surt una aigua excel·lent.
¿Un darrer comentari, Jaume?
Aigües de Moià tenim com a repte renovar algunes canonades del nucli antic
que també ens poden produir fuites i pèrdues que desconeixem, perquè no afloren, i que és aigua que traiem dels pous
i que perdem. En un any tan sec com
aquest, hem anat bastant de bòlit amb
les avaries de les canonades, perquè la
terra s’estreny. La setmana passada, una
empresa especialitzada ha fet un escombratge per tot el poble amb la finalitat de
detectar possibles fuites que nosaltres no
podem veure però que sabem que hi són.

Dipòsit dels Escolapis (fot. J. Riera)
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L’ajuntament de Moià
accelera l’execució d’inversions
Josep Font

La urbanització de Montví, les zones
industrials, el pàrquing del CAP... Durant
anys, han estat temes recurrents en l’opinió pública i han generat maldecaps i discussions als plens de l’ajuntament. Amb
múscul financer, l’etapa final d’aquest
mandat municipal es caracteritza per la
determinació a abordar i culminar projec-

tes que havien anat donant voltes sense
solució. A les acaballes d’agost, en fem un
repàs, amb aportacions de l’alcalde, Dionís Guiteras.

Montví

El Pla d’Ordenació (PGOUM) que regeix a Moià es va aprovar l’any 1984 (tot
just feia una anyada que Josep Montràs
era alcalde). El Pla Especial de Montví
8

de Baix és de 1994 (aviat farà trenta
anys). Quan l’ajuntament va contractar un
equip d’arquitectes per a redactar un nou
POUM –feina que no va culminar— els
arquitectes responien a la pregunta d’un
vilatà, preocupat per la degradació de la
urbanització on tenia la casa, dient: «Esperem que la natura faci la seva feina»,
referint-se al fet que no tenia
cap viabilitat futura.
Aquest mes de juny, després del termini d’exposició
pública i de respondre a les
al·legacions presentades, el
consistori ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del sector 1. És la
part visible des del poble,
entre la costa de la Creu i el
Salgot, i que va fins al canvi
de rasant de la carretera de
l’Estany a l’indret de Montví.
És un sector consolidat,
ja que té subministrament
(però encara no hi arriba el
gas) i gairebé amb el 90%
de parcel·les edificades. El
paviment dels carrers està
molt malament i les voreres
Fot. J. Font no estan enllosades en la
majoria de trams.
El projecte preveu substituir totes les
canonades d’aigua (ara són de fibrociment, material prohibit), mantenir els pals
de telefonia i electricitat i canviar totes les
làmpades, entre altres actuacions. També s’hi instal·laran vint-i-tres hidrants, per
complir la normativa antiincendis.
L’alcalde avança que «ara al setembre farem una reunió amb tots els veïns,
perquè fins ara l’interlocutor ha estat l’as-
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sociació de veïns» i que «amb l’aprovació definitiva farem el plec de condicions
per a contractar-ho i que es pugui licitar al
més aviat possible, a fi de començar les
obres». Preguntat sobre el finançament
del projecte, que es repercutirà en els propietaris de parcel·les amb quotes urbanístiques, afirma que «amb els romanents de
tresoreria de tots aquests anys podrem
assumir el cost de l’obra, com vam fer
amb la depuradora, que ja vam avançar el
finançament. Totes les obres d’urbanització en què l’ajuntament sigui subsidiari les
finançarem així».
«Hi havia un projecte
redactat d’urbanització, que
preveia línies soterrades i
que no era factible econòmicament. Vam decidir que
duríem a terme allò que fos
assumible per les companyies, els veïns, l’ajuntament...
i que fos el més econòmic.»
Aquests anys, un dels temes polèmics ha estat la connexió nord de la urbanització
amb la C-59, just al costat del
canvi de rasant i que preveia
una rotonda de grans dimensions. «Ara començarem el
projecte de modificació del
pla parcial per fer la connexió
amb un vial paral·lel a la carretera que enllaça amb l’altre
sector de la urbanització. És
un projecte aprovat pel departament de carreteres de
la Generalitat, que és qui hi té la darrera
paraula.»
L’alcalde creu que les obres a Montví
poden començar a inicis de l’any vinent.

Urbanització del Jó

LA TOSCA ja va informar del projecte
d’acabament de la urbanització del Jó. L’alcalde demana quan s’imprimeix LA TOSCA, perquè les obres comencen la primera

setmana de setembre i assegura que el
projecte s’haurà acabat abans de Nadal.

Plaques fotovoltaiques al Pavelló

«Acabem d’obrir les pliques. S’han
presentat dotze ofertes. El preu de sortida
era de 158.505 euros. De moment, guanya una proposta que s’ofereix a fer-ho
per 97.513. Els serveis tècnics estudien
ara si la baixa és o no temerària. S’han
presentat, tota manera, altres ofertes amb
baixes significatives sobre el preu inicial.
És un altre projecte que acabarà abans de
final d’any.»

Fot. J. Font

Pàrquing del CAP

«S’està avançant. Ja hi ha instal·lats
els sistemes d’aire i pel novembre està
previst que s’acabi. Però hi ha un altre
projecte acabat, del qual s’ha parlat poc.
Aquest mes de setembre recepcionem
l’obra de la zona industrial del Pla Romaní. Feia molts anys que esperàvem poder
legalitzar les zones industrials.»
9
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A la tercera va la vençuda
Josep Font

El mural de l’1 d’Octubre ha estat refet a Les Faixes i la bandera independentista oneja de nou a la
Creu
A finals d’agost
s’ha fet de nou el
«Gernika de l’1 d’Octubre», aquesta vegada a la façana de
l’edifici de Les Faixes.
Promogut per l’ANC
Moià-L’Estany, es va
inaugurar l’octubre del
2020 a la plaça del
CAP, en commemoració del referèndum,
una intervenció artística amb suport de lona.
Quatre dies després
de la inauguració, la
lona va ser sostreta.
Es va pintar de nou,
aquesta vegada en
pintura de mural i amb
un tractament antivandàlic. Però va ser
objecte d’un nou atac, sembla que amb

productes corrosius. Amb la instal·lació
de nou a Les Faixes, el mural llueix més
que mai, per la mida i
la ubicació, en espera
de la pròxima Diada
i el cinquè aniversari
del referèndum.
Un altre símbol
ben visible, la bandera independentista a
la costa de la Creu, va
ser objecte de vandalisme aquest estiu, ja
que van tirar a terra el
pal de la bandera, descollant els cargols de
la platina que la subjectava. Era la segona
vegada que ho feien. A
finals d’agost, el pal (i
la bandera) estan erigits de nou, a punt de
revista.
A la tercera va la
vençuda, diuen, tant per al mural com per
a la bandera.

La nova estelada i el nou «Gernika de l’1 d’Octubre» (fot. J. Font)
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Festa major d’estiu: quines ganes de viure-la!
Elisa Roca amb la col·laboració d’Elvira Permanyer
Ganes de sortir, ganes de ballar, ganes de divertir-se i ganes de festa major
sense cap restricció, retornant a la manera de fer prepandèmica. Amb una meteorologia canviant, els primers dies amb
onades de calor amb unes màximes inhumanes, insuportables, i més endavant,
en els dies centrals de la festa major, amb
trons, amenaça de pluja i ruixats intermitents que feren canviar de lloc alguna de
les activitats previstes. Malgrat tot, l’alt
nombre d’assistents a la majoria d’activitats plantejades van ser el clar indicador
que tant petits com grans tenien moltes
ganes d’ocupar novament els carrers i
gaudir plenament de la nostra festa d’estiu. Fem-ne un petit repàs.

Preàmbul de la festa major

Sens dubte, l’activitat que obre les
portes a l’estiu és la Trobada Gegantera. Enguany van celebrar la 40a edició,
comptant amb onze parelles de gegants
que van fer les delícies de petits i grans.
En aquest mateix número, els Geganters
signen un article sobre aquesta diada.

Així mateix, és habitual que els dies previs a la festa major l’ABIC enceti la seva
campanya d’estiu, enguany amb el lema
«A l’estiu tota cuca viu», amb la intenció
d’animar el personal a fer compres de
proximitat. Van programar diferents actuacions musicals per a ambientar els
carrers, amb grups com ara els Miops i
la Banda del Carrer Montseny, i espectacles d’entreteniment amb el Triciclònic,
per exemple.

Clàssics que no podien faltar

El dissabte 6 d’agost es va celebrar
el LVI Concurs de Pintura Ràpida «Al teu
aire» (guanyat per Joan Carles Pérez
Sullà) i el XXXVIII Concurs de Dibuix Ràpid, ambdós organitzats pel Cercle Artístic del Moianès. Al vespre, i com ja és tradició, hom va poder escoltar havaneres
al parc municipal. Els Geganters, amb la
col·laboració de l’ajuntament, portaren a
la nostra vila el grup Sopa de Peix, que
amb les seves cançons marineres van
convocar unes tres-centes persones. Qui
va voler va poder delectar-se amb un rom

La festa major s’ha caracteritzat per una gran afluència de públic (fot. Aj. Moià)
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cremat elaborat in situ, que va posar la
cirereta a una vetllada ben agradable. I
per a tots aquells que no pogueren assistir-hi, Ràdio Moià ho retransmeté en
directe.
El diumenge 7 d’agost, en què havien
de dur-se a terme el XXII Aplec de la Sardana i al vespre el pregó, la pluja i el mal
temps van fer canviar els plans previstos.
En primer lloc, l’aplec hagué de celebrar-se al Pavelló Municipal, aixoplugats
d’una tempesta que va fer molt soroll però
ben poca pluja. Unes dues-centes persones van gaudir del so de les cobles Lluïsos
de Taradell, Ciutat de Cornellà i Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona, que van interpretar
vint-i-tres peces. Com és habitual, també
es pogué veure el concurs de colles improvisades, amb deu colles participants. I
en segon lloc, el pregó de la festa major,
a càrrec de la Comunitat dels Avets en
commemoració dels seus quaranta anys
d’existència, es va optar per canviar-lo de
dia i fer-lo l’endemà, dilluns, a fi d’evitar
que les boires que encara tapaven el cel
fessin la guitza. Així que, amb un temps
més tranquil i des del balcó de l’ajuntament, membres dels Avets van oferir un
pregó molt emotiu. Van difondre missatges a favor de la inclusió, de l’obertura del

poble envers les persones amb discapacitat, animaren a fer-lo més accessible a
tots nivells i a lluitar per trencar tots els
murs físics i mentals que encara existeixen. Idees que es van escenificar mitjançant la projecció de fotografies antigues i
més actuals, amb el desplegament d’unes
lones on es podia llegir «Moià, obert, inclusiu i accessible»; amb dos grans globus, simbolitzant el poble i la comunitat
interactuant, i finalment amb l’enderrocament d’un mur que representava tots els
handicaps que troben en la seva vida diària la gent amb alguna discapacitat. El
desig és que tots aquests missatges, que
foren rebuts amb llargs aplaudiments pel
nombrós públic assistent, siguin escoltats
per les autoritats corresponents i es puguin traduir en un futur pròxim en una realitat palpable que faciliti el dia a dia dels
usuaris de la Comunitat i de tots aquells
que ho necessitin. Lligat a aquests lemes
d’integració, durant aquesta festa major i
en el marc de la fira d’atraccions, hi va haver una petita franja horària en què infants
i joves amb sensibilitat auditiva pogueren
divertir-se sense sentir la música estrident
a què estem avesats.
Clàssica també és la caminada popular. Amb un recorregut de catorze quilò-

Pregó a càrrec de la Comunitat dels Avets (fot. E. Roca)
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metres, les 405 persones que van prendre
part en la seva 42a edició gaudiren d’una
passejada sense cap dificultat tècnica.
Aquest any, a petició de la nova junta del
GEMI, hom va convocar els caminaires
el diumenge dia 14 i no pas la primera
setmana d’agost com era costum. Potser
aquesta va ser la raó de no veure gaire
jovent entre els caminaires: segurament
tenien els llençols encara enganxats després d’una altra nit de gresca... Els participants van ser puntuals a l’hora d’iniciar la
caminada per por de patir calor; però, inesperadament, l’ambient va refrescar-se,
arribant fins i tot a caure quatre gotes. El
trajecte va passar per Planella, Ferrerons,
la casa del Riu, el Molí de la Crespiera i, finalment, cap a Passarell, per a retornar al
Pavelló, des d’on s’havia sortit. Cada assistent a la caminada va rebre un obsequi,
refrigeri al seu gust i possibilitat de fer-se
la foto davant el photocall de la caminada
popular del GEMI.

La Cabra d’Or continua essent
l’estrella de la festa

La Cabra d’Or va tornar a la plena
normalitat després dels anys de pandèmia, essent sens dubte l’esdeveniment
central de la festa major, tant per la seva

durada, dos dies plens d’agitació, com
pel gran seguiment de públic que va tenir. Enguany es va recuperar l’escenari
de davant de l’església per a dur a terme
la interpretació teatral de la llegenda i els
balls, i la plaça Major per a fer-hi el sopar.
La concurrència de centenars de persones, bàsicament de perfil jove i familiar,
va fer-se mestressa dels carrers deixant
de manifest que és una festa ben arrelada al poble. L’Anna Picañol, que és una
de les organitzadores més veterana, ens
va comentar que cada any s’intenta innovar incorporant algun tema d’actualitat
en la posada en escena de la llegenda.
Enguany, com que es parlava sobre les
dones, s’hi va incloure com a novetat la
senyora de Planella. Ens va comentar que
aquesta vegada es va comptar amb sis
nois i sis noies portadors, que figuren els
amics del Bernat, set parelles d’enxirinats
joves i adults, setze guerrers auris que ballen bastons, vint-i-quatre persones, entre
cabretes i cabrons, i fent d’actors vint-iquatre persones més. I no es pot deixar al
marge la trentena llarga de components
de la Banda Àuria, que van donar, com
cada any, solemnitat i ufana a la festa.
Enguany caldria remarcar que per previsió de mal temps no es va anar al castell

La Cabra d’Or, amb la Banda Àuria al capdavant, al seu pas pel raval de Dalt (fot. E. Roca)
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de Clarà a sopar amb carmanyola, sinó
que es va fer l’àpat a Les Faixes i seguidament el joc per cercar la cabra, al parc
municipal. El seguici de gent es va adaptar sense problemes al canvi de plans i la
cercavila nocturna celebrant la troballa de
la cabra va ser tot un èxit. Cal fer esment
que també va tenir molt bon acolliment la
festa infantil, que incorporava tallers de
rocs, banderoles, balls i cercavila fins a
l’ajuntament amb portadors benjamins.
La celebració final de la Cabra d’Or va
comptar amb el sopar popular, que enguany deixava enrere la rigorosa etiqueta
de medieval per a fer-lo més obert a la
gent en general, tal com ens va comentar
l’Anna. La nit va acabar amb els balls de
la cabra i el Dj Cabrit animant l’ambient
fins a la matinada.

Activitats per a famílies, infants
i joves

El divendres dia 5 a la tarda-vespre,
malgrat que el temps era inestable, es va
dur a terme la Nit Europea dels Ratpenats
a Moià, que constava d’una conferència
a l’Auditori de Sant Josep, seguida d’una
visita per a albirar ratpenats a la zona de
les coves del Toll i, després, un recorregut
pels volts de Moià per a descobrir alguna

altra ratapinyada, recorregut que va finalitzar a les deu de la nit tocades. Va ser
una activitat ben profitosa per a les trenta-quatre persones que van assistir-hi, ja
que pogueren distingir quatre espècies
diferents de ratpenats i aprendre la seva
manera de viure i actuar.
La matinal del 16 d’agost va estar
dedicada als més petits, amb el tobogan
aquàtic de 75 metres de llargada ubicat
al carrer de Sant Josep. Paral·lelament,
a la zona de l’estanyol del parc municipal, s’hi van disposar els jocs de fusta de
l’empresa El Pájaro Carpintero, que van
estar molt freqüentats durant el matí. Per
acabar, la festa de l’escuma a la plaça del
CAP va convocar petits i grans fins l’hora de dinar. Durant la 2a Fira d’Artesans
i Artistes, que s’havia dut a terme el 13
d’agost i que va aplegar un nombrós públic, els infants també pogueren gaudir
de diferents activitats, com ara El Caliu
(espai de jocs), Lo Lamento (clown i malabars), Tunkeke (contes) i l’espectacle
Antipasti a càrrec de El Que Ma Queda
De Teatre.
Per als més joves, i com a activitats triades en el procés de participació de Festa
Major 2022 de la Regidoria de Joventut,
es van dur a terme la Piscina Jove + DJ,

Tobogan instal·lat al carrer de Sant Josep (fot. Aj. Moià)

14

La Tosca - Moià

del 6 d’agost, per la qual varen passar
unes cent cinquanta persones; el cinema
a la fresca del 9, que va omplir amb unes
dues-centes persones Les Faixes —espai
alternatiu en cas de pluja, com va ser el
cas—, la baixada amb tirolina al Molí Nou
la tarda del dia 15, on es van congregar
uns cinc-cents joves, el Paintball del dia
16, amb dotze equips participants. Èxit
total, també, del Carnaval d’estiu del dia
16, amb la banda Som-hi de Caraband, el
sopar jove organitzat pel CAU el vespre
del dia 12, i el correfoc amb els Diables
de Castellterçol del dia 14, activitats totes
elles que aplegaren centenars de joves.
Dels concerts al parc, tots amb molta
assistència, en parla una crònica a part
d’Àlex Mur. I encara més interès va despertar l’actuació de Quim Masferrer, que
esgotà de seguida les entrades posades
a la venda per internet.

Ens agraden les cercaviles

El grup Moianès Percussió s’estrenava pels carrers de Moià el matí del dia 13.
Compost per catorze membres, el ressò
dels seus timbals i tambors de segur que
va desvetllar qualsevol que encara arrossegués son. La cercavila va anar de
la plaça de Sant Sebastià a la del Colom

passant pels carrers de les Joies, Sant
Antoni i Comerç, i fou seguida amb expectació per un bon seguici de persones.
Al migdia del dia 14 i amb l’acompanyament de la banda de l’Espai Musical,
els gegants van fer una cercavila imitant
la primera que es va fer fa quatre dècades, ja que commemoraven els quaranta
anys de la colla gegantera de Moià. I a la
tarda, juntament amb els gegants de l’Escola Pia i l’Escola Pública, els de Moià i
el Pollo, van fer la presentació de la nova
imatge dels set capgrossos que té la colla.
Han estat durant un parell d’anys en procés de restauració a càrrec d’una empresa de Solsona dedicada a aquest art. S’ha
confeccionat també un encertat vestuari a
cadascun d’ells d’acord amb les figures
que representen. L’endemà al migdia van
tornar a sortir, aquesta vegada acompanyats dels Bastoners de Moià i el Pollo
per celebrar la festivitat de la patrona de
la vila, Maria Assumpta.

També hi han tingut cabuda
els esports

Després de disputar-se el V Torneig
Fans Adri Arnaus de golf els dies 22, 23
i 24 de juliol i endinsats ja a la prèvia de
festa major, es va dur a terme la bicicleta-

Els capgrossos lluïren, amb nous vestits, després de ser restaurats (fot. Aj. Moià)
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da popular el 6 d’agost, organitzada per
Bike Moià, que aplegà quaranta participants. El recorregut va ser de divuit quilòmetres i escaig, amb una parada amb
vitualles al Molí Nou. Es van sortejar productes de proximitat entre els assistents,
el perfil dels quals era majorment familiar.
El dissabte dia 13 es va celebrar el
Torneig de Tenis Taula, amb les places
exhaurides abans de començar. Estem
parlant de quaranta jugadors inscrits, organitzats en tres categories —infantil,
social i federats—, que amb les seves
raquetes van omplir el gimnàs de l’Institut Moianès. A la tarda va tenir lloc la 2a
edició de la cursa vertical organitzada per
l’Escola de Trail del Moianès i que consisteix a pujar a la costa de la Creu pel
dret i amb el menor temps possible; hi van
córrer cinquanta-una persones, amb Jan
Castillo i Uma Plans com a guanyadors
en les categories masculina i femenina
respectivament.
El matx de futbol de festa major, celebrat a la tarda del dia 15, va confrontar
l’equip del CE Moià amb la UE Sant Pau
de Manresa i va acabar amb la victòria
dels locals en els penals. El partit es va
dedicar a la memòria de Joan Vila, recentment traspassat.

Repassem altres actes i activitats

El diumenge dia 14 d’agost al migdia
es va donar la benvinguda a la festa major
d’estiu des de la plaça de Sant Sebastià
amb l’engegada de coets a càrrec d’en
Joan Gaja, com ja mana la tradició. El
repic de campanes, realitzat per un bon
nombre de joves campaners, va acabar
de donar lluïdesa al migdia.
Entre els oficis religiosos celebrats
aquests dies cal remarcar el del dia de la
festa major, en què el Cor de Moià, acompanyat per Dani Vallejo i Gerard Romeu,
va cantar els goigs de Maria Assumpta;
en finalitzar la litúrgia es pogué accedir al
cambril.
En un altre ordre de coses, l’Orquestra Rosaleda va oferir, per una banda, el
concert de festa major, que va aplegar
unes 370 persones al recinte de Les Faixes, i per l’altra, el ball de nit, que també
va ser molt concorregut.

I per últim: la Festa de l’Arbre Fruiter,
entre la normalitat i la reinvenció

Com tota la festa major d’aquest any,
plena d‘activitats per a tothom i a tota
hora, la 117a edició de la Festa de l‘Arbre Fruiter també se sumà a aquesta normalitat. Així, al matí es pogué fer el 30è

Homenatge a Joan Vila en el partit de festa major (fot. Aj. Moià)
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Concurs Miquel Lerín / Maria Vilardell
de dibuix infantil, amb força participació.
També es pogué interactuar amb els jocs
de fusta definits com a ecològics i sostenibles, amb molta mainada jugant a l’esplanada de l’estanyol.
Com que enguany el parc municipal
ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Local, es va fer una visita guiada amb l’arxiver Ramon Tarter i l’enginyer agrònom
Xavier Serrano, explicant la seva història
i el disseny dels jardins. Un bon grup de
vilatans van seguir les explicacions i posteriorment es van sumar al vermut dels
avis. Un vermut que recuperava l’esplendor —i el matí assolellat hi acompanyava— després que les restriccions sanitàries l’havien anul·lat els anys anteriors. El
vermut va ser acompanyat amb la música
de Carles Xandri, vell conegut dels avis
balladors.
El plat fort va ser a la tarda, que va
començar amb un bon ruixat, havent-se
d’anul·lar algunes activitats extres, prèvies a l’inici de l’acte formal de la festa,
amb les quals es volien donar aires nous
a la diada, com ara el recital de poesia
amb acompanyament musical. Els petits
recitals de música previstos, a càrrec dels
participants al Campus Musical del Moia-

nès i que s’havien de fer a la glorieta i a
la font del Lleó, es van desplaçar a Les
Faixes.
Mentrestant, a l’ajuntament es rebia la
presidenta d’honor d’aquest any, la metgessa moianesa Àurea Autet i Puig, i la
parella d’avis en representació de la gent
gran de Moià, Paqui Martínez i Dani Bonache. Des d’allà, la comitiva es va traslladar a Les Faixes, on tingué lloc tot l’acte
de la festa.
L’escenari semblava un plató de televisió, havia desaparegut la taula presidencial (ja era hora!) i les butaques de
color donaven frescor a l’ambient i una
informalitat agraïda des de la platea. L’altre canvi era el nou presentador de l’acte, Albert Sala, que ja s’havia estrenat en
la rebuda del Reis d’Orient i que va donar-hi un aire una mica més desenfadat.
Inicià la vetllada la cantant Magalí Sare,
acompanyada a la guitarra pel menorquí
Sebastià Gris. Tot seguit es va fer el repartiment de premis del concurs de dibuix
infantil i als alumnes de l’Institut Moianès
pels seus treballs de recerca. El Premi
al Civisme aquest any s’ha lliurat al Club
Esportiu Moià pels seus cent anys d’existència i la tasca envers la mainada i el
jovent al llarg d’aquest temps practicant

Àurea Autet plantant un arbre al parc (fot. Aj. Moià)
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la solidaritat, el respecte i el joc net. El
president del club, Paco Moral, va fer un
petit parlament, agraint el reconeixement
i recordant el company i ànima dels colors groc-i-negre traspassat recentment,
Joan Vila.
Era habitual que la parella d’avis que
presidia la festa no tinguessin veu. Aquest
any, sí! El presentador, a més d’explicar
qui eren, encara que tothom els coneix,
els va fer una petita entrevista, simpàtica,
que trencava l’encarcarament d’anys anteriors.
Finalment, la presidenta d’honor, Àurea Autet, va dirigir unes paraules als presents, després que el presentador donés
algunes dades del seu ampli currículum
professional en el món de la salut mental i li fes també una petita entrevista, reivindicant que era la filla de l’estanc per a
molts moianesos. L’Àurea va fer un recorregut per l’evolució de la psiquiatria, les
mancances detectades durant la pandèmia, concretant-ho amb la gent gran, a
qui volent-los protegir els vàrem negar la
socialització i els contactes familiars, fet
que agreuja algunes patologies mentals
i físiques; els adolescents, en una època d’aprenentatge, d’encerts i errors van
veure anul·lades les expectatives pròpies

de l’edat. Tot plegat, amb l’augment de les
patologies mentals i les urgències psiquiàtriques. Va posar especial esment en la
manca de professionals de la salut mental
(psiquiatres, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, etc.), que en els pròxims anys es
veurà reflectida en una situació complicada si no s’hi posa remei. El seu parlament
va rebre una gran ovació.
Va tancar l’acte la cantant Magalí amb
l’Himne de l’Arbre Fruiter, segons una versió molt aplaudida per innovadora i respectuosa alhora, que el públic va acompanyar amb les seves veus.
El concert de la soprano Laura Brasó va posar el punt final a la diada de la
Festa de l’Arbre Fruiter. La jove soprano guanyadora de cinc premis en el 59è
Concurs Internacional Tenor Viñas, entre ells el de millor cantant catalana que
lliura l’Ajuntament de Moià i Joventuts
Musicals de Moià, va oferir un repertori variat, destacant-hi àries d’òperes de
Mozart, Bizet i Puccini, acompanyada al
piano per Berta Brull. Joventuts Musicals
també havia ofert, el diumenge 14, dins
el Festival Francesc Viñas, un concert de
professors de l’acadèmia AIMS de Solsona, que interpretaren obres de Brahms i
Beethoven.

Aspecte de l’escenari de la Festa de l’Arbre Fruiter, a Les Faixes (fot. Aj. Moià)
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Cinc nits de festa major amb cultura i gresca
Àlex Mur Creus

Les nits de festa major,
amb l’epicentre a l’esplanada
del Parc Municipal Francesc
Viñas, van generar grans expectatives. I és que, per primera vegada, s’havien programat
cinc nits ininterrompudes de
gresca amb la presència d’artistes i de grups destacats del
país. El Pony Pisador, Gertrudis, Buhos o Quim Masferrer, a més de diversos DJ’s
i del grup de versions Tapeo
Sound System, completaven
una programació vistosa i que
presagiava, si el temps no ho
esgarrava, una festa major per
recordar quant a la cultura i la
gresca nocturnes.
La nit del 12 d’agost, primera nit de festa major, després
del Sopar Jove el grup El Pony
Pisador va delectar el públic
amb les seves interpretacions
de música folk, tradicional i de
taverna. Peces d’arreu del món
amb un important component
instrumental que va entusiasmar el públic present al parc.
Acabat el concert, va tenir lloc el Remember Tosca amb els DJ’s moianesos Marsi,
Quico, Coqui i l’Iu. La primera nit de festa
major va començar amb empenta malgrat
que, dient-ho com a crítica constructiva,
s’hauria pogut programar el Sopar Jove i
el Remember Tosca en nits diferents per
tal que no coincidissin.
El dia 13, la segona nit de festa major va engegar amb el gas a fons amb el
concert del grup Gertrudis, que aplegà un
nombrós públic familiar de totes les edats.
En acabar el concert, el castellterçolenc
DJ Nandu, que ja és un clàssic de la Festa

Actuació de Buhos a Moià (fot. À. Mur)

Major de Moià, va pujar a l’escenari per
punxar temes comercials de pop i reggea
ton. Èxits que van aplegar el públic jove
de Moià i de la comarca; un públic que tenia moltes ganes de recuperar la normalitat que la pandèmia ens havia pres els
dos darrers estius.
La nit del dia 14, tercera nit de la festa major, va fer cim amb el concert del
grup Buhos. Es van vendre un total de
1.800 entrades a un preu de cinc euros,
esgotant, doncs, tot l’aforament previst.
El concert, d’un to molt festiu i reivindicatiu, va entusiasmar el públic, que es
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va passar tota l’estona ballant, saltant
i cantant a ple pulmó les cançons i els
grans èxits del grup penedesenc. Un cop
acabat el concert, ja amb entrada lliure,
el DJ Rutxo va ser l’encarregat de tancar
la nit.
El dia 15, dia de l’Assumpció i quarta
nit de festa major, el grup de versions Tapeo Sound System va obrir la nit al parc
municipal. Una festa major no ho és del
tot sense un dia amb grup de versions,
oi? No obstant això, el que el públic jove
va valorar més positivament de la nit fou
la música que punxà el bagenc Dj Arzett,
que feu honor a la seva anomenada amb
una gran nit lúdica.
Finalment, el dia 16, cinquena i
darrera nit de festa major, l’humorista i
presentador Quim Masferrer va fer riure
i emocionar més de cinc-cents moianesos amb el seu espectacle «Bona gent»,
que esgotà les entrades molt abans de
celebrar-se. En acabar l’espectacle, la
cercavila d’estiu, amb la xaranga Som-hi
de Caraband, va recórrer els carrers de

la vila acompanyada de jovent de Moià
i de la comarca. La nit va acabar al parc
amb les DJ’s moianeses Lipas i la Dj Natura, que van punxar des de l’escenari
petit.
És evident que cinc nits seguides
de festa fins a les quatre de la matinada
generen molèsties per a dormir, especialment als veïns que viuen a prop del
Parc Municipal Francesc Viñas. No obstant això, la majoria de veïns es mostren
comprensius amb el fet que durant quatre o cinc nits a l’any la gresca sigui la
protagonista. Aquest any, a més, l’àmplia
presència de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, així com els controls
efectuats durant les nits, van reduir notablement els actes d’incivisme que en
anteriors festes majors havien fet acte
de presència.
Així, doncs, les nits de festa major van
acomplir les expectatives generades per
una programació certament ambiciosa i
que, sortosament, la meteorologia va respectar tots i cada un dels dies.

El Ball del Ciri estrena nou vestuari
i fa lluir la Mostra de Cultura Popular
Àlex Mur Creus

La tarda del dia 16 d’agost va fer patir els balladors, els geganters, la cobla i
el públic fins a darrera hora. I és que just
quaranta minuts abans de començar la
Mostra de Cultura Popular a la plaça Major, els núvols amenaçadors van deixar
caure una gotellada que, malgrat tot, no
arribà ni a mullar el terra. A la plaça, un
nombrós públic esperava delitós l’inici de
la mostra després de dos anys en què la
pandèmia no ha permès de celebrar-la
amb normalitat.
Així, a dos quarts de set de la tarda,
va iniciar-se l’acte amb el Ball de Veguers
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de Sant Joan Evangelista, que enguany
ha renovat sis dels dotze balladors que
l’integren. Un cop acabat el Ball de Veguers, el presentador de l’acte, Ramon
Tarter, va donar pas als Bastoners de
Moià, que interpretaren el Ball de Moià i la
Ballada Final. Els primers testimonis històrics de l’existència del ball de bastons
a Moià daten de 1808, en estrenar-se la
nova església de Sant Sebastià, quan
obrien algunes processons festives i actuaven el dia 15 de maig en honor de sant
Isidre Llaurador; ja en el segle XX, participaren en les primeres cavalcades amb
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motiu de la Festa de l’Arbre Fruiter i, posteriorment, es van incorporar al seguici de
la festa major.
Seguidament, els geganters van interpretar un sofisticat Ball de Rams amb els
gegants reis, Ferran i Isabel, i els gegants
prehistòrics, el Toll i la Toixonera. Es tracta d’una coreografia que ja fa un grapat
d’anys que interpreten els geganters i que,
en cada ocasió, és llargament aplaudida i
celebrada pel públic que omple la plaça
Major. Així, doncs, quan encara durava
l’entusiasme per l’actuació dels geganters, la Cobla Sabadell va interpretar un
vals jota en què es va convidar el públic
a sortir a ballar. No és cap secret que es
tractava de fer temps mentre alguns dels
dansaires del Ball de Veguers es canviaven ràpidament de roba a Can Carner per
interpretar el Ball del Ciri.
Un cop van ser a punt, van entrar
a la plaça lluint el nou vestuari del Ball

del Ciri. El presentador de l’acte i historiador, Ramon Tarter, va explicar el
criteri històric amb què s’havien dissenyat els vestits així com cadascuna
de les peces que els integren. Mentre
que els vestits dels homes han estat
confeccionats per la casa Señor, els
vestits de les dones els han creat les
modistes bagenques Dolors Baró i
Anna Grau. El cost total del canvi de
vestuari ha estat d’uns 8.000 euros i
l’ha assumit l’Ajuntament de Moià. Havent, doncs, explicat la nova indumentària, els dansaires van interpretar el
majestuós i cerimonial Ball del Ciri de
Moià, que simbolitzava el canvi d’administradors de l’altar de sant Antoni
Abat mitjançant el traspàs de l’almorratxa i el ciri.
Un cop va finalitzar la mostra, la tarda
va prosseguir amb la ballada de sardanes
de festa major.

Interpretació del Ball del Ciri amb el nou vestuari (fot. Alba Clotet)
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LES ENTITATS INFORMEN
40a Trobada de Gegants de Moià
Geganters de Moià

El dissabte dia 30 de juliol la vila de
Moià va acollir la 40a Trobada de Gegants. Si retrocedim quaranta anys enrere, la cercavila de festa major comptava
per primera vegada amb tres colles foranes. Allà va ser on la colla gegantera
posava la llavor del que seria el principi
d’una història interminable.
Enguany, després de quaranta anys,
la colla gegantera continua ben activa i
així ho demostrà amb la celebració de la
40a Trobada de Gegants, que va comptar
amb onze parelles, vingudes d’Aiguafreda, Argentona, Artés, Avinyó, l’Esquirol,
Navarcles, Olesa de Montserrat, el Poblenou de Manresa, Puig-reig, Sallent i Sant
Joan de Vilatorrada. Cal destacar que les
colles participants eren les que més vegades han participat en la nostra trobada al
llarg d’aquestes quatre dècades.
La plantada es va fer a la plaça de
Sant Sebastià, lloc on per tradició havia
començat sempre la trobada.
Un cop arribats tots els gegants participants, a les set es va iniciar la cercavila
pels carrers mes cèntrics de la vila, on un

bon gruix de vilatans gaudiren dels balls
de tots els convidats.
En arribar a la plaça Major es van desenvolupar els actes finals, amb una petita mostra de balls propis, en què vam tenir
l’honor de veure ballar els gegants vells
d’Olesa de Montserrat, els gegants de
Sant Joan de Vilatorrada i els de Sallent.
Per part de la colla local es va ballar «La
Joia del Moianès», que, com hem comentat en altres ocasions, és una sardana de
Just Renom que s’adaptà per a gralla fa
vint-i-dos anys. Per tancar la mostra de
balls, les dues parelles de gegants i els
dos gegantons van fer un ball anomenat
«Caballito volador», que causà gran expectació degut a la coreografia que s’havia preparat.
***
Els Geganters de Moià volem donar
les gràcies un cop mes a tots els vilatans
que van venir a gaudir de la trobada i a
totes aquelles persones que dia a dia ens
segueixen a través de les xarxes socials
per veure totes les activitats que anem duent a terme.

Plantada dels gegants a la plaça de Sant Sebastià (fot. Geganters de Moià)
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La transició energètica al Moianès

Som Energia del Moianès, grup promotor de la cooperativa Moianès Sostenible
Des de la constitució del Grup Local tal, reduir el cost de l’energia i deixar de
de Som Energia del Moianès hi ha hagut dependre de les grans companyies que
una intensa activitat de sensibilització so- estan fent beneficis multimilionaris a cosbre la necessitat d’emprendre decidida- ta nostra.
De tots aquests contactes, de les
ment la transició energètica.
En aquests darrers mesos s’ha pro- reunions del nostre grup i de l’assessojectat el documental We the Power als rament de l’Ateneu de Cooperatives de
diferents pobles de la comarca, amb de- la Catalunya Central, ha sorgit el probats i participació activa dels assistents, jecte, en el qual ja estem treballant actii hem aprofundit en la importància d’acti- vament, de constituir una cooperativa a
var la «revolució de les teulades», tal com nivell de la comarca per a l’impuls de la
apuntàvem en l’article de presentació del transició energètica i que doni cobertura
a les diferents comunitats energètiques
nostre grup (LA TOSCA, maig 2022).
locals que es vaVam
orgagin constituint als
nitzar a Moià la
nostres pobles.
conferència «La
Podem anuntransició energèciar-vos, doncs, el
tica al segle XXI
propòsit de cons(TE21): llums i
tituir la cooperaombres», a càrrec
tiva sense ànim
de Ramon Sans i
de lucre Moianès
Rovira, enginyer
Sostenible,
que
i expert estudiós
i activista, que fa
Imatge del web de Moianès Sostenible aviat presentarem
És
molts anys que
(dibuix d’Eduard Altarriba) públicament.
un repte col·lectiu,
treballa i publica
llibres sobre la necessitat i urgència d’un perquè es tracta de passar de ser subjeccanvi radical cap a les energies renova- tes passius i haver de suportar allò que
bles. Sans i Rovira ens va demostrar amb ens imposin les grans companyies elèctrixifres que aquest canvi és econòmica- ques, a empoderar-nos i produir i comparment viable i proporcionaria en pocs anys tir tots una energia neta, respectuosa amb
el medi ambient i econòmicament benefiuna gran reducció de costos energètics.
A més d’aquests actes públics, du- ciosa per a les nostres butxaques.
Us convidem a visitar el nostre web,
rant els darrers mesos hem fet una intensa tasca dintre del grup, amb contactes moianessostenible.cat, on podreu apuni reunions presencials i telemàtiques, a tar-vos per a rebre informació i també
fi de conèixer experiències properes, bà- consultar el projecte d’estatuts, que està
sicament relacionades amb l’impuls i la en fase d’elaboració, obert a les vostres
constitució de Comunitats Energètiques opinions. Entenem que és molt important
Locals (CEL’s): veïns que s’associen per la vostra participació, ja que el repte mecompartir l’energia renovable produïda diambiental i el preu de la llum afecta toten el seu entorn més proper, amb el triple hom i la cooperació és la millor manera
objectiu de fer front al repte mediambien- d’afrontar-los amb èxit. Som-hi!
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
El dia 22 de juliol, al parc, es va presentar el conte El viatge d’en Mateu,
amb la seva autora, Glòria Pons, i la il·
lustradora, Laura Vilardell. Manel Tirado
va presentar els personatges a través dels
titelles i Dani Vallejo va posar-hi música.
Els dimecres del mes de juliol continuem amb l’activitat de «Contes a la fresca
del parc». Enguany han estat tres contes
i, l’últim, un taller de malabars: el dia 6,
Marta Esmarats ens va presentar «Sopa
de pedres»; el dia 13, l’escola d’idiomes
Level va explicar el conte en anglès «The
Gingerbread Man»; el dia 20, Sílvia Blavia, de la Cia. Teatrem, va oferir «La Mainadera màgica», un conte musical, i l’última activitat, el dia 27, va ser el «Taller de
malabars», un espai de joc interactiu en
què van poder jugar tant els infants com
els adults, a càrrec de Moi Jordana Cia.
de Circ.
A partir del 18 de juliol hem encetat
una nova proposta per a gaudir de la biblioteca al parc: el BiblioParc, amb consulta de llibres i revistes a l’ombra dels
plataners. Cada tarda de les sis a les vuit,
menys els dies que hi ha altres activitats.
De l’1 al 23 d’agost s’ha pogut veure
l’exposició «Aigua», que explora aquest
recurs des de diferents punts de vista i a

Ctra. de Manresa, 35 - Baixos
08180 Moià
www.clinicadentalmoia.com
Tel. 93 830 06 98
Mòbil 629 058 269
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partir d’una selecció de llibres per a totes
les edats.
El dia 12 d’agost es va celebrar la festa
major amb «ReBooom...bori!», un espectacle d’animació musical amb Roger Canals.
Cançons, danses i jocs musicals, un animador d’alt voltatge i amb molt d’humor, ritme
i sensibilitat que va fer ballar petits i grans.
Per acabar el mes d’agost es va fer el
taller de ciència «Llançament d’un coet»,
a càrrec d’EscueLab. Com construir coets
propulsats amb aigua i aire a pressió i investigar la millor estructura per a cobrir la
màxima distància possible.
El dilluns 26 de setembre iniciem la
temporada del Club de Lectura amb la
novel·la Entre l’infern i la glòria. Per a conduir la tertúlia comptarem amb la presència de l’autor, Àlvar Valls. Recordeu que
aquest acte és obert a tothom: si t’agrada
compartir lectures vine a la biblioteca.
Comencem una nova activitat: aquest
octubre iniciem la tertúlia en anglès,
«Book Club». Si us interessa, primer cal
passar a recollir el llibre The joy luck club
a la biblioteca durant el mes de setembre,
després llegir els tres primers capítols i
venir el dia 19 d’octubre a les dos quarts
de vuit del vespre per fer la tertúlia amb la
traductora Laura Patricio.

ODONTOLOGIA GENERAL
URGÈNCIES
ORTODÒNCIA
IMPLANTS
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30è aniversari del Golf Moià
Golf Moià

La institució del Golf Moià està de
celebració. Durant els dies 17 i 18 de setembre el golf acollirà el torneig del 30è
aniversari del club. Un llarg camí, que ha
viscut moments històrics, com realitzar un
torneig de tres dies a Moià acollint cent
cinquanta jugadors, o moments més foscos, dels quals sense el suport de tots els
socis històrics i els més actuals no ens
hauríem pas sortit.
L’esdeveniment també servirà per a
inaugurar un nou recorregut, que constarà
de nou forats. El disseny del camp quedarà constituït per dos PAR 3, cinc PAR
4, dos PAR 5, per un total de PAR 36 en
la primera volta, i PAR 72 en dues voltes.
Cal destacar la inauguració de tres forats
nous (2, 5, 7), modificats i construïts durant aquest any 2022.
Amb aquesta nova modificació la llargada del camp se situarà en 5.101 metres
fent les dues voltes, convertint-se en un
camp tècnic, amb una llargada considerable, vistes espectaculars al Montseny i
Montserrat, essent un atractiu més per tal
de continuar incrementant el nombre de
jugadors/visitants/abonats.
Volem donar les gràcies a tots els socis, presidents i treballadors que han passat pel club durant tota la seva història,

perquè sense ells el camp que tenim avui
no seria possible, i desitgem que el club
segueixi la dinàmica ascendent que porta
durant els darrers dos anys, tant en l’àmbit social com institucional i mantenint el
bon estat del recorregut actual.

Green del nou PAR 5 forat 2 (fot. Golf Moià)
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MOIANÈS
L’Estany celebra la seva 20a Bachiana
David Prat

Stagnum, el festival d’estiu de l’Estany, és fill en certa manera de les Ba
chianes. La primera Bachiana estanyenca, l’any 2003, va consistir en una audició
de música de Bach als claustres del monestir. L’experiència s’anà repetint amb la
mateixa fórmula fins que l’any 2008 es va
optar per la música en viu. I és just l’any
a sobre, aprofitant l’empenta que les Ba
chianes prenien, que neix el festival Stagnum, el qual integra la Bachiana com un
dels plats forts que el públic espera cada
estiu.
El dia 6 d’agost d’enguany es va commemorar aquest 20è aniversari amb la
projecció, al mateix claustre del monestir, d’un vídeo realitzat per David Cid, que
amb voluntat antològica repassava alguns
moments de les darreres dinou Bachianes.
I el 13 d’agost a les deu del vespre va
tenir lloc la 20a Bachiana, amb motiu de la
qual Stagnum ha apostat un cop més per
la producció pròpia amb Dit de drap, un
espectacle en què han participat sis creadors, cadascun d’ells des d’una disciplina
artística diferent. La idea original parteix
d’Inés Borràs, pianista i compositora amb
una trajectòria important i molt lligada a
la carrera de Carles Santos. Borràs ens
va explicar que se sentí commoguda inicialment per un poema de Dolors Miquel,
El paradís, que li va servir d’inspiració
per a una composició musical. I aquest
fou el germen d’un espectacle que s’anà
confegint amb la inclusió d’altres textos,
composicions musicals, poetes (Elizabeth Bishop o Anne Sexton), de més col·
laboradors i, finalment, de la música de
Johann Sebastian Bach. Inés Borràs al
piano i el violoncel·lista Denis Navarro es
van fer càrrec, la nit de l’estrena, de la part
instrumental de Dit de drap.
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La responsable de la direcció escènica va ser la ballarina i coreògrafa Montse
Colomé, amb una àmplia carrera artística
també al costat del músic de Vinaròs Carles Santos. Cal saber que Bach va ser un
dels compositors pels quals Santos sentia devoció; per tant, l’aportació bachiana
d’aquestes dues artistes a l’espectacle
partia d’una remarcable experiència.
Els tres actors responsables de recitar, amb una dicció i expressivitat impecables, van ser Berta Giraut, Jordi Vidal i
l’esmentada Montse Colomé. A més, els
dos primers són autors d’alguns dels textos recitats. Giraut és actriu, poeta i gran
coneixedora de la tècnica i l’art del recitat.
L’actor i cantant Jordi Vidal, d’altra banda,
també va ser el responsable de la dramatúrgia de l’espectacle. A partir del trastorn
que Borràs, la pianista, havia patit ―distonia focal―, Vidal basteix un esquelet
dramatúrgic amb tots els poemes triats i la
música de la mateixa Inés Borràs. Finalment atorga a Bach el paper dramàtic culminant de la guarició, perquè, més enllà
de la reconeguda genialitat de l’alemany,
Johann Sebastian Bach és apreciat per
molts músics i melòmans per les propietats mentalment reparadores de la seva
música.
Cal recordar que en l’espectacle també hi van intervenir les videoprojeccions
de l’estanyenc David Cid, factòtum i responsable principal d’aquests vint anys de
Bachianes i catorze de Stagnum, que va
saber jugar de manera reeixida amb el
marc arquitectònic del claustre ―els pilars i els capitells romànics― i amb l’objecte estètic i simbòlic de les mans, que
en la dramatúrgia de Vidal tenen un paper
clau.
Els textos, la veu i el gest dels actors,
els canvis d’escenari, la bellíssima músi-
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ca de Borràs, les imatges de David Cid, el
piano, el violoncel i finalment Johann Sebastian Bach van conduir, en una cursa de
relleus, l’atenció i la reacció emotiva dels
espectadors i oients, concedint-se els uns
als altres, al llarg d’una hora i quart, el protagonisme de l’espectacle.
Aquesta producció no és la primera
que impulsa Stagnum. Convé remarcar
que en el 2013 es va produir Temptacions,
amb el «furero» Miki Espuma, un espectacle que va rodar per tot Catalunya amb
una quarantena de «bolos». I dos anys
més tard Stagnum també va estar al darrere de la producció Free Bach, estrenada
a Vic, que encara avui es representa i que
ha corregut per tot Europa. David Cid té
la ferma convicció que aquest ha de ser
un dels camins futurs que ha de seguir
Stagnum: la potenciació de les residències artístiques a l’Estany i la producció
d’espectacles propis.

Una altra de les línies destacables
del festival Stagnum és la col·lecció
de discos que es començà a publicar
ara fa tres anys, amb enregistraments
d’algunes de les actuacions més destacades. Aquest estiu ha aparegut el
tercer disc d’aquesta col·lecció, Stagnum.21. Stagnum Jazz Quartet, editat
per Audiovisuals de Sarrià. El disc es
va enregistrar el 14 d’agost del 2021,
en plena onada de calor i amb un
gran èxit de públic. L’Stagnum Jazz
Quartet, una formació creada per a
l’ocasió a iniciativa del mateix festival, va interpretar peces principalment del jazz dels anys cinquanta i
seixanta. Els quatre components del
quartet són coneguts entre els aficionats catalans al jazz: Esaie Cid (saxo
alt), Albert Bover (piano), Manel Fortià (contrabaix) i Pau Bombardó (bateria).

Inés Borràs, Jordi Vidal i Denis Navarro en un moment de l’espectacle (fot. D. Prat)
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Alfa i omega en el comerç terçolenc

Temps de canvis generacionals, d’hàbits, de costums. L’arribada de cent persones a viure al poble cada any, d’alguna
manera ens indiquen que hi ha una acceleració constant en aquests canvis. La
Janette és una eixerida naturista, membre
d’una família colombiana amb llarga tradició als cafetars d’aquell país; ha obert un
nou centre naturista, Arrels-Jan; segons
ella, «las raíces son la base de la naturaleza». El local és a l’antic forn de la Closella, a la plaça Vella; una autèntica «alfa»
del comerç terçolenc. L’«omega» o finalització té un caire sentimental o dolorós, pel
tancament després de 142 anys d’un seguit de generacions de la família Picañol
de la cansaladeria de Cal Joanet, al carrer
de Baix, tot un exemple de proximitat.

Rafa Esteve-Casanova

Rafa Esteve-Casanova, escriptor, periodista i expolític, fa deu anys que viu a
Castellterçol compartint la seva vida amb
la veterana i molt mediàtica periodista Teresa Berengueras («Tere Bere»). Cada

setmana fa un article en català al diari de
la capital valenciana Levante - El Mercantil
Valenciano. L’article publicat el 9 d’agost,
«Una nit màgica a Castellterçol», reflecteix
fil per randa la diada del primer d’agost,
aniversari de la mort del president Prat de
la Riba: la inauguració del bust a la pròpia
plaça, la conferència feminista a càrrec de
Meritxell Benedí i l’estel·lar actuació del
duet valencià format per Mireia Vives i Borja Penalba. El podeu consultar a la xarxa.

Dues mil persones en l’actuació
dels Catarres

El 15 de juliol i amb el nom ambivalent
de «Fem-la Grossa», referit al fet que, com
és sabut, a Activarium els va tocar la Grossa de Cap d’Any, aquesta entitat va convocar més de dues mil persones en l’actuació
dels Catarres. Una actuació que d’alguna
manera «premiava» el poble. Esther Mendoza, presidenta de Ràdio Castell, i la redactora Dolors Marceló entrevistaren la Roser Cruells, de Centelles, i l’Enric Verges i el
Jan Riera, d’Aiguafreda. Els tres membres
de tan popular grup van reviure aquests

Els catarres R. Cruells, E. Verges i J. Riera, amb E. Mendoza i D. Marceló
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primers i inoblidables anys d’història fent
referència al llibre Catarres X (fet amb Jordi
Bastons), en què la X, volent dir deu en xifres romanes, també significa incògnit. Parlaren de la importància de música i lletra,
que les cançons parlen de vivències, que a
vegades «fan el pallasso» i dels vuit milions
de visualitzacions de YouTube, la primera i
molt popular cançó «Jennifer»...

XXX Concert d’Estiu al Castell

La jazzista María Esteban va omplir la
nit del trentè concert d’estiu del Castell. La
secretària del Patronat del Castell, Montserrat Castanys, que parlà en nom d’aquesta associació i d’Amics del Castell-Terçol,
mostrà la seva joia per aquesta trentena
edició, que mostra la importància cultural
que té avui el veterà monument castellterçolenc. Manifestà l’agraïment al consistori
i, després, Oriol Casso, regidor de Cultura,
adreçà unes paraules a la concurrència,
unes dues-centes persones que omplien la

roureda del castell. Esteban, acompanyada de Xavi Castillo al contrabaix i Rai Paz a
la guitarra, va revitalitzar la memòria d’Ella
Fitzgerald, Narcis Wilson, etc. presentant
tota una riquesa musical amb llargs temes
instrumentals que a alguns ens recordaren
l’època daurada de la música progressiva
(1970), avui rock progressiu.

5è Cicle de Contes Grans a la Poua

El proppassat juliol i dins el marc de
l’antic Cafè de Dalt (La Regional), actual Restaurant La Poua, i catapultat pels
incombustibles Teresa Arrufat i Antonio
Bermejo, s’ha dut a terme per cinquè any
consecutiu una nova sèrie de monòlegs
contistes, descriptius, didàctics i sovint
irònics. Entre altres, el tema «Dones mítiques» i «Històries d’amor i insomni». La
primera, a càrrec de Cristina Serrat, i la
segona, de Josep Lluís Gallardo. Sempre
amb la bona relació de l’Associació de
Contistes de Catalunya.

Memòria d’activitats 2021
Consell Comarcal i Consorci del Moianès
El Consell Comarcal del Moianès, des
de la seva posada en funcionament l’any
2017, ja ha desplegat tots els serveis de
què té competència i ha posat a disposició de la ciutadania nous serveis en el
propi territori. Fem una pinzellada sobre
els resultats més destacats per àrees i
serveis del Consell Comarcal durant l’any
2021:
▪ S’han atès 11.577 persones des
dels diferents serveis del Consell.
▪ S’ha donat suport i atorgat un total
d’1.514.539,91 euros en ajudes i subvencions a persones i empreses del Moianès.
▪ El Consell Comarcal i el Consorci del
Moianès han rebut l’any 2021 un total de

4.652.085,59 euros en subvencions de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
▪ 56 persones a l’atur han estat contractades per a programes de foment de
l’ocupació.
▪ 270.787,19 euros han estat el total
d’inversions realitzades.
1. Àrea de Serveis a les Persones.
1.1. Serveis socials bàsics i especialitzats.
▪ Des del Servei d’Atenció Domiciliària
s’han prestat 6.399 hores d’assistència i
s’han atès un total de 82 persones.
▪ S’han tramitat 121 PIA’s (Pla Individual d’Atenció, Llei de Dependència).
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▪ En el transport adaptat s’han atorgat
8.351,64 euros en ajudes a 29 beneficiaris/àries.
▪ L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) ha gestionat 12 expedients i des del Servei d’Intervenció Socioeducativa i el Servei de Suport a les
Famílies s’han atès 95 persones usuàries
i famílies.
▪ Des del Servei d’Orientació Jurídica,
que assessora en temes de família, habitatge, consum i sol·licitud d’advocat d’ofici, s’han atès 65 persones.
▪ En l’àmbit d’Igualtat, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) ha
atès 109 usuàries.
1.2. Servei de Migracions.
▪ El Servei d’Assessorament Jurídic
en Estrangeria (SAJE) ha atès 322 usuaris únics i 108 persones han aconseguit el
certificat de primera acollida.
1.3. Servei de Joventut.
▪ S’han assessorat i s’ha fet seguiment
a 45 entitats úniques per a la realització
d’activitats educatives i de lleure i s’ha fet
una inspecció a una instal·lació juvenil.
▪ 6 joves en atur inscrits a Garantia
Juvenil s’han beneficiat del programa
d’Ajuts d’Autoocupació per a joves aturats
menors de 30 anys i del programa Joves
en Pràctiques amb un import concedit de
73.563 euros als joves i al Consell.
▪ En les activitats descentralitzades
del Servei Comarcal de Joventut hi ha
participat un total de 1.358 joves.
▪ Al Gran Joc del Moianès, per a descobrir la comarca tot jugant, hi ha hagut
47 participants.
1.4. Envelliment Actiu.
▪ Les activitats de dinamització de la
Gent Gran han comptat amb 288 participants.
1.5. Teixit associatiu.
▪ S’han atorgat subvencions per a 32
associacions i entitats sense ànim de lucre, 4 de les quals han presentat 2 projectes; per tant, s’han atorgat 36 projectes
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diferents per un import total de 37.830,76
euros.
2. Àrea d’Educació i Cultura.
▪ El curs 2021-2022 s’han atorgat un
total de 210 beques de menjador per un
import de 169.371,30 euros.
▪ 51 alumnes s’han beneficiat del servei de menjador preceptiu, al qual per al
curs 2021-22 s’han atorgat 52.659,27 euros.
▪ En total, 290 alumnes han fet ús del
Servei de Menjador Comarcal.
▪ Gestió de 6 rutes de transport escolar amb 77 alumnes transportats.
▪ 33 participants en l’Espai Família,
xerrades educatives per a famílies i professionals educatius.
▪ El curs 2021-22, 9 alumnes s’han
beneficiat de les Beques Impulsa, amb
un import de 9.000 euros, per a cursar un cicle formatiu de grau mitjà, i 40
alumnes han assistit al CFGM Atenció a
les persones en situació de dependència que es realitza a l’Institut Moianès i a
les proves d’accés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior, realitzats al Consell Comarcal.
▪ En l’àmbit de cultura, 83 persones
han participat en la formació d’àmbit cultural organitzada, i la Universitat d’Estiu
del Moianès, l’any 2021, va comptar amb
63 participants.
▪ En la convocatòria d’ajuts econòmics
per al foment de la Cultura Comarcal es
van atorgar 15 subvencions a professionals culturals i artístics per un import total
de 6.000 euros i es va realitzar una càpsula promocional per a cadascun d’ells.
▪ En el cercador de recursos culturals
del Consell Comarcal hi trobàvem un total
de 35 inscripcions entre professionals culturals, associacions i entitats.
3. Àrea de Territori, Urbanisme i Canvi
Climàtic. Oficina Local d’Habitatge.
▪ 389 usuaris/àries atesos.
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▪ 237 ajuts atorgats per un import total
de 354.947,98 euros.
4. Àrea de Medi Ambient, Mobilitat,
Consum, Residus i Protecció Civil. Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor/
Transport públic:
▪ 214 usuaris/àries atesos.
▪ Nova línia Moianès-UAB, que en el
seu primer any de funcionament compta
amb 3.117 persones usuàries.
5. Àrea transversal. TIC i Estratègia.
▪ 852 certificats digitals gestionats
(idcats, TCAT, SCD...).
▪ 147.000 euros de pressupost propi
destinats al Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19 del Moianès i 8 persones que s’han beneficiat de la borsa de
treball Covid.
▪ 767 participants en la 1a fase del Pla
Estratègic i Pla d’Actuació Comarcal del
Moianès, amb un resultat de 156 actuacions concretades.
6. Àrea de Promoció Econòmica i Comunicació. Servei d’Ocupació del Moianès.
▪ 299 noves altes al servei, 976 visites de seguiment i 242 ofertes de feina
gestionades, de les quals s’han cobert
174 ofertes amb candidats del SOM (taxa
d’inserció del 72%, rècord de la província
de Barcelona; la mitjana de la província és
del 53,76%).
▪ En total, s’han comptabilitzat 503 insercions laborals de persones usuàries de
l’entitat, que inclouen tant les de compte
d’altri com de compte propi conegudes.
▪ Nou servei d’agent digital: suport en
la realització de tràmits digitals amb l’administració, amb 590 visites ateses.
▪ En el marc del Programa 30 Plus
2020-2021 hi ha hagut 19 empreses que
se n’han beneficiat, amb un import de
subvencions concedides per un total de
152.181,94 euros i 20 persones contrac

tades, i en el marc del Programa treball i
Formació 2020-2021 s’han realitzat 7 contractes, per un import de subvenció concedida de 150.767,83 euros.
▪ 15 alumnes han participat en la Formació Ocupacional FOAP – Operacions
auxiliars de Serveis Administratius i Generals (410 hores) amb Certificat de Professionalitat nivell 1, amb un import atorgat
de 41.974,50 euros.
7. Àrea d’Emprenedors i Empreses.
▪ 284 assessoraments a nous projectes empresarials i empreses existents,
s’han comptabilitzat 50 empreses creades amb 78 nous llocs de treball creats
i s’han concedit subvencions per un total
de 683.667,02 euros.
▪ En el marc del programa Reempresa
(mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses) s’han obtingut 7 casos d’èxit.
▪ En el programa CuEmE (Cultura
Emprenedora a l’Escola) hi han participat
3 escoles amb 111 alumnes participants.
7.1. Formació.
▪ S’han impartit 157 formacions (40
cursos online i 117 cursos presencials),
en els quals han participat 1.948 alumnes.
7.2. Dinamització turística i comercial.
▪ 20 empreses han participat en el
Programa de Punts d’Informació Turística
i 7 han obtingut la distinció del segell de
qualitat Biosphere.
▪ Participació en 9 fires.
▪ 1.002 visitants a l’Oficina de Turisme
del Moianès i als espais de l’Ecomuseu:
Esplugues (Castellcir) i Poues de la Ginebreda i rentador de la llana (Castellterçol),
i 907 participants en les activitats organitzades en el marc del projecte Ecomuseu.
7.3. Comunicació.
▪ 110.985 sessions a les pàgines web.
▪ Obtenció del segell Infoparticipa2021
per la web del www.ccmoianes.cat (segell
de qualitat i transparència de la comunicació pública local), amb un 90% d’acompliment dels indicadors.
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Campanyes i activitats per a la joventut
Consell Comarcal del Moianès

Aquest estiu el Consell Comarcal del
Moianès s’ha desplaçat i ha estat present
a tots els deu municipis de la comarca
amb els següents projectes i accions:
Projecte Femocisegur
Té els següents eixos de treball:
1. Prevenció i informació real sobre el
consum d’alcohol, cànnabis, tabac i cocaïna, principalment. Propiciar el consum
responsable i sostenible.
2. Relacions saludables i prevenció
de la violència masclista i lgtbifòbica (vinculació amb el protocol davant les violències masclistes i lgtbifòbiques en espais
públics d’oci).
3. Civisme i sostenibilitat.
Aquest estiu 2022 el projecte ha inclòs les següents accions:
• Dos informadors/es de salut, una nit
a cada municipi del Moianès en dies de
festa major acordats amb els ajuntaments.
• Formacions dirigides sobretot a entitats encarregades de les barres: dispensació responsable d’alcohol, amb perspectiva de gènere i aprofitant l’espai per a

difondre el protocol davant les violències
masclistes i lgtbifòbiques.
• Repartiment d’una carpeta de consum informativa, amb la normativa i formularis per a tots els bars del Moianès.
• Informació sobre reducció de riscos,
difosa via Instagram @moianesjove.
• Curs de formació d’agents de salut
juvenil, deu hores amb persones joves del
Moianès: salut, autoestima, alimentació,
afectivitat, sexualitat, prevenció en el consum de drogues, gestió d’activitats, etc.
• Coordinació amb el Protocol davant
les violències masclistes i lgtbifòbiques en
espais públics d’oci al Moianès i personal
de Punts Liles als municipis.
• Una formació per a famílies, que es
realitza el mes de setembre.

Protocol davant les violències
masclistes i lgtbifòques

En el marc del Protocol s’estan duent
a terme les següents accions:
• Campanya de prevenció de les violències masclistes i lgtbifòbiques en espais
públics d’oci, en format de xarxes socials,

Punt Lila en un dels municipis del Moianès
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cartelleria i també postals que es reparteixen per part de professionals de Punt Lila
i informadors/es de salut itinerants a les
persones en els contextos d’oci.
• Codi QR per a consultes, reportar
casos d’agressions masclistes i/o lgtbifòbiques o sol·licitar derivació a serveis especialitzats del Moianès.
• Quatre formacions: una a referents
del Protocol a cada municipi (vuit participants) i tres dirigides a entitats (catorze
participants).
• Servei de Punts Liles professionalitzats en alguns municipis del Moianès durant les festes majors.
• Coordinació amb regidories de cultura i comissions de festa major.
• Coordinació amb mossos d’esquadra, en el marc del Pla de prevenció de
les violències sexuals en entorns d’oci.
• Assessorament i acompanyament a
entitats o associacions que sol·liciten suport i orientació per a l’organització de festes segures i lliures de violències.
• Falca informativa sobre el protocol
per incorporar a les festes majors.
• Difusió dels serveis especialitzats al
Moianès.
• Unificació de la recollida de dades.
• Seguiment i enfortiment de la xarxa de

professionals del protocol i circuit per a l’abordatge de les violències masclistes al Moianès, a través del corresponent grup motor.
• Servei d’informadors/es de salut vinculat al projecte #femocisegur: itinerància
pels espais d’oci amb professionals també formades en prevenció i abordatge de
les violències masclistes i lgtbifòbiques.

Activitats descentralitzades als
municipis i sortida d’oci comarcal

Des del Servei Comarcal de Joventut i
l’Oficina Jove del Moianès, en coordinació
amb els ajuntaments de la comarca, s’estan realitzant també activitats per a joves
descentralitzades als municipis. Fins al
moment present hi han participat un total
de 239 persones joves, en les següents
activitats: un Paintball a Sant Quirze Safaja amb la participació de 40 persones,
un Bubble Football a Castellcir amb la
participació d’unes 100 persones, el joc
de l’assassí amb App a Collsuspina amb
39 participants i un Paintball a Moià amb
60 persones participants. La resta d’activitats als altres municipis s’han de realitzar
en les pròximes setmanes. El 29 de juliol
també es va fer una sortida d’oci comarcal
per a joves a Port Aventura, amb la participació de 26 joves de la comarca.

Paintball a Sant Quirze Safaja
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SOCIETAT
Dificultats informàtiques de la gent gran

Toni Arisa (comunicació i informàtica) i Rafa Manzanera (metge comunicador)
L’esperança de vida a principis del segle XX era de 30 anys, tres o quatre anys
superior en les dones que en els homes.
Avui és de 80 anys, sis o set anys superior en les dones. Gairebé es viu el triple
d’anys. De cada cent persones, cinc superaven els 65 anys a començament de
segle. Ara s’acosten al 20%.
Les millores en l’alimentació, en els
comportaments individuals saludables,
la cura dels nens, les condicions de vida,
l’educació, han provocat tot això. També
en part (pels volts d’una quarta part) els
serveis sanitaris. Especialment les vacunacions, els controls de protecció de la
salut (aigua, aire,...) i l’atenció primària.
L’atenció hospitalària especialitzada ha
experimentat avenços espectaculars que
ajuden una part de la població.
La doctora en sociologia i infermera,
Gloria Gálvez, en el blog Avenços en gestió clínica, de Jordi Varela, escrivia fa uns
quants dies sobre l’edatisme i la informàtica. Per edatisme s’entén la discriminació
que poden patir els grans, dones i homes,
en virtut de les seves característiques vinculades a l’envelliment.
Molta gent gran, prop del 75% segons
l’INE, es connecten diàriament a internet.
La pandèmia i especialment la necessitat
de sentir-se integrades a la societat —
parlar amb la família, demanar visita, entrar al banc, comprar—, les han obligades
a entrar en el món digital. Difícil món, que
no ha tingut en compte les seves opinions, aptituds o preferències.
La Dra. Gálvez fa referencia al fet que
un recent Baròmetre de la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya
posava de manifest que més d’una quarta
part de les persones grans no van poder
fer alguna gestió quotidiana que només es
podia dur a terme de manera telemàtica.
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Així, doncs, destaca que, encara que les
dades sobre ús de les TIC per part dels
adults d’edat avançada han millorat, la
bretxa digital intergeneracional no ha pas
desaparegut. Bona part de les persones
grans no disposen de connexió a internet
o no tenen les habilitats necessàries per
a fer servir uns dispositius digitals dissenyats sense tenir en compte les seves
necessitats. A més, la mobilitat reduïda,
la discapacitat, el fet de viure en entorns
rurals o la percepció de l’envelliment de
manera negativa suposen barreres importants per a la inclusió digital, la qual cosa
continua essent un repte per a la nostra
societat.
Les principals barreres en l’ús digital
per a la gent gran estarien relacionades
amb les dificultats culturals, educatives,
motores i sensorials, que poden acompanyar algunes persones amb edats avançades. Però aquesta constatació no ha de
servir per a excloure la gent gran de l’ús
de la informàtica (cosa que seria un cas de
darwinisme social), sinó al contrari: posar
barreres al risc d’exclusió social per motius tecnològics que els pot representar.
La sostenibilitat d’una societat que envelleix depèn en gran manera de la nostra
habilitat per a crear entorns tecnològics
de disseny inclusiu, on els adults grans
puguin participar sigui quin sigui el seu estat de salut. L’AgeTech tracta de posar els
adults d’edat avançada al centre del procés de disseny per, d’aquesta manera, satisfer les seves necessitats i aspiracions.
Experts internacionals identifiquen
tres tipus de factors que influeixen en
l’adopció del mHealth (mobile Health) entre els adults grans: 1) Barreres de disposició, 2) Usabilitat dels dispositius mòbils
i 3) Influència social. Dit en paraules planeres, que els dispositius els facin menys
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por, que siguin més fàcils d’utilitzar i que la circumstància que algunes persones se
els puguem donar suport per a utilitzar-los. sentissin estigmatitzades pel fet de tenir
En entorns urbans, la gran majoria de un d’aquests aparells. Lluny de sentir-se
persones grans han adoptat els telèfons integrats i plenament autònoms en el sisintel·ligents i concretament l’aplicació de tema de comunicació digital, se’n sentien
missatgeria WhatsApp per a comunicar-se exclosos, per no poder utilitzar la mateixa
de manera habitual. La raó és senzilla: a di- tecnologia que la majoria de la població.
ferència de les xarxes socials, com ara FaUtilitzar aplicacions poc complexes
cebook, amb WhatsApp es té la percepció com WhatsApp és relativament senzill
que la comunicació sempre és privada i el per a pràcticament tothom. Però no tots
mecanisme de funcionament del sistema és els serveis que ofereix internet són tan
molt senzill. A més a més, la corba d’apre- accessibles, tot i ser igual de fonamentals
nentatge d’ús de l’aplicació és molt ràpida i per a la vida en la nostra societat. Estem
la penetració en franges de població de to- parlant d’aplicacions com les de demates les edats frega el 100% en els usuaris nar cita en un centre sanitari, les de les
de telèfons intel·ligents del
entitats financeres o llocs
nostre país. Tot això ha perweb de les administracions
mès que la gent gran que ha
públiques. En la majoria
tingut interès a adoptar disd’aquests casos es fa impositius de comunicació diprescindible el suport de
gitals com els telèfons intel·
persones de l’entorn social
ligents hagi aconseguit de
o familiar que estiguin més
fer-ho amb un nivell d’èxit
familiaritzades amb aquesforça elevat.
tes tasques. En aquest
Les empreses que dissentit, caldria que tant les
senyen i fabriquen disposiadministracions públiques
tius electrònics de consum
com les empreses privaacostumen a dirigir-se als
des invertissin recursos i
segments de població amb
esforços a fer les seves eimés poder adquisitiu, pernes digitals al màxim d’uniquè és de qui poden aconToni Arisa i Rafa Manzanera versals.
seguir més vendes i, per
Fòrums de pacients
tant, més ingressos. Però en certs mo- demanen que, malgrat tots els esforços
ments també hi ha hagut empreses que de millora en l’ús de les tecnologies per a
han decidit diferenciar-se de la compe- la gent gran que es facin, sempre: es distència dirigint-se a la gent gran. Per això posi d’alternatives a l’accés online (també
han dissenyat dispositius pensats per a escrites) als centres de salut i als hospitals
aquest col·lectiu. Segurament moltes per- (per a cites i llistes d’espera), com també
sones recordaran haver vist dispositius d’accés telefònic alternatiu per als majors
mòbils amb tecles grosses i amb les fun- de 65 anys; hom ajudi les persones amb
cions més reduïdes que altres aparells. especials dificultats, sobretot en el món
Podria semblar que és una bona idea per rural o amb baixa connectivitat.
a mirar d’integrar la gent gran en la coL’edatisme és una discriminació molt
municació digital. Però en realitat aquests freqüent, si bé tot sovint no en som consdispositius eren cars, comparats amb al- cients ni actuem amb mala fe. Per a evitres telèfons, i no tenien un preu compe- tar-lo cal tenir en consideració la gent gran
titiu, en termes generals. Això s’afegia a i ajudar-la a no quedar enrere.
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MISCEL·LÀNIA
Meteoflaix 2022-2023
Josep M. Picañol Codina

Possibles escenaris meteorològics
dels pròxims dotze mesos, però amb el
canvi climàtic es fa més complicat.
Agost: la primera quinzena d’aquest
mes sovintejarien les tempestes, mentre
que en la segona disminuiria la inestabilitat, encara que sense desaparèixer.
Setembre: un mes sec, caloreta i alguna tempesta cap al final.
Octubre: un mes estable, esperant
canvis per a acabar-lo amb algunes precipitacions o tempestes.
Novembre: la inestabilitat augmentaria i ja podríem tenir precipitacions que
anirien a més la segona quinzena, amb
una normalització de les temperatures.
Desembre: seria inestable, amb precipitacions al principi i al final de mes. Entremig, uns dies més estables.
Gener: tindríem uns dies insegurs
amb algunes pluges i un cert descens de
la temperatura, per a tornar de nou la inestabilitat.

Febrer: començaria estable, però podríem tenir els dies amb les temperatures
més baixes de l’hivern. Cap a finals de
mes, precipitacions.
Març: pluges a l’inici i a la fi d’aquest
mes. Entremig, un període més estable.
Abril: algunes precipitacions al principi de la mesada, però el més destacable
seran les tempestes dels últims deu dies.
Maig: els primers dies serà inestable,
amb algun ruixat, seguit d’uns dies més
estables. A finals de mes, algun ruixat o
tempesta.
Juny: algun ruixat o tempesta els primers dies per a estabilitzar-se amb calor,
i de nou tempestes cap al final del mes.
Juliol: els primers 20/25 dies dominaria un ambient sec i calorós. Canvis amb
algun ruixat o tempesta.
Nota: la tardor començaria amb precipitacions. L’hivern, poc fred, i una primavera humida seguida d’un estiu més aviat
sec i calorós.

LLETRES
Posta de sol a la Creu
Q. Solà

He pujat a la Creu altra vegada
per mirar des de dalt la immensa vall
i un poblet més menut. Quin bon treball,
símbol sant, fer de far aquí clavada.

És mostrar com de bella i agraïda
la natura pot ésser vers son Déu.
Anunciava el vell dia, el dolç adeu
amb la posta en escena més lluïda.

Veus tan magna bellesa com perdura;
aquest sol de ponent amagadís
l’últim or et regala, i tot l’encís,
oferint cortesia, en tu s’atura.

A l’abast dels meus ulls es presentava
un màgic sortilegi esplendorós;
la creu quieta, jo amb aire candorós
sorprenguérem la nit quan ja arribava.
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Cigonyes en el cel de Moià
Marian Baqués

No és estrany que Joseba Achotegui
El dilluns 8 d’agost, al capvespre, tot
Moià mirava al cel. Un estol de cigonyes hagi anomenat «Síndrome d’Ulisses» el
sobrevolava la vila. Al cap d’una estona, dol de l’immigrant. Del seu article «Due
la majoria anà a pernoctar a l’hotel que la lo migratorio extremo: el síndrome del
teulada de les sitges de BonÀrea els ofe- inmigrante con estrés crónico y múltiple
ria. Segons el diari Regió7, a Taradell, el (Síndrome de Ulises)» en transcrivim dos
Grup d’Anellament Calldetenes informà fragments: «La Síndrome d’Ulisses es
que la majoria provenien d’Alemanya i caracteritza perquè causa estrès o dols
altres de França i es dirigien al Senegal —soledat forçada, indefensió, por, etc.—
i a Mauritània. L’endemà, després d’es- de manera crònica i sense suport socimorzar en algun
al i també per
camp, quan l’ail’aparició
d’un
re s’escalfà parconjunt de símptiren en direcció
tomes psíquics
sud. Unes poi somàtics que
ques, però, havis’emmarquen
en mort electroen l’àrea de la
cutades.
salut mental, en
Migrar, mouel límit de la psire’s a altres terres
copatologia. […]
és tan vell com la
Existeixen
set
humanitat. Les
dols de la migramigracions
es
ció: la família i
remunten a l’iniels éssers estici de l’espècie
mats, la llengua,
humana sobre
la cultura, la terla terra. Sempre
ra, l’estatus son’hi ha hagudes,
cial, el contacte
de migracions.
amb el grup de
Avui dia, estan
pertinença, els
Cigonyes a la xemeneia de Cal Comadran riscos per a la
tacades amb el
drama. Però miintegritat física»
rem què en trobem en la literatura, seguint (Psicopatología y salud mental del niño
el nostre costum.
y del adolescente, núm. 11, Barcelona
Homer ho ha dit tot sobre les passi- 2008, pp. 15-25).
ons, les ambicions, les enveges... Calipso
L’estiu de 1969 vaig estar un mes a
—«divina entre les dees»— troba Ulisses, Puigcerdà preparant l’examen de Preunienyorat d’Ítaca, en aquest estat: «Seia, versitari i ajudant les colònies d’estiu que
plorant, a la vora del mar, en el seu lloc de l’escola organitzava. Quan vaig acabar la
sempre, / amb l’esperit destrossat pel do- feina, em van regalar 300 pessetes, amb
lor, els gemecs i les llàgrimes. / Queien les les quals vaig comprar-me el meu primer
llàgrimes mentre mirava la mar infecun- llibre. Era el Nou catecisme per a adults,
da.» (Odissea, Barcelona 2012, p. 85).
conegut com a Catecisme holandès. Es
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tractava d’un intent postconciliar d’explicar la fe en el llenguatge d’avui. Certament, reeixí en l’intent. Comença amb
aquest text: «Al primer terç del segle VII
un monjo, Paulí, s’adreçà al nord d’Anglaterra a trobar el rei Edwin, per tal de
persuadir-lo que acceptés el cristianisme.
Al cap d’un temps d’incertitud, aquest es
decidí a convocar una assemblea dels
principals del reialme. Durant la reunió, un
es va alçar i digué: ”Senyor rei, quan vós
un entauleu plàcidament amb els vostres
nobles i vassalls a la sala, escalfada per
un foc viu, a l’hivern, mentre a fora braola
la torbonada i la neu va regolfant, vet ací
que sobtadament un ocell es fica dins la
sala: entra per un finestral i surt per l’altre.
Durant el breu instant que passa dins la
sala, està a l’abric del fred; però, tan aviat
com es fa fonedís al vostre esguard, s’endinsa de bell nou en la feredat de l’hivern.
Igualment passa, em sembla a mi, amb
la vida de l’home. No sabem què hi ha
abans de la seva aparició, ni què segueix
la seva partença. Si aquesta nova doctrina ens dóna sobre això, poc o molt, alguna certesa, bé val la pena de seguir-la”»
(Bisbes holandesos, Barcelona 1968, p.
3). La condició humana, què té d’au migratòria?
Qui emigra? Els millors, els més inquiets. Trobo adient aquesta teoria en John
Steinbeck dins Viajes con Charley (Madrid
2018, pp. 115ss). «¿Podria ser que els
estatunidencs fossin gent inquieta, gent
itinerant, que no se senten mai contents
en el lloc on viuen per una qüestió de selecció? Els pioners, els immigrants que
poblaren el país, eren els inquiets d’Europa. Els qui tenien les arrels fermes es
van quedar a casa i encara hi són. Però
tots nosaltres, llevat dels negres portats
per força com a esclaus, descendim dels
inquiets, dels díscols que no es van conformar a quedar-se a casa.»
Recentment, Theodor Kallifatides ha
estat descobert, segurament gràcies a la
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culta i propera traducció que Montserrat
Camps n’ha fet. Kallifatides és un grec
que, descoratjat per la situació que vivia
en la seva Grècia, emigrà a Suècia a l’edat
de vint-i-sis anys. Hi ha esdevingut un escriptor mundialment famós. Del llibre Una
altra vida, encara (Barcelona 2020, pp.
72, 99, 114): «L’emigració és una mena
de suïcidi parcial. No et mors, però hi ha
moltes coses que es moren dintre teu. Entre altres, la teva llengua.» «Una tarda, a
finals d’agost, quan els ocells migratoris ja
havien començat a marxar, en vaig veure
un que anava sol. Havia perdut l’esbart.
Tanmateix, continuava el viatge pel cel desert. Duia el rumb a dintre seu. I jo, ¿que
en duia cap, de rumb, a dintre meu?» «Jo
volia que tot continués com abans. És un
dels drames de l’emigrant. Somia tornar
a tot allò que va deixar. Però allò només
existeix en el seu record tèrbol.»
Quan els catalans emigrem o deixem
el país, ens surt del cor el cant de L’emigrant de mossèn Cinto. Aportem, però,
una estrofa d’un poema verdaguerià no
tan conegut: «Lluny de ma terra» (Obres
completes, Barcelona 1964, p. 431):
Malalt i trist deixí ma dolça terra
del Montserrat,
i els somnis bells del pobre que
es desterra s’han desterrat.
Acabem amb el testimoni ferm de
Lucho (Lluís) Espinal. Fill de Sant Fruitós
de Bages (1932), es fa jesuïta i aviat és
enviat a Bolívia. Hi treballa en la denúncia del poder, de la injustícia social i de
l’absurd sistema del món. Advoca per la
justícia, la llibertat i la igualtat. I, és clar,
fa nosa. L’assassinen el 21 de març de
1980. Del seu llibret Pregàries a boca de
canó (Barcelona 2020, p. 23): «Et demanem, també, pels teus pobres, als quals
tu vas anomenar feliços. Dóna l’autèntica
felicitat als qui, com Tu, no tenen llar, ni
pa, i han d’emigrar.»

La Tosca - Moià

Mestre moianesenc compromès
Josep Ruaix i Vinyet

Si bé amb entrebancs per culpa de la
pandèmia, ja ha pogut sortir a la llum la
segona edició del Primer recull de prosa
de Miquel Bosch i Jover. Esbós d’anecdotari, a cura d’Antoni Mas i Bigas i editada per l’Ajuntament de Balenyà. Val a dir
que n’havia sortit la primera edició l’any
2019 (vegeu LA TOSCA, jul.-agost 2019,
p. 62), però per problemes tècnics havia
aparegut amb molts defectes. Podem dir,
doncs, que ara tenim l’edició definitiva.
Miquel Bosch i Jover va néixer a Calders l’any 1900; per tant,
és un moianesenc. I morí
a Balenyà (Osona) en
1960. Ja abans (1994) se
n’havia recollit la poesia,
i posteriorment (2003)
s’havia ofert al públic
una miscel·lània bosch-ijoveriana. Traslladat amb
la seva família a Artés
(Bages), el jove calderí
tingué la vocació de mestre de minyons, carrera
que estudià a Lleida. Ja
amb el títol corresponent,
exercí de pedagog a Torà
de Tost (Ribera d’Urgellet, Alt Urgell) i després,
durant molts anys, als
Hostalets de Balenyà (fracció del municipi
de Balenyà).
Doncs bé, podem dir que va ser un
mestre compromès amb l’espiritualitat,
amb el país i amb la cultura. Per tant,
convenia que no es perdés el seu llegat.
Això ha estat obra, sobretot, de l’esmentat
Antoni Mas i Bigas, un balenyanenc igualment compromès.
El volum —precedit de diverses introduccions i seguit d’un anecdotari a càrrec
d’un fill del mestre, Marcel·lí Bosch i Portí,

com també l’evocació que indirectament
(a través del record d’una veïna i amiga
de Bosch i Jover) en fa una seva deixebla
(Helena Fusté i Munné) i, com a cloenda,
una síntesi biogràfica del protagonista—
ens ofereix, per ordre cronològic, vint
textos on van aflorant les inquietuds, els
coneixements, les amistats, les activitats,
etc. d’aquest home polifacètic.
Així, s’hi reflecteix l’ambient literari
de la Plana de Vic, amb extenses glosses de Verdaguer, elements del folklore
català, comprenent-hi el
sardanisme, el bon gust
literari de l’escriptor, especialment en la narració
«La Guida», la religiositat
de l’època, un agradable sentit de l’humor, etc.
Particularment, com a
moianesos, hem d’assenyalar el parlament que
feu a la nostra vila en la
Festa de l’Arbre Fruiter i
Homenatge a la Vellesa
de l’any 1958, on surten
esmentats
compatricis
nostres i s’hi inclouen dos
poemes adients: «Als
vells. L’idil·li venerable» i
«Dos fruiterars».
L’anecdotari que complementa aquesta obra ajuda a perfilar la fesomia d’un
home compromès, com he dit, però també
simpàtic, enginyós i, a vegades, despistat.
Semblantment, s’hi descriu l’ambient en el
qual es desenvolupava la seva vida.
Val la pena que no oblidem figures
que, sense brillar com les de primera magnitud, han contribuït a afaiçonar —amb el
seu treball i el seu exemple— la nostra
terra i la nostra gent, deixant petjada, més
o menys fonda, en la nostra història.
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Lectures d’estiu moianesenques
M. Carme Muñoz

Un llibre infantil, tres novel·les juvenils
i un poemari, per a passar les hores de
calor en bona companyia. O com viatjar
sense moure’s de casa.
Inicio les lectures amb El viatge d’en
Mateu de Glòria Pons i Laura Vilardell.
Una breu idea de qui són les moianeses autores del llibre, la Glòria i la Laura,
la trobareu en el mateix llibre. Aquest volum ha estat publicat enguany per l’Editorial Oliveras, de Sant Joan les Fonts (Garrotxa), que ja ha editat altres llibres de la
Glòria Pons.
La Glòria ens té acostumats a bons
poemes i bona prosa. En aquest llibre ens
ofereix un bon grapat d’històries per explicar als infants. Glòria, la veterana i premiada autora, comenta que s’ha inspirat en
el tracte amb els infants que ha conegut,
en bona part a catequesi, per a crear els
personatges i les històries.
Coneixem l’Eduard, el noi a qui els
seus pares regalen una tortuga d’aigua. Li
posa el nom de Mateu. La tortuga és feliç
a casa de l’Eduard, però es pregunta si la
vida tan sols és allò i quin sentit té tot plegat. Un dia, tot escoltant una conversa entre dos ocells, decideix anar al rierol, on diuen aquests ocells que es troba la felicitat.
En Mateu inicia així un viatge per trobar el sentit de la vida i la felicitat. En el
seu camí troba un munt de personatges
(el vell roure, la papallona, la serp, la mare
conilla, etc.), amb els quals va descobrint
els temes de la vida i fent amistat. Després d’un munt d’aventures, en Mateu arriba al rierol i troba la resposta a les seves
inquietuds.
Les històries estan molt ben il·
lustrades per la Laura, filla de la Glòria,
que aconsegueix donar força i emocions
als personatges.
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Un llibre per a llegir acompanyant els
infants en les aventures que s’hi esdevenen.
Continuo llegint aventures: El Club
del Gong i el misteri de la cabra d’or de
Carles Palau-Ribes Roger.
Tota una declaració d’amor a Moià,
d’un barceloní molt moianès. En Carles
—que enguany ha representat el paper
de senyor de Planella en la festa de la
Cabra d’Or— va publicar aquesta novel·
la, la seva primera novel·la, l’any 2019,
amb l’editorial Círculo Rojo. Ens hi proposa un misteri a resoldre, vinculat a
l’esmentada festa, amb uns personatges
molt propers.
De la mà del protagonista principal,
en Gerard, del seu germà Galdric, de la
seva germana Ona, la nova amiga Laia i
la germana de la Laia, l’Aina, descobrim
les parades de la fira de festa major, el
misteri de la bèstia del cementiri i tot
allò que s’esdevé durant la festa de la
Cabra d’Or. I sabrem què és El Club del
Gong. Una intriga que es llegeix d’una
tirada.
Més aventures amb El gran viaje de
Fraghor de Laura Riera Ferrón.
La Laura ens endinsa en una novel·la
plena d’acció, i hi perdem l’alè seguint les
aventures de Fraghor. Aquesta jove moianesa, la Laura, va decidir en el 2021 dedicar-se professionalment a l’escriptura,
després de molts anys d’escriure. De fet,
el primer esborrany d’aquesta novel·la el
va fer... quan tenia onze anys!
És la segona novel·la que publica en
paper, en aquesta ocasió a Ediciones Arcanas, però en té més de publicades a la
plataforma electrònica Wattpad amb el
nom de Rifelaura.
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La trepidant novel·la de fantasia comença amb la maledicció d’una bruixa,
que deixa els seus poders atrapats de tal
manera que qui arribi al lloc on són se’ls
podrà atribuir. Fraghor, desesperat per
ajudar la seva germana, inicia un viatge
per arribar a aconseguir els poders. Pel
camí trobarà aliats i enemics. Però, assolirà el seu objectiu?
I encara, L’herència del temps. La
Llegenda de les Joies Temporals, de
Joan Torres Alberch.
És la primera novel·la d’aquest jove
nascut a Castellcir, que s’ha iniciat en
l’escriptura amb aquesta història de ciència-ficció. La va publicar l’any 2019 amb
Letrame Editorial.
L’acció ens situa en una societat distòpica. El jove Shawn descobreix que té
un do: pot veure coses del passat. Amb
els seus amics lluita per saber què està

passant al seu país, què els amaguen els
adults i què cal per a aconseguir la llibertat.
I acabo amb els poemes de Corriols
en ronda de Baltasar Fonts.
Després de tantes aventures ve de
gust una passejada per la vida a través
d’un llibre de poemes.
Parlem del segon poemari publicat
per Baltasar Fonts, aquest moianès bregat en cultura. Ell mateix diu: «Aquí teniu
un segon poemari de corriols que surten
d’un lloc i que, de pic o de palada, arriben
a bona fi. D’altres només van on poden.
Algun n’hi ha que us deixa a mig aire, un
altre que s’embolica i un que no us aboca
enlloc.»
El resultat és una lectura que ens
aporta una bona dosi de descans, pau i
satisfacció d’haver fet exercici... mental.
No us el deixeu perdre!

Fot. M.C. Muñoz
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Revista
número 66

REVISTA
D’ESTUDIS
DEL MOIANÉS

Mossèn Jaume Boixó,
fundador de l’Escola Pia de Moià
Joan Florensa i Parés
La construcció de la carretera
al pas per l’altiplà del Moianès (1850-1854)
Miquel de la Bufa

Ja a la venda
a la Casa Rafel Casanova
i a les llibreries!
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PUBLICACIONS
Llibres
J.A. Adell et al. La resclosa de la Sèquia de Manresa
Balsareny: Ajuntament de Balsareny, 2022

Amb el subtítol Una obra medieval en ple ús, set autors (entre
ells el calderí Eduard Sánchez i Campoy) fan un estudi de la gran
obra d’enginyeria civil del segle XIV que està encara en plena
vigència però a la qual, com és lògic, s’han hagut d’anar fent
algunes reparacions, com la de l’any 2020, a causa d’un aiguat.

Santa Cecília de Montserrat del segle X a Sean Scully
Barcelona: Diputació de Barcelona; Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2017. 200 pp.

Volum de luxe amb diversos aspectes de l’església Santa Cecília de Montserrat. El capítol titulat «La investigació arqueològica» (pp. 29-48) és signat per Eduard Sánchez, arqueòleg de
Calders. El volum conté sengles versions al castellà i a l’anglès.

Mireia Vila Cortina. Els orígens de l’hostaleria a Calders
Calders: Ajuntament de Calders, 2021. 34 pp.

Amb motiu del centenari del restaurant i antiga fonda de Cal Soldevila s’ha publicat aquest opuscle, seguint la sèrie formada per:
Calders segle XX. De la plaga fil·loxera a la democràcia, de J.M.
Soler (2019); La Colònia Jorba. 125 anys d’història entre natura,
de J. Piñero (2018), i Joan Cuyàs i Sala, i els cent anys de l’arribada de l’aigua a Calders (1917-2017), de J.M. Soler (2017).

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77
AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78
SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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Revistes
—La Calderina, núm. 30 (agost
2022), amb 40 pàgines a tot color sobre
temes relacionats amb Calders.
—Modilianum, núm. 66 (1r semestre
2022), amb 96 pàgines sobre història moianesa.
—Catalunya Cristiana, núm. del 247-2022, amb una ressenya del llibre de

Josep Esteve Josepestevescrits, signada
per Josep Ruaix.
—Universitas, revista digital (de data
27-7-2022), amb l’article «Una reflexió sobre l’empatia i la compassió», del moianès Josep Gallifa.

Diaris
22-7-2022
16-7-2022
«Moià recupera la placa a Rafel Casanova
desapareguda en 1939. La pedra amb la inscripció es va trobar a la finca que havia estat
la casa del tenor Viñas, que ja havia fet fer el
monument en 1932». «L’escola pública i la llar
d’infants de Moià tindran biomassa». «Les coves del Toll obren portes per celebrar els 70
anys de la descoberta. Una matinal d’activitats
i visites gratuïtes commemora que en 1952
dos espeleòlegs van arribar per primer cop a
la galeria sud de la surgència», notícia de primera pàgina, ampliada a l’interior.

17-7-2022
«Explotacions ramaderes del Moianès han rebut atacs d’un llop salvatge. L’exemplar mascle, d’origen italià, s’ha establert a la comarca
des de fa un any. Reclamen a l’administració
un suport efectiu per a salvaguardar el bestiar».

18-7-2022
«Adri Arnaus arregla amb un eagle al 18 una
fluixa actuació a la cloenda del British. El jugador de Moià Golf Club va acabar amb un cop
per sobre del par del camp després de quatre
jornades».
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«Esport17 i Judo Moià sumen onze nous cinturons negres 1r DAN, dos nous 2n DAN i un
nou 3r DAN».

25-7-2022
«Mor el pilot d’un ultralleuger en estavellar-se
al camp d’aviació de Moià».

30-7-2022
«Moià farà una instal·lació solar al sostre del
pavelló. El projecte, que suposa una inversió
de 159.000 euros, permetrà un estalvi en la
factura energètica que s’estima en més de
20.000 euros l’any».

6-8-2022
«Moià comença l’adequació de l’aparcament
soterrat, que preveu obrir al novembre. S’han
iniciat els treballs que permetran acabar i fer
funcionals dues de les tres plantes del pàrquing de sota el CAP, encallat des de fa més
d’una dècada».

9-8-2022
El diari Regió 7 publica un suplement sobre la
Festa Major de Moià.

12-8-2022
«Tall ahir i avui entre Moià i Calders per un
camió que va bolcar. El vehicle, que duia una
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càrrega de 200 porcs, serà retirat aquest matí.
El conductor va resultar ferit de poca gravetat».

nostra la proporció se situa a l’entorn del 25%,
però al Moianès és del 9%».

20-8-2022

El Punt Avui

«Naturalistes del Moianès tiren endavant un
projecte de seguiment del gat fer. La primera
iniciativa ha estat la instal·lació de càmeres de
fototrampeig que s’aniran reubicant per a captar si la comarca manté població del felí. S’ha
dividit el mapa del Moianès en 23 quadrícules
de 5x5 km i la idea és anar-les cobrint totes
amb les càmeres».

2-8-2022
«L’escolarització universal de tots els infants»,
article on es destaca la fundació de l’Escola
Pia de Moià (1683).

ara

Ara

22-8-2022

15-8-2022

«El Moianès és la comarca amb menys mares
estrangeres. A la majoria de territoris de casa

«Patrimoni català en perill», article on es destaca el castell de la Popa (Castellcir).

BREUS
Èxits esportius

El passat 3 de juliol, a Valladolid, la
moianesa Mariona Clopés Crusat es va
proclamar campiona d’Espanya de seleccions autonòmiques de voleibol sub15
(CESA2022). Catalunya es va imposar
clarament en tots els partits, només cedint
un sol set en tot el campionat.
En el campionat del món de biketrial a
Reinosa (Cantàbria), del 10 al 14 d’agost,
el moianès Dani Bonache va quedar sisè
en la categoria Under 10. Va participar
com a membre de la selecció catalana de
biketrial, que va quedar campiona. Malgrat la nodrida participació catalana, els
organitzadors no van permetre que es
posés l’himne nacional català en el lliurament de premis.

Apunt històric:
bandolerisme al Moianès

En el llibre Contalles a la fresca, de
Lluís Grifell, publicat a Berga en el 2012,
hi trobem un testimoniatge sobre bandole-

risme al Moianès en els primers anys del
segle XX. L’autor, nat a Manresa en 1925,
escriu (p. 138): «L’avi explicava que feia
de viatjant de farina i que cobria la ruta
de Manresa a Vic. Per a anar i venir amb
les tartanes del Galtanegra i fer les visites
als clients hi passava tota la setmana [...].
La feina de l’avi era prendre comandes i
cobrar les factures vençudes (la qual cosa
havia de fer-se en efectiu), un sistema
que obligava a anar sempre carregat de
diners, uns diners que, amb la complicitat
d’alguns tartaners de confiança, portaven
amagats al carruatge de les maneres més
inversemblants, fins al punt que, en una
ocasió, les monedes de plata van viatjar
dins de garrafes plenes de vi, tot perquè
passessin desapercebudes pels bandolers, que els assaltaven de tant en tant,
sempre prop del Toll (Moià) o del Canadell
(Calders), uns paratges on tenien els seus
caus, els quals utilitzaven alternativament.
[...] Un dia que el Sometent els va tirotejar,
en varen ferir un, de bandoler [...].»
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Mia Antonella Castillo Guzmán, filla
de Lenin Gabriel i de Hilda Ivonne, dia 12
de juliol.
Assa Toure, filla de Mahamadou i de
Diorobo, dia 16 de juliol.
Nur Coll Aliberch, filla de Carles i de
Lis, dia 18 de juliol.
Aarón Becerra Ferrer, fill d’Arnau i
d’Ivanna, dia 25 de juliol.
Harsirat Kaur, filla de Kuldeep i de
Hardeep, dia 9 d’agost.

Defuncions

Santiago Valldeoriola Mas, de noranta-cinc anys, dia 12 de juliol.
Joan Tarter Creus, de vuitanta-un
anys, dia 20 de juliol.

Rufina Valdés Matas («la Fina del
Círcol»), de vuitanta-set anys, dia 23 de
juliol.
Loli Sánchez Alix, de vuitanta-vuit anys,
vídua de Manuel García, dia 1 d’agost.
Sebastià Tria Sallent, de noranta
anys, dia 2 d’agost.
Vicenç García Ivorra, de setanta-dos
anys, dia 6 d’agost.
Joan Baptista Ferrer Villamayor, de
noranta-un anys, dia 17 d’agost.
Angeleta Soler Miró, de noranta-quatre anys, vídua de Josep Crespiera Quintana, dia 24 d’agost.
Josefina Matarrodona Mas, de vuitanta-cinc anys, vídua de Sebastià Padrós
Roca, dia 27 d’agost.

NECROLÒGIQUES
En memoria de Joan Vila
Miguel del Río (col·laborador del C.E.
Moià)
Constructor de buenos sueños,
pionero fiel, tierna paz,
creador de nuevos cielos,
estandarte de amistad.
Visionario del progreso,
gestor de unión y verdad,
portador hasta en los huesos,
sentido común y más.
Me hieren mis torpes versos
que escribo sin olvidar
que he valorado tu aprecio
cual si fuera de hermandad.
Joan Vila, nobleza, empeño,
puerta abierta a los demás,
tu corazón como un leño
arde más del más allà.
Joan Vila
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A l’amic Joan Carrera
Josep M. Picañol
Amb en Joan anàvem a col·legi als
Escolapis, on la nostra relació va ser normal entre canalla. Ell anava amb el seu
germà Josep, del carrer del Vall. Jo era
d’una altra barriada, el Poblenou. De més
grans vam fer cursets d’esperanto i ampliació d´estudis. Passada la mili, vàrem
fer uns quants viatges per Europa. Parlem
de finals dels anys seixanta i principis dels
setanta, juntament amb en Francesc i el
seu Seat 850.
Un d’aquests viatges va ser a l’antiga Iugoslàvia, on un noi ens deia repetidament «Tito buono». Devia pensar que
érem agents del règim. Ara, el viatge més
llarg va ser durant tres setmanes a Noruega. En anar a embarcar al ferri des de
Dinamarca, ens va envoltar la policia i ens
van escorcollar. Es veu que la nostra imatge a l’estil Beatles no els va agradar. Vàrem continuar el viatge, va ser molt maco
i ens vam fer un fart de pujar i baixar pels
fiords: a baix, mar, a dalt, llacs. Fins i tot
vam tenir una nevadeta en ple agost fins
a sobrepassar Bergen.
La vida avança amb l’Alpine, el cotxe
al qual agradaven les cunetes de la car-

retera. Cal destacar el revolt dels Dotze
Apòstols. Els dos germans no donaven
l’abast repassant la planxa i pintant-la
de nou. Les 24 Hores de Moià al Prat
de la Plana amb moto, on també participaven. Reconstruir l’Amilcar, un cotxe
d’època original, va ser una feinada per
a ells.
En Joan tenia un caràcter inquiet i actiu. Va anar a Òdena, on va aprendre a
volar en veler. I d’aquí als Estats Units a
practicar. Casaments: primer un, després
l’altre. I la jubilació: canvi de residència
amb l’Eulàlia i els fills, en Pol i la Duna.
Llavors va restaurar el Porsche: motor,
embragatge, col·lectors, etcètera. En va
gaudir molt amb l’Eulàlia, aquests darrers
anys. Restaura motos, com la Montesa o
la més destacada, la Lube, una moto antiga que, un cop reconstruïda, va quedar
preciosa, ja que té peculiaritats que la fan
única.
També va publicar el número 100 dels
seus escrits en el Moià d’abans: des del
seu blog publicava a la xarxa el dia 15
de cada mes. Últimament, a causa de la
seva malaltia, ens vèiem més sovint. Ell
sempre molt vital, cuidat i ajudat per la família. El va afectar el decés del seu amic
Carlos. Ell sempre comentava les cami-

L’Amilcar, amb el Joan al volant
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nades pel Moianès, a les tines de vi i als
pous de glaç, a més d’altres contrades.

Ara deuen caminar junts per l’infinit!
Fins a sempre!

El «Moià d’abans» de
Joan Carrera Vilardell
Eudald Font Cleries

pilats pel moianès Joan Carrera en el seu
blog «Moià d’abans» (http://moiadabans.
blogspot.com). M’agradaria fer palesa la
importància d’aquest material, testimoni
d’unes vivències que, si no queden escrites, es perden en el temps.
Em plau ressaltar l’interès d’aquest
treball per als qui estimem Moià i la seva
comarca. Són històries explicades amb el
cor, fets rellevants de la vida quotidiana,
sobre la manera de fer i viure, no sense
els esforços sobrehumans d’unes generacions de dones i homes que varen construir el país en què vivim.
«Moià d’abans» em recorda un vers
de revolta d’en Raimon: «Qui perd els
orígens perd identitat.» Si no recordem
els orígens de la nostra cultura, ens
vendran fantasmes, ninots en mans
dels altres. Cal, doncs, preservar la memòria.
«Moià d’abans», alenada d’aire fresc,
ens recordarà sempre la teva estimació
i la teva petjada pels amples camps del
Moianès. Feina feta, Joan. Allà on siguis,
una abraçada.

Al llarg dels últims 150 anys, els comportaments i costums del nostre país han
canviat a una velocitat exponencial, vertiginosa. En aquest sentit, ens ho recorden
una sèrie de cent escrits, pensats i reco-

Adéu a Santiago Valldeoriola
Enric Oliveras Gallaguet
El dia 12 de juliol ens va deixar l’amic
Santiago Valldeoriola Mas, a l’edat de noranta-cinc anys.
Val la pena recordar algunes de les
seves qualitats. Fou home senzill, que estimava tothom, la família, el poble…, era
moianès de debò. La seva bonhomia es
feia palesa ajudant a qui ho necessitava,
fos qui fos. Va formar part activa del grup
que va fer possible la descoberta de l’en48

trada primitiva de la galeria sud de les coves del Toll, que havia quedat segellada
per l’esllavissada d’un terraplè. Dintre les
files del G.E.M. (Grup Excursionista Moianès), fou responsable d’espeleologia. Formà part de la Creu Roja local, primer com
a portalliteres sanitari i durant molts anys
com a membre de la junta de govern.
Casat amb la Maria Rosa, tingueren
un fill, en Llogari, i tres nets, en Davi, en
Xavier i l’Anna, i besnets.
Descansa en pau i que Déu t’aculli al
cel.
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Fins aviat, iaio!
Sònia Arcusa
Només puc començar aquest escrit
agraint a la vida l’oportunitat d’haver pogut gaudir de molts moments amb un avi
com tu.
El teu pas per aquest món ha deixat
petjada, sempre et recordarem cantant,
ballant, jugant amb nosaltres, rient, fent
bromes... Sempre ens explicaves coses
de la mili i de quan eres petit.
Malauradament, fa uns quants anys
que l’alzheimer t’acompanyava, ens
acompanyava. I sí, tots ja sabem que
aquesta malaltia va prenent a poc a poc
tots els records i fins i tot persones.
Però saps què? De tu i de la teva
malaltia he après que cal gaudir del
present i dels petits plaers de la vida
com ara menjar-se un bon cucurutxo de
vainilla i xocolata, beure una coca-cola
ben fresca o cantar sense que importi
gaire si ho fem bé o malament. Amb tu
sempre vivíem l’ara i l’aquí sense importar-nos gaire el passat i molt menys el
futur.
I també hem après que l’amor ho pot
tot. Que potser no tenies gaires records,
però sí el cor ple de les persones que estimaves. I això no t’ho podia prendre res
ni ningú.
Ara ha arribat el teu moment. Nosaltres ens quedem aquí; intentarem continuar les nostres vides i gaudir-ne al mà-

Joan Baptista Ferrer

xim com tu sempre has volgut i feies. Per
molt que costi, intentarem viure els anys
que ens queden per a tu.
Com diu una cançó d’un dels meus
grups preferits (Txarango, Et recordo):
Tota la vida que deixes viu en mi.
Hem de caminar
malgrat que avui ens faci mal,
sobrevolar les pors
i mirar endavant.
T’estimem moltíssim, que no te’n quedi cap dubte.

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
d’octubre, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

JULIOL 2022
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

29,8

17,0

23,4

8

1

1

S

2,6

De l’11 al 20

32,7

20,3

26,5

10

0

0

SW

0,0

Del 21 al 31

30,4

19,1

24,8

5

0

6

SW

12,2

TOTAL

14,8

COMPARATIVA JULIOL 1922 - 2022
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Temperatura mitjana
Màxima absoluta
Mínima absoluta
Pluja mensual
Pluja màxima en un dia
Dies de pluja

Juliol 1922

Juliol 2022

24,6
13,6
19,1
29,0
10,0
39,4
25,8
11

30,9
18,8
24,9
34,7
14,2
14,8
11,4
6

Des de l’any 1916 no hem trobat cap mitjana de les mínimes superior a la de 18,8
d’aquest mes. En canvi, la mitjana de les màximes del juliol fou superada el 1982 amb
31,6 graus, el 1983 amb 31,45 graus i el 1994 amb 31,6 graus.
Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques des de l’any 2006) es poden consultar a la web gestionada per la família de
Carles Illa i Casanova, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia),
al Facebook (Meteo.Moia) i a Instagram (@elmoianes).

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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Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84
Mòbil 608 44 21 87
Partic. 93 830 09 20

CONCURS «La qualitat és en el detall»
El formatge del Moianès

www.montbru.com

Portal d’una casa de Moià, on fa
anys que ningú no hi entra ni en surt.
On és?

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon a la finestra de l’ermita de la Tosca, a la vall de Marfà.
El guanyador ha estat Josep Pladevall Moya.

Jardí amb espai ampli, a la fresca, per a celebracions, aniversaris i grups de #gasalesmorzar.
Cuina catalana, amb ingredients de la màxima qualitat, i de proximitat.
Perquè us sentiu com a casa.

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

La Tosca
MOIÀ

Setembre 2022

núm. 811

Hostal Grau

Verdaguer, 6
L’Estany (Moianès)
Tel. 93 830 30 51

Especialitats:
• Tomahawk
• Txuletón de vaca vella madura
• T-bone
• Tomahawk de wagyu

Entrevista a Jaume Valldeoriola, gerent d’Aigües de Moià
L’Ajuntament de Moià accelera l’execució d’inversions
L’Estany celebra la 20a Bachiana

De gom a gom

