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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

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 al terra de paviment hidràulic del forn de pa de Cal Bou, al carrer de Sant Antoni, 
número 11. La guanyadora ha estat M. Rosa Sotomayor Montaña.

CONCURS «La qualitat és en el detall»

La companyia Adriática 
d’assegurances ja no existeix i poc 
queda per assegurar en aquesta 

casa rònega. La placa és a la porta 
d’una façana. De quina casa?
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tres generacions diferents. Des del Consell 
de Redacció volem compartir aquest premi 
amb tots els col·laboradors de la revista, els 
subscriptors, així com amb les empreses i 
institucions que s’hi anuncien. Tot aquest 
conjunt ha fet possible que LA TOSCA hagi 
pogut transcórrer aquestes setanta-cinc 
anyades i ens empeny a continuar.

La sala Jordi Fàbregas de l’Espai 
Cultural de la Fàbrica Vella de Sallent 
té un aforament de 500 persones. És 
versàtil, amb una caixa escènica de 131 
m2. Amb vares elèctriques i motoritzades, 
disposa d’un equipament tècnic de so, 
llum i vídeo que va permetre gaudir 
d’un espectacle amb uns estàndards 
professionals. Sallent és un municipi de 
6.717 habitants. Era la primera vegada 
que els Premis Lacetània de les Arts i la 
Cultura s’entregaven fora de Manresa i es 
va anunciar que l’any vinent es lliuraran 
de nou a Manresa, però que en el 2024 
es vol tornar a celebrar en un municipi 
diferent. 

A l’interior de la revista s’informa de 
noves inversions milionàries per part de 
l’Ajuntament de Moià, amb la possibilitat 
que es materialitzi un ajut per a Les Faixes 
a primers d’any. Potser, doncs, es pot 
pensar en la possibilitat que d’aquí a dos 
anys el Moianès tingui la capacitat d’acollir 
aquests premis, que constitueixin una 
oportunitat per a projectar la creativitat, 
amb una mostra de les arts i la cultura.

El divendres 18 de novembre, Marc 
Marcè, director de Regió7, lliurava a Jau-
me Clarà, president de l’Associació Cul-
tural Modilianum —entitat editora de LA 
TOSCA—, el Premi Lacetània dedicat a 
la Comunicació en una gala celebrada a 
la Sala Jordi Fàbregas de l’Espai Cultu-
ral de la Fàbrica Vella de Sallent. El Pre-
mi Regió7 de Comunicació va adreçat a 
iniciatives informatives en qualsevol mitjà 
de comunicació social de les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Mo-
ianès, el Solsonès, la Cerdanya, l’Alt Ur-
gell i el Baix Llobregat Nord. La distinció 
a LA TOSCA és «un reconeixement d’una 
trajectòria de setanta-cinc anys de dedi-
cació al Moianès» i de la qual es remarca 
que «des del 2012 és editada per l’entitat 
Modilianum, que n’ha garantit la continu-
ïtat i ha ampliat tant el seu cos de col-
laboradors com la seva projecció social, 
amb un contingut local i comarcal».

Els Premis Lacetània estan coordinats 
per Òmnium Cultural Bages-Moianès. En 
les dues hores que va durar la gala, la 
comarca del Moianès fou esmentada més 
de quinze vegades, davant una audiència 
de més de tres-centes persones. 

La celebració del 75è aniversari 
d’aquesta capçalera, doncs, no podia 
tenir un millor colofó. Com va dir Jaume 
Clarà en recollir el premi, la trajectòria de 
LA TOSCA ha estat possible gràcies a 
diferents equips redactors de la revista, de 
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Premi Regió7 de Comunicació a La Tosca
Associació Cultural Modilianum

La revista LA TOSCA ha estat guar-
donada amb el Premi Regió7 de Comu-
nicació, un dels Premis Lacetània de les 
Arts i la Cultura que cada any convoquen 
diverses entitats bagenques amb la coor-
dinació d’Òmnium Cultural Bages-Moia-
nès. L’acte de lliurament del premi va tenir 
lloc el divendres 18 de novembre a l’Espai 
Cultural de la Fàbrica Vella de Sallent.

El Premi Regió7 de Comunicació, 
dotat amb 300 euros i una subscripció a 
l’edició electrònica del diari valorada en 
400 euros, va adreçat a iniciatives infor-
matives en qualsevol mitjà de comunica-
ció social de les comarques de l’Anoia, el 
Bages, el Berguedà, el Moianès, el Sol-
sonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Baix 
Llobregat Nord. La distinció a LA TOSCA 
és «un reconeixement d’una trajectòria de 
setanta-cinc anys de dedicació al Moia-
nès» i de la qual es remarca que «des del 
2012 és editada per l’entitat Modilianum, 
que n’ha garantit la continuïtat i ha ampli-
at tant el seu cos de col·laboradors com 
la seva projecció social, amb un contingut 
plenament local i comarcal».

Entre els altres premiats cal esmentar 
dos col·laboradors de l’Associació Cultural 
Modilianum: Glòria Ballús (a més, subs-
criptora de LA TOSCA) ha estat distingi-
da amb el Premi Berenguer de Montagut 
per a estudis sobre la Seu de Manresa pel 
treball L’orgue de la Col·legiata Basílica 
de Santa Maria de la Seu de Manresa, i 
Xavier Rubio amb el Premi Antoni Esteve 
per a estudis sobre la Catalunya Central 
per un estudi sobre la demografia del Ba-
ges i el Moianès durant les dues primeres 
dècades d’aquest segle. Per altra banda, 
l’Associació Memòria i Història de Manre-
sa ha obtingut el Premi Empremta.

Altres guardonats han estat Àlex 
Castro (Premi Bages de Narrativa jove), 
l’Esbart Vila de Sallent (Premi a la Cultu-
ra Popular i Tradicional), Francesc Xavier 
Boada (Premi El Galliner de textos tea-
trals), Francesc Riera (Premi Pare Ignasi 
Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana), 
Gabriel Campoy i Guillem Lafoz (Premi 
Plácido a la producció cinematogràfica) i 
Júlia Fargas (Premi Revista Dovella per a 
treballs de recerca per a joves).

LA TOSCA

Tots els guardonats en els Premis Lacetània 2022 (fot. Regió7 – Òscar Bayona)   
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Subvencions milionàries i acceleració 
de projectes al final de la legislatura
Josep Font

L’Ajuntament de Moià ha aconseguit 
una subvenció de gairebé un milió i mig 
d’euros dels fons Next Generation per al 
recinte de l’antiga fàbrica Comadran. Par-
lem d’aquest i d’altres projectes amb l’al-
calde, Dionís Guiteras.

Hem pogut aconseguir una subvenció          
—hem quedat en el lloc 95 de tot l’Estat— 
per a fer les reformes de Cal Comadran. 
També n’hem demanada una altra per a 
adaptar l’edifici de Les Faixes 2. Una de 
les línies dels fons Next Generation és 
reformar edificis públics en temes d’efici-
ència energètica. Hem obtingut 1.416.000 
euros, que cobreix el 100% de la inversió. 
Hi ha una part de les obres que haurem 
de finançar nosaltres o bé buscar altres 
subvencions, ja que són compatibles. Del 
projecte de Les Faixes, que vam presen-
tar més tard, encara no ens n’han dit res. 
La gestió administrativa dels projectes eu-
ropeus és complicada. Tots hem de signar 
responsabilitats, des del ple fins al secre-

tari i els administratius. La Unió Europea 
vol moltes garanties.

Hem acordat amb tots els partits del 
ple de l’ajuntament encarregar un pla 
d’usos de Cal Comadran, que adjudica-
rem ben aviat. Ara tenim el «maldecap» 
de concretar el projecte d’usos, perquè te-
nim els diners. Però val més tenir aquest 
«problema» que tenir-ne molts i no dispo-
sar de pressupost per a dur-los a terme. 
Tenim clar que Cal Comadran ha de servir 
per a donar uns serveis que el poble no 
té: les entitats necessiten espais, i també 
l’ajuntament i el Consell Comarcal. 

¿Penseu recuperar el projecte del 
Museu de l’Ós, a Cal Comadran?

No, però el museu és també un dels 
serveis que necessita espai. Fa anys que 
excavem les coves, a càrrec de l’IPHES, i 
estan guardant moltes caixes de material 
que potser haurem d’assumir. 

Com progressen les obres del pàr-
quing	del	CAP?	Quan	s’inaugurarà?

Van al ritme que tocava. A inicis de de-

VIDA MUNICIPAL

Sortida del pàrquing del CAP (fot. J. Font)   
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Antiga fàbrica de Cal Comadran (fot. J. Font)   

sembre les obres han d’estar acabades. 
Faltarà la part administrativa de permisos 
per a començar l’activitat del pàrquing. 
Volem inaugurar-ho aviat, però hi ha co-
ses que se’ns escapen, de dates, com els 
tràmits dels permisos. Crec que aquesta 
vegada ens anem acostant al final, però 
ja havia anunciat dates i vull ser prudent. 
Estem esperant que sigui el regal de Na-
dal, que ens ho cagui el tió. Farem una 
jornada de portes obertes. [L’alcalde pre-
fereix no establir una data concreta, però 
tot indica que quan llegiu aquest article ja 
hi haurà convocada la inauguració d’un 
espai que ha estat, per als moianesos, un 
autèntic forat negre durant una dècada].

També havíeu anunciat la reforma 
del sector A de Montví...

Estem resolent les darreres consul-
tes de veïns de Montví. En el pròxim ple 
n’aprovarem les respostes. L’objectiu és 
que el mes d’abril del 2023 tinguem les 
màquines treballant-hi. 

S’ha anunciat una subvenció de la 
Diputació per a l’església i el campa-
nar.	Quan	Modilianum	va	promoure	 la	
neteja del campanar, l’ajuntament deia 
que	no	podia	intervenir	en	un	bé	de	ti-
tularitat privada.

Hem signat un conveni amb el bisbat 

i la Comunitat de Preveres; per això po-
dem intervenir-hi des de l’ajuntament, ara. 
El bisbat ens cedeix l’església i el campa-
nar durant vint-i-cinc anys. Podem fer ús 
de l’espai, quan no hi hagi actes litúrgics 
i amb uns continguts que siguin adients 
a aquell lloc. Podem programar-hi actes. 
A la línia de subvencions de manteniment 
del  patrimoni de la Diputació només s’hi 
poden presentar els ajuntaments. És clar 
que el campanar i l’església depassen la 
seva funció litúrgica, com a patrimoni. És 
un emblema de Moià. I està en risc. No pot 
ser que un dia caigui una peça del campa-
nar o que aquest es deteriori. Certament 
que és del bisbat i aquest en té la respon-
sabilitat. La Comunitat de Preveres és la 
propietària d’aquest edifici i molts altres 
terrenys i béns immobles. Són uns diners 
que van a Moià i en gaudiran els qui hi van 
per motius religiosos i els qui hi aniran a 
concerts o els qui, simplement, volen con-
tinuar gaudint d’aquest patrimoni.

El conveni recull el tema del Casal?
No hi va inclòs, però la signatura del 

conveni ha permès de generar moltes 
confiances. Aquest compromís que el po-
ble de Moià ha fet amb la Comunitat de 
Preveres esperem que tingui un retorn, i 
pactar més coses en un pròxim futur.
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Susana Tapia, candidata del PSC
PSC. Socialistes del Vallès Oriental i Moianès

Susana Tapia serà la candidata del 
PSC a Moià en les pròximes eleccions 
municipals. És la segona vegada que as-
sumeix el repte d’encapçalar la llista so-
cialista i ho fa més il·lusionada i contenta 
que mai. Així ho va explicar durant la seva 
presentació de candidatura a l’auditori de 
Sant Josep el divendres dia 4 de novem-
bre, on també va detallar: «Crec que po-
dem obtenir un bon resultat»; de fet, ella 
va recuperar la representació del PSC al 
consistori en els anteriors comicis.

Aquests quatre anys a l’oposició «el 
PSC ha estat molt generós i hem col-
laborat perquè molts projectes tiressin 
endavant», va explicar Tapia, assegurant 
que «als socialistes ens mou el seny i la 
responsabilitat; jo mateixa soc una perso-
na de paraula». La candidata socialista 
està treballant en la confecció de la llista, 
que, digué, «ja tinc molt avançada, amb 
un bon equip per a treballar en un bon pro-
jecte per a Moià i, sobretot, pensant en el 
bé comú». Tapia va detallar algunes línies 
del programa socialista: «Volem un Moià 
de progrés, una vila participativa, espais 

públics de qualitat, un municipi igualitari i 
compromès amb l’ecologia i l’emergència 
climàtica.»

El diputat del PSC al Congrés Arnau 
Ramírez va acompanyar Susana Tapia en 
la seva presentació per donar-li suport i 
amb vista a fer un oferiment públic en el 
que calgui: «Des de Madrid treballem pels 
nostres territoris, per la nostra gent i acon-
seguim inversions i ajudes importants per 
als municipis.» També hi intervingué el pri-
mer secretari del PSC al Vallès Oriental i 
Moianès, Jonatan Martínez, que expressà 
a Susana Tapia el reconeixament per la 
feina feta i l’encoratjà a seguir en la línia 
de sumar per al municipi i créixer en re-
presentació. El primer secretari del PSC 
al Moianès, Enric Terencio, també va llo-
ar la feina feta per la candidata socialista, 
«amb una bona oposició i sempre pen-
sant en el bé del poble».

Susana Tapia va néixer a Barcelona, 
però s’instal·là a Moià ara fa més de vint 
anys per motius laborals. Treballa en una 
empresa del sector tèxtil i està encantada 
de viure a la capital del Moianès.

Susana Tapia en l’acte de presentació de la seva candidatura (fot. PSC)   
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Tu i jo.
Nosaltres.
A CaixaBank sabem com n’és, d’important, sentir 
que hi ha algú al teu costat, per això volem estar a 
prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot 
allò que importa.

PRENSA COMERCIAL 210X297  BRAND PURPOSE B/N CAT.indd   1PRENSA COMERCIAL 210X297  BRAND PURPOSE B/N CAT.indd   1 13/10/22   16:3813/10/22   16:38
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Clara Renom i Vilardell, soprano 
moianesa amb molt de futur
Elvira Permanyer i Sert

El diumenge dia 23 d’octubre, a les 
set de la tarda a l’auditori de Sant Josep 
de Moià: una soprano moianesa inicia el 
camí del cant líric. Una sorpresa i alhora 
una constatació que els estudis de piano 
i de cant líric al Conservatori de Manresa, 
amb el suport de la família —lligada a la 
música des de l’avi Just Renom, amb la 
mare professora i el germà violinista—, 
fan possible que les aptituds i les actituds 
es desenvolupin per a iniciar el complex 
ofici de ser cantant lírica. Els inicis sem-
pre són difícils, però comença amb bon 
peu: guanya dos anys consecutius el 
Concurs de Joves Talents del Conser-
vatori de Manresa (2019 i 2020). A més 
a més ha guanyat els premis Enderrock 
com a soprano de grups vocals (2017, 
2018 i 2019) i ha cantat al costat d’Anna 
Larsson, Ainhoa Arteta, Jennifer Wilson i 
Simon O’Neill.

La presentació formal de la Clara ve-
nia precedida d’un concert a l’ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalu-
nya), on fa el grau superior de cant, es-
sent alumna de la mezzosoprano Mire-
ia Pintó, a més de rebre masterclasses 
de Marta Matheu i d’Oriol Rosés, entre 
altres. El concert a Moià era el segon i 
en farà tres més, a Figueres, Manresa i 
l’Hospitalet de Llobregat, sempre acom-
panyada per la pianista manresana Alba 
Vila Rius.

* * *
L’auditori era ple de gom a gom, feia 

goig de veure! Família, amics, coneguts i 
saludats, tots donant suport a la jove so-
prano, que es va presentar tranquil·la (els 
nervis devien ser-hi, però no traspuaven), 
serena, segura, amb bona presència a 
dalt de l’escenari.

ACTES I ESDEVENIMENTS

Clarà Renom (fot. J.M. Renom)   
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L’auditori s’omplí per a escoltar a Clara Renom i Alba Vila (fot. Josep M. Renom)   

El repertori, ben escollit, va permetre 
d’escoltar i sentir una veu clara, timbrada, 
amb els aguts controlats i les notes baixes 
ben trobades. Semblava fer-ho amb faci-
litat, i a mesura que el concert avançava 
encara era més evident que aquell era el 
seu lloc i el seu món, el cant líric.

En presentar el concert va recordar 
que el mateix dia i mes, quan tenia pocs 
anys, havia ofert el seu primer recital de 
piano; era bon senyal que coincidissin els 
dos inicis. Va reivindicar la presència en 
el repertori de dues dones concertistes i 
alhora compositores, lamentant que du-
rant molts anys les dones en el món de la 
composició no haguessin tingut visibilitat, 
i molt poques, veu (Amy Beach i Alicia de 
Larrocha). 

La Clara va cantar cinc melodies 
per a piano del cicle La Courte Paille, 
compostes l’estiu de 1960 per Francis 

Poulenc. Seguidament va interpretar 
tres peces de Richard Strauss, del cicle 
Mädchenblumen, cançons de lied dedi-
cades a les flors: Kornblumen (clavells 
de Sant Joan), Mohnblumen (roselles), 
Epheu (heura).

D’Eduard Toldrà va oferir la Cançó in-
certa, amb lletra del poeta Josep Carner, 
per a continuar amb la cançó «Donar-se», 
del musical Gaudí, del compositor Albert 
Guinovart, que va dedicar a la seva àvia 
i poetessa Josefina Pons. Per tancar el 
concert va oferir un conjunt de cançons de 
les pel·lícules de la factoria Disney.

El públic dempeus va aplaudir llar-
gament, obligant la soprano a fer un bis, 
ni més ni menys que una de les àries de 
l’opera Roméo et Juliette de Charles Gou-
nod. 

Un bon final per a un millor comença-
ment!
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La targeta Moià Activa, campanya
de fidelització de l’ABIC Moià
ABIC, Agrupació de Botiguers i Comerciants de Moià

L’Agrupació de Botiguers i Comerci-
ants de Moià ha dissenyat una campanya 
per a fidelitzar la seva clientela. Es trac-
ta d’una targeta gratuïta que permetrà 
gaudir de molts avantatges, entre ells el 
d’acumular euros de descompte que es 
podran bescanviar en la pròxima compra.

Aquesta proposta se suma a altres 
accions similars que ja es van desenvolu-
pant en altres municipis catalans. L’objec-
tiu és premiar la fidelització i alhora donar 
valor a la compra 
del comerç de 
proximitat.

La targeta es-
tarà connectada 
a una aplicació 
que es pot des-
carregar al mòbil 
i que permetrà a 
l’usuari de visua-
litzar les empre-
ses i serveis ad-
herits a l’entitat, 
consultar promo-
cions comercials i fins i tot participar en 
els sorteigs que organitzi l’ABIC.

Alhora, l’ABIC posarà en venda targe-
tes-regal per diferents imports (30€, 50€, 
100€), que es podran utilitzar en qualsevol 
dels establiments de l’ABIC al llarg d’un 
any. Les targetes regal es podran comprar 
inicialment a l’establiment de Moià Travel.

Aquesta és una acció que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Moià, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.

Com registrar-se gratuïtament?
Tothom qui vulgui es pot registrar en 

qualsevol moment descarregant-se l’apli-

cació gratuïta Moià Activa o bé accedint 
a https://moiactiva.moneder.cat/. També 
hi haurà la possibilitat de registrar-se pre-
sencialment al carrer del Comerç, número 
3, a partir del dia 28 de novembre i fins al 
dia 22 de desembre. L’horari serà dimarts, 
dijous i divendres de 10 a 13 h. Aquesta 
acció compta amb el suport de l’IES Mo-
ianès.

A partir del mes de gener també es po-
drà sol·licitar el registre als establiments 

de l’ABIC Moià.

Com utilitzar la 
targeta?

Una vegada 
l’usuari estigui 
donat d’alta, po-
drà fer servir la 
targeta en els co-
merços i establi-
ments adherits a 
la campanya. La 
identificació serà 
molt fàcil. Es po-

drà mostrar la targeta Moià Activa o bé do-
nar el nom, el DNI o el número de telèfon.

ABIC MOIÀ, una aposta pel comerç lo-
cal,	el	tracte	personal	i	la	qualitat

L’Agrupació de Botiguers i Comerci-
ants de Moià és una entitat local sense 
ànim de lucre creada l’any 2003 amb la 
voluntat de promocionar el comerç de pro-
ximitat i l’activitat econòmica del municipi. 
En l’actualitat en formen part una cinquan-
tena de serveis, entre els quals es troben 
productes d’alimentació, tecnològics, per 
a la llar, moda i complements, així com 
serveis de restauració, impremta, salut i 
benestar personal i animal, esport i oci...

LES ENTITATS INFORMEN
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Alguns membres de l’ABIC, a Can Carner, amb els cartells anunciadors de la campanya 

Al llarg d’aquest any 2022 l’ABIC 
Moià ha realitzat diferents campanyes 
per tal d’acostar l’entitat a la ciuta-
dania, com ara l’ABICuizz, la progra-
mació de concerts i activitats dins la 
campanya A l’estiu tota cuca viu. Tam-
bé ha col·laborat amb altres entitats, 

com la Biblioteca de Moià per a la 
celebració de Sant Jordi, i ara acaba 
d’iniciar una col·laboració amb el Cer-
cle Artistic del Moianès per al disseny 
dels cartells.

Més informació: telèfon 936 76 65 68 / 
a/e abicmoia@gmail.com.
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

El 6 d’octubre es va fer el taller de ci-
ència «L’aventura de la poció secreta», a 
càrrec de FunBrain. Es van mostrar als 
nois i noies tots els trucs màgics apresos 
del millor mag del món, el mag Merlí, i lla-
vors ells mateixos es van transformar en 
mags creant una sorprenent poció. 

El dimarts dia 11 es va comentar, en 
el club «Llegir el teatre» a càrrec d’Elvi-
ra Permanyer, Zona inundable, de Marta 
Barceló. L’obra relata els fets ocorreguts a 
Sant Lluís, a Mallorca, l’octubre del 2018. 
La mateixa setmana es va realitzar la sor-
tida al Teatre Nacional de Catalunya per 
veure l’obra.

El dimecres dia 19 tingué lloc la pri-
mera tertúlia del club de lectura en anglès, 
«Book Club», a càrrec de la traductora 
Laura Patricio. Es va fer una presentació 
de com aniria el club i tot seguit es van co-
mentar els tres primers capítols del llibre 
d’Ami Tan The joy luck club.

En la tertúlia literària sobre novel·la, 
dirigida per Marian Baqués, es va parlar 
de L’estranya desaparició d’Esme Len-
nox. L’obra, de Maggie O’Farrell, fou es-
collida amb motiu del Dia Internacional 
sobre la Salut Mental.

El dimarts dia 25 es va fer el taller 
artístic «Ferides de pel·lícula», impartit 
per Lourdes Busquets, de l’espai de cre-
ació artística El Taller. Va ser una activi-
tat experimental, en què es van formular 
diferents ingredients molt fàcils d’acon-
seguir, per a fer dues coses: carn i sang 
falsa. Això va permetre que els partici-
pants elaboressin la seva pròpia ferida, 
maquillant-la per tal que es veiés al més 
realista millor.

Organitzada pel Cercle Artístic del 
Moianès, es va fer la presentació de dos 
programes de ràdio: per una part «Ones 
creatives», de periodicitat quinzenal, on 

es parla d’un tema relacionat amb la cre-
ativitat i les arts visuals, amb entrevistes i 
seccions relacionades amb l’art en tots els 
seus vessants, i, per altra part, «La xapa 
lúdica», també quinzenal, dedicat als jocs 
de taula. 

L’exposició del mes de novembre va 
ser «Dins el bosc», una instal·lació que 
proposa un joc de recerca de personatges 
de la tradició oral dins la il·lustració d’un 
bosc. La mostra ha estat visitada per les 
dues escoles de Moià.

A principis de novembre hi va haver 
la primera sessió del club «Llegir òpera»: 
primer la conferència-audició de Don 
Giovanni, de Mozart, a càrrec d’Albert 
Ferrer, historiador de l’art i musicògraf, 
i després la sortida al Teatre Kursaal de 
Manresa per veure l’obra, el dimecres 9 
de novembre. Aquesta activitat es fa amb 
la col·laboració de la FOC i Joventuts 
Musicals.

El divendres 11 de novembre es va 
gaudir amb la sessió de contes «Dins el 
cor», de la rondallaire Ada Cusidó, dirigida 
a infants d’1 a 3 anys. Un conte dolç sobre 
l’amistat i la companyia.

Durant els mesos d’octubre i novem-
bre també es van dur a terme visites amb 
els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Moia-
nès. Se’ls va fer un repàs general dels 
serveis i racons de la biblioteca, i una part 
pràctica dedicada a buscar en el catàleg. 
Amb els de 2n d’ESO es va realitzar l’acti-
vitat DeBat a Bat «Després del després», 
en la qual, a través d’àlbums il·lustrats, 
es donà a conèixer la figura del dibuixant 
Jimmy Liao.

Finalment, us volem recordar que, 
si heu estat pares durant l’any 2022 i 
veniu a la biblioteca a fer el carnet del 
vostre nadó, rebreu un obsequi de ben-
vinguda.
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«Llegi el teatre». «Dins el bosc». «Llegir l’òpera» (Fot. Biblioteca Mun. 1-O) 
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Museu de Moià

Museus i Liceu: una història 
compartida

El Museu de Moià ha format part de 
la primera acció destacada del projecte 
Museus i Liceu: una història compartida, 
en què museus, col·leccions, bibliote-
ques, arxius i centres d’exposicions de 
Catalunya i el Liceu commemoren el 175è 
aniversari del Gran Teatre. En el projecte 
hi han participat 119 centres culturals (77 
centres participants a la província de Bar-
celona, 25 a Girona, 7 a Lleida i 10 a Tar-
ragona), que han escollit una o més obres 
del seu fons relacionades amb la història 
del Liceu. Entre tots els centres s’exposen 
al voltant de 145 obres, creant una expo-
sició eclèctica amb pintures, documents, 
escultures, objectes personals de perso-
nes vinculades al Liceu... i que s’exposen 
entre el mes de març del 2022 i el mes de 
juliol del 2023.

La peça escollida pel Museu de Moià 
per a formar part d’aquest projecte com-
memoratiu és un document gràfic que re-
presenta el cartell i el repartiment de l’òpe-
ra Parsifal de l’últim dia de l’any 1913. 

Francesc Viñas i Dordal, fill il·lustre de 
Moià, va ser el primer tenor wagnerià i el 
protagonista del primer Parsifal que va te-
nir el Gran Teatre del Liceu. El Museu de 
Moià custodia molts objectes que formen 
la col·lecció Viñas i, aprofitant l’aniversari, 
s’han exposat diferents peces relaciona-
des amb el tenor i la seva trajectòria ope-
rística.

La petita exposició temporal està ubi-
cada dins la permanent habitual del Mu-
seu de Moià i es pot visitar fins al dia 31 
de desembre d’aquest any. 

Exposicions temporals al Museu
L’any expositiu 2023 comença amb els 

últims dies de la temporal 100 anys d’his-
tòria del Club Esportiu Moià, que va ser 
inaugurada el proppassat 18 de juny i que 
commemora el centenari del club amb la 
mostra de diferents objectes que represen-
ten totes les activitats esportives, torneigs 
i esdeveniments relacionats amb l’esport 
viscuts en aquesta llarga trajectòria.

Tot seguit, el Consorci del Moianès 
torna amb el Festival de cultura inquieta, 

 Mostra de peces sobre el tenor Francesc Viñas dins del projecte «Museus i Liceu»   
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Cercle Artístic del Moianès

Durant els mesos de setembre i oc-
tubre ha continuat la itinerància de l’ex-
posició commemorativa de les cinquanta 
trobades per a dibuixar. Pel setembre va 
estar a Calders i a Santpedor, i el primer 
cap de setmana de novembre va estar 
a Sant Quirze Safaja.

Per l’octubre s’han iniciat les sessions 
de dibuix del dissabte a la tarda, les clas-
ses del dimarts i les sessions del dijous a 
la tarda.

Han prosseguit les trobades per a di-
buixar del segon divendres de mes: pel 
setembre vam dibuixar a Calders en el 
marc de la seva festa major; per l’octubre 

la sessió de retrats la vam realitzar a l’Es-
pai Musical, on poguérem dibuixar mentre 
escoltàvem l’assaig de l’orquestra, i pel 
novembre anàrem a dibuixar a Castellcir, 
a la Quintana.

* * *
Durant el mes d’octubre s’ha impul-

sat des de l’entitat un programa de ràdio 
quinzenal: «Ones creatives». S’emet per 
Ràdio Moià i té l’objectiu de fomentar la 
creativitat i difondre les activitats artísti-
ques i culturals. Durant l’octubre hom ha 
entrevistat Xavier Vidal, Mireia Ordeix i 
Sergi Bastida. El programa s’emet els diu-
menges de 13 a 14 h a 107.8 FM.

en què es fomenta la cultura amb la par-
ticipació de professionals artístics i cultu-
rals de la comarca, enguany amb l’obra 
de l’artista visual Clara Payàs, que es po-
drà visitar fins al 5 de febrer. 

Escanejos 3D al Museu
El passat mes de juny el Museu de 

Moià va posar en pràctica l’escaneig en 
3D d’algunes de les peces més relle-
vants de la seva col·lecció arqueològica: 
el crani de «la Laia», l’agulla discoidal de 
bronze, el crani del Cromanyó i el primer 

contenidor ceràmic trobat a la cova en els 
anys cinquanta; totes elles procedents 
del jaciment prehistòric de les Coves del 
Toll. 

El sistema de 3D escaneja en alta qua-
litat i captura tots els detalls de la forma, 
i a vegades del color, de l’objecte original 
creant un model digital tridimensional fide-
digne en poc temps. Un cop obtingudes 
les reproduccions, aquestes seran aplica-
des a finalitats didàctiques i expositives 
del Museu i del Parc Prehistòric de les 
Coves del Toll.

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

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

Visites diàries

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

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
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Juan Manuel de Prada presenta
la biografia d’Ana María Martínez Sagi
Roser Portet

El dimarts dia 25 d’octubre es va pre-
sentar a la Sala de la Caritat de la Biblio-
teca de Catalunya (Barcelona) el llibre El 
derecho a soñar: vida y obra de Ana Ma-
ría Martínez Sagi, de Juan Manuel de Pra-
da, editat per Espasa. La presentació fou 
conduïda per Mariàngela Vilallonga, cate-
dràtica de filologia llatina a la Universitat 
de Girona i vicepresidenta de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
i Sergio Vila-Sanjuán, periodista cultural i 
novel·lista.

Mariàngela Vilallonga va destacar 
la ingent tasca que havia representat la 
investigació de l’autor, amb més de vint 
anys de recerca al darrere, amb la con-
sulta a més de vuitanta arxius repartits 
entre Catalunya, França, Suïssa, els Es-
tats Units i Mèxic. Una investigació que 
ha donat com a resultat les 1.700 pàgines 
dels dos volums en què es divideix el llibre 
amb la intensíssima biografia d’Ana María 
Martínez Sagi. 

Sergio Vila-Sanjuán destacà que el lli-

bre ens permet de conèixer com el perso-
natge va viure alguns dels esdeveniments 
més importants del segle XX, estant en 
la primera línia de la història en els anys 
trenta del segle XX, amb la República, la 
guerra civil i, ja en els anys quaranta, l’ocu-
pació alemanya de França. Autora molt 
prolífica i amb un caràcter que li permetia 
adaptar-se ràpidament a fets i situacions, 
en el llibre també queden reflectides les 
llums i ombres de la Catalunya i l’Espa-
nya dels anys trenta, que són el context 
de la vida de Martínez Sagi. Esmentà com 
el llibre permet de conèixer-la en tots els 
seus vessants i, alhora, com hi afloren els 
aspectes més dolorosos d’ella, els més 
obscurs, i com la seva vida s’esqueixava 
a mesura que anava assumint pèrdues, 
la familiar, la de la ciutat que l’havia vist 
néixer, la dels amors i amistats, i el seu 
continu divagar pel món.

Juan Manuel de Prada va explicar 
com ha viscut la investigació per a com-
pletar l’obra, per quins camins el va por-

DE FORA ESTANT

Mariàngela Vilallonga, Juan Manuel de Prada i Sergio Vila Sanjuán 
(Fot. Biblioteca de Catalunya - Marc Oliva)   
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tar, com marca la seva pròpia vida el fet 
d’haver escrit aquest llibre i el seu prede-
cessor, perquè De Prada ja havia publicat 
una part de la biografia de Martínez Sagi, 
en aquest cas novel·lada, l’any 2000, amb 
Las esquinas del aire, llibre que Ana Ma-
ría no va arribar a llegir perquè va morir 
pocs mesos abans de la seva publicació. 
Ens explicà com la va venir a conèixer a 
Moià, poble que havia triat la Sagi per a 
retirar-se —la va poder entrevistar llarga-
ment en 1997—, els anys menys intensos 
i emocionants. Però en aquell primer llibre 
sobre el personatge hi havia moltes man-
cances, incoherències i buits, i l’autor vo-
lia conciliar la seva admiració per aquesta 
dona, escriptora, poetessa, periodista, 
esportista d’elit, directiva del 
Futbol Club Barcelona, fun-
dadora del Club Femení d’Es-
ports, que havia estat tan in-
justament oblidada. Com que 
les entrevistes amb ella no 
eren suficients per a aquesta 
necessitat que va tenir de rein-
ventar-se —en el que De Pra-
da definia com a «síndrome 
de Forrest Gump», en el sentit 
que ella necessitava introduir 
la coneixença de personatges 
famosos en circums tàncies 
interessants, encara que no coincidissin 
amb les dades biogràfiques reals; tot i que 
l’autor va destacar que en realitat de la 
vida de Martínez Sagi era més interessant 
la real que la que ella intentava simular. El 
va ajudar la visita a arxius i hemeroteques 
i va destacar (obrint així el debat) com les 
cartes personals ajuden a aclarir molts 
aspectes de la personalitat i trajectòries 
vitals de les persones, i que en l’actualitat 
aquesta font documental s’ha transformat 
en l’escriptura de correus electrònics, la 
conservació dels quals, si no hi ha un in-
terès molt fervent per part de la persona 
interessada, es fa gairebé impossible. En 
aquest aspecte, la recerca documental 

per part dels investigadors amb diferents 
interessos es farà més difícil i serà més 
pobra.

En aquesta part de la presentació ja 
ens hauríem quedat hores escoltant les 
anècdotes que De Prada anava encade-
nant, amb la seva gràcia de gran comuni-
cador, sobre la interessantíssima vida de 
Martínez Sagi, els seus èxits com a dona 
prolífica en una època en què pogué flo-
rir i destacar, tots els dolors soferts i com 
va patir el seu desencaixament en la vida, 
tant familiar, com en l’amor, com a l’exili, 
com en el seu retorn en els anys setanta 
del segle passat. 

El públic assistent, entre cinquanta i 
seixanta persones, pogué aportar i com-

pletar tot allò que a la taula 
s’havia comentat. Entre els 
presents hi vam trobar Xavier 
Juncosa, el qual també havia 
escrit sobre la poetessa i es-
portista de vida dilatada, pre-
cisament l’article «Anna Ma-
ria Martínez Sagi, una dona 
sense encaix», publicat en 
el número 45 de Modilianum 
l’any 2011, al qual De Prada 
fa referència en la seva obra 
com un dels pocs estudis 
que no s’han limitat a repetir 

les aportacions que ell havia fet en Las 
esquinas del aire, sinó que aporta nous 
coneixements. Val a dir que aquest arti-
cle i el contacte de l’autor amb Juncosa 
han valgut a aquest darrer el títol d’«agent 
provocador» de l’obra que es presentava.

Per a completar les aportacions del 
públic va ser curiosa la d’un assistent que 
havia estat alumne de Martínez Sagi a la 
Universitat d’Illinois. 

Un cop finalitzat l’acte, el públic es 
resistia a marxar; és clar, en volíem més! 
Sortosament tenim el llibre per a poder-lo 
llegir. L’avançament a aquesta lectura, en 
aquesta presentació, va ser un al·licient 
per a encoratjar-nos-hi.
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30 anys de Gaia Serveis Ambientals
M.C. Muñoz

davant d’una paret llarga on pintaven mu-
rals. En un moment donat, hi va aparèixer 
un mural ple de balenes, dofins i animals 
del mar amb la frase «Què hauràs de veu-
re destruït per a unir-te a la nostra lluita?». 
I llavors vaig decidir que ja ho tenia: vull 
fer això, estudiar per conservar la natura.

Quines	dificultats	heu	tingut?
Hem tingut dificultats cada vegada que 

hi ha hagut crisi, tot i que les hem anades 
superant totes. Fa trenta anys que vam 
crear l’empresa, no per fer diners, sinó per 
tenir feina nosaltres, i feines que anessin 
lligades a fer coses lluitant per conservar 
la natura. I hem tirat endavant.

Quants	empleats	teniu?
La Pilar i jo som sòcies, i tenim tres 

persones més a l’empresa. Però havíem 
sigut dotze, en moments àlgids. Ara, en 
moments punta, agafem algú de suport.

Què	faries	per	millorar	el	Moianès?
En el seu moment ja vam fer unes 

auditories ambientals per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona. D’aquells estudis 
van sortir actuacions; algunes d’elles s’han 
anant fent. Com que ja fa anys d’aquests 
estudis, s’haurien d’actualitzar. En el cas 
de Moià, els espais naturals s’han anat 
mantenint gràcies també al Fanal, el grup 
ecologista del Moianès, però faltaria la 
segona fase: reprendre l’atenció als pro-
pietaris de molts espais naturals, que amb 
la desaparició del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya 
van quedar desatesos en qüestions d’in-
formació, de subvencions, etc. Des de les 
administracions hi ha un buit a l’hora de 
passar notificacions als propietaris. 

Allò que queda per fer, que ja s’ha fet 
alguna cosa des de Gaia, però sobretot 
des del Fanal, amb material i fullets, és 
donar a conèixer els valors naturals del 
Moianès. Molta part no és parc natural, 

PERFILS

Montse Clapers   

Parlem amb Montserrat Clapers Aibar, 
una decidida i enèrgica biòloga, cofunda-
dora amb la seva germana Pilar, també 
biòloga, de l’empresa Gaia Serveis Ambi-
entals. Una empresa que fa estudis, pro-
jectes, campanyes i educació ambiental 
sobre diversos temes de medi ambient: 
residus, aigua, energia, espais naturals, 
ecoturisme, vegetació i fauna.

Per	què	crear	una	empresa?
Perquè ja havíem treballat totes dues 

en empreses sobre temes de vegetació 
i fauna i vam rebre ofertes per diferents 
bandes. Se’ns demanava, però, que fós-
sim una empresa. En vam parlar i vam de-
cidir provar, i vam crear-la. I fins ara, des 
del noranta-dos.

Per	què	sobre	el	medi	ambient?
A totes dues ens agrada la conserva-

ció de la natura. Jo, quan vaig fer COU, 
tenia dubtes sobre què volia ser. Al llarg 
d’un any vaig anar pensant en medicina, 
arqueologia, filosofia... A l’hora d’esmor-
zar, sortíem de l’institut i passàvem per 
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però és una zona que agafa boscos me-
diterranis i boscos més humits centreeu-
ropeus, que aquí encara en tenim, tot i 
que no sabem què passarà ara amb les 
fagedes, perquè no ha plogut. En ser una 
zona de confluència hi ha una fauna i una 
flora especials que no s’han divulgat prou.

Hi té alguna cosa a veure el Geo-
parc de la Catalunya Central?

El Geoparc engloba part del Bages i 
part del Moiànes, i és com una marca tu-
rística, que agafa els recursos geològics i 
ajuda a entendre la història geològica de la 
zona amb la presència de fòssils, que són 
fruit del fet que aquí hi havia hagut un mar 
interior que baixava des del Cantàbric fins 
al centre de Catalunya. Estem parlant de 
fa 40 milions d’anys. Amb la pujada dels 
Pirineus, el mar es va anar quedant tancat, 
i això explica les sals de Cardona, els fòs-
sils del Moianès, les vetes de guixos, etc.

Hi ha normatives impossibles de 
complir?

En el cas de normativa ambiental, Ca-
talunya, i Espanya, és un dels països amb 
més normatives. Però no es fan complir. I, 
si no es posen les piles, no sé quin món 
els deixarem, als que venen al darrere...

I l’Agenda 2030?
L’Agenda 2030 són els objectius de 

desenvolupament sostenible que s’haurien 
d’assolir per fer un món més sostenible.

Ens estem «menjant els boscos»?
Ens ho estem menjant tot. L’últim es-

tudi del Fons Mundial per a la Conser-
vació de la Natura diu que en els últims 
cinquanta anys ha desapareut el 69% 
d’animals del planeta. No d’espècies, sinó 
d’individus: set de cada deu animals ja 
no hi són. Ens queden deu anys per a in-
tentar posar fre a aquesta problemàtica. 
Seria la sisena extinció, i en aquest cas, 
provocada per l’espècie humana.

Tothom està esgarrifat pel canvi climà-
tic, però l’extinció de les espècies és molt 
nociva. Nosaltres vivim de les altres espè-
cies, encara que no ens ho sembli, i si, per 

exemple, no hi ha insectes pol·linitzadors, 
algunes espècies de plantes de les quals 
nosaltres ens alimentem poden desapa-
rèixer o disminuir la producció.

Som a temps de canviar?
Som en un moment en què ens tro-

bem com el transatlàntic Titanic: com més 
tardem a fer la manioba, més perill hi ha 
de xocar i enfonsar-nos. Cada cert temps 
es fan estudis de natura que ja ens avisen 
de tot això, i els que tenen poder de deci-
sió no acaben d’actuar.

Què	ha	sigut	el	pitjor	de	 la	pandè-
mia?

Per a la natura, ha anat molt bé: si 
els humans ens quedem quiets, la natura 
millora. Van baixar els nivells de contami-
nació. Els animals van arribar molt a prop 
del centre de les ciutats. Som tan egocèn-
trics que no ens adonem que el món no 
s’acabarà: despareixerà l’espècie huma-
na, acompanyada d’altres espècies, però 
el planeta continuarà amb una nova era.

I	pel	que	fa	a	l’empresa?	En	algun	
moment us vau plantejar de tancar?

Encara vam tenir sort, perquè oferim 
molts tipus de serveis diferents. Allò que 
era presencial ho vam haver d’ajornar o 
modificar, per a fer-ho en línia. Ens va 
agafar en una època que teníem bastants 
contractes grossos: els estudis els vam 
poder fer des del despatx. Va afectar una 
mica la facturació, però ens vam salvar en 
no ser gaire grans com a empresa.

Hi ha hagut algun moment més com-
plicat en alguna de les crisis anteriors. 
Cap al 2008 ens va agafar la crisi de les 
empreses privades, que venen produc-
tes que nosaltres necessitem. I després, 
la de l’administració. Com que treballem 
amb moltes administracions, si tanquen 
les aixetes ens quedem sense poder tre-
ballar. Anàvem mirant números cada mes 
per veure si resistíem la crisi. Per sort, van 
sortir diverses feines que ens van perme-
tre d’encarrilar-ho, i fins avui. De moment, 
aquí estem.
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Observant ocells a l’estany d’Ivars   

Com van ara els números?
Caldrà veure com evolucionarà tot. El 

tema de la pujada de preus ens afecta pel 
sou del personal, la compra de material 
com cubells, fullets, pancartes, etc. Pas-
sem pressupostos amb mesos d’antelació 
i no saps com estaran els preus dels pro-
veïdors en el moment de fer la feina. Saps 
que serà més car, però no saps quant. 
T’has d’ajustar. Quan es tanca un any, i 
més o menys quadren els números, dius: 
«Bé, anem per a un altre.»

L’empresa té futur?
Jo crec que sí. Quan arribi l’edat de 

jubilar-me, deixaré el meu lloc a disposi-
ció de l’empresa.

¿Et	queda	algun	projecte	per	fer,	al-
gun somni per complir?

El somni del principi: encara hi ha un 
munt de gent que necessita considerar la 
frase «Què has de veure destruït per unir-
te a la nostra lliuta?». Continuem estant 
igual. Potser hi ha més gent conscienci-
ada que a l’any 92, però encara fa falta 
més gent. No s’acaben de veure prou re-
sultats de la manera que anem per a evi-
tar el canvi climàtic i l’extinció d’espècies.

A l’inici de l’empresa, la majoria de 
projectes que teníem eren d’estudis d’es-
pais naturals, vegetació i fauna, que és 

allò que ens fa més il·lusió. Ara és allò 
que menys tenim. M’agradaria acabar la 
meva trajectòria tornant a fer-ne.

La vostra feina és, majoritàriament, 
de cara a les administracions. Segura-
ment	que	hi	ha	molta	gent	del	Moianès	
que	no	us	coneix...

Potser té a veure aquella frase que diu 
que ningú no és profeta a la seva terra... 
Ja fem coses per a diferents municipis, 
però potser hi ha més ressò en municipis 
més grans. Tenim la nostra pàgina web. 
Estem en diferents pàgines web que ofe-
reixen serveis a escoles, també en xarxes 
socials. I una altra cosa que ens va anar 
bé va ser, pel juliol, que es va fer la pri-
mera Fira d’Educació del Moianès i ens 
vam poder donar a conèixer directament 
als centres d’educació, als mestres nous.

Em	 recomanes	 una	 empresa	 que	
no sigui la vostra?

Recomano totes les empreses del 
Moianès. Precisament per això hi ha el 
Consorci del Moianès al darrere, que té 
diferents projectes d’etiquetes de qualitat 
ambiental, etc. També hi ha el Consell Co-
marcal recolzant l’entramat empresarial. I 
recomanaria totes les associacions que 
lluiten per la millora del medi ambient, 
com El Fanal.
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Els germans Anzizu, en una foto de Just Renom de l’any 1943   

Records dels anys quaranta a Moià
Josep M. de Anzizu

Amb un clima sec i saludable, junta-
ment amb la seva proximitat a Barcelona, 
els pobles del Moianès eren, fins als anys 
cinquanta, un dels indrets més indicats 
per a intentar superar la terrible epidèmia 
de tuberculosi, que s’estenia imparable 
per la Catalunya de la postguerra. Això 
feia que molts malalts vinguessin a pas-
sar-hi llargues temporades. Era molt co-
negut el gran sanatori del Puig d’Olena, 
a Sant Quirze Safaja, així com també un 
metge especialista, el Dr. Assens, que te-
nia la seva  consulta a Castellterçol.

Quan al meu germà Ignasi li van diag-
nosticar la malaltia, a l’edat de sis anys, el 
Dr. Argemí, company de col·legi del nos-
tre pare, ens va aconsellar que traslladés-
sim part de la família a Moià. La nostra 
germana Maria-Àngels de vuit anys, i jo 
de 10, anàvem al col·legi a Barcelona i el 
nostre pare pujava els caps de setmana 
per reunir-se amb la mare i la resta de la 
família, Ignasi, Antoni, Enric i Manuel.

Els Anzizu-Furest vam residir a Moià 
els anys 1943 i 1944. El meu primer re-
cord és de la Fonda del Remei, situada a 

l’inici de la carretera de Vic, on el pare i jo 
vam estar-nos mentre buscàvem un allot-
jament adequat per a una família nombro-
sa.

Finalment els pares van llogar una 
casa espaiosa, coneguda com a seu del 
Sindicat, situada al carrer del Forn, amb 
vistes a la plaça de l’església. A la casa 
hi havia una habitació on, de tant en tant, 
dormien tres soldats, donat que hi havia 
un destacament que col·laborava amb la 
Guàrdia Civil per mantenir l’ordre i fer front 
als «emboscats» (maquis), que rondaven 
i sobrevivien per les muntanyes properes 
i feien incursions a la vila. La nostra mare 
recordava un tiroteig de nit a la plaça de 
l’església.

El poble era petit i tenia poca activitat, 
amb una economia dominada per l’agri-
cultura i el conreu de cereals. Es notaven 
les seqüeles de la guerra i el control del 
dia a dia per part de la Guàrdia Civil.

Passats els primers mesos, vam anar 
tenint relació amb diferents persones del 
poble, gent amable i disposada a ajudar. 
A més de la família Argemí-Abadal, que 

UNA MICA D’HISTÒRIA
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Dibuix realitzat per Ignasi M. de Anzizu, des de la casa del carrer del Forn, l’any 1944

sovint visitàvem a la seva finca del Prat, 
recordo la família de ca l’Escloper, veïns 
i amics nostres, així com el fotògraf Re-
nom, la pastisseria Plàcid i el ferrer on 
guardàvem les bicicletes a l’inici de la pu-
jada a l’Estany.

Davant del fotògraf, hi havia una bo-
tiga on venien revistes infantils, com el 
famós TBO. Recordo també Roberto 
Alcázar y Pedrín, Juan Centellas, Flechas 
y Pelayos, Maravillas i altres.

Els hiverns van ser molt freds i, se-
gons recorda el meu germà, la temperatu-
ra un dia va arribar a 17 graus sota zero. 
Calefacció amb estufes de llenya i la fi-
nestra de la seva habitació sempre oberta 
per a oxigenar els pulmons.

Les comunicacions mereixen també 
un comentari. L’empresa Sagalés man-
tenia la comunicació amb Barcelona. 
Cotxes envellits, amb gasogen en lloc de 

benzina, que sovint tenien avaries i feien 
el trajecte molt llarg. Es feia una parada a 
Caldes per prendre un vas de llet Letona 
i estirar les cames. Recordo que una  ve-
gada vam trigar cinc hores des de Barce-
lona.

La mort del nostre germà Manuel, de 
poc més d’un any, i el fet que el Dr. Assens 
tingués la consulta a Castellterçol, va fer 
que deixéssim Moià i comencés la nostra 
llarga relació amb aquell poble. Després 
d’una breu estada a La Imperial, una casa 
prop de La Violeta, els nostres pares van 
llogar el Castell, des del 1947 fins al 1987, 
quan els propietaris ens el van oferir i el 
vam comprar.

Així es va desenvolupar la nostra re-
lació amb una comarca, a la qual vam 
arribar per primera vegada als inicis dels 
anys quaranta i que ha estat i continua es-
sent molt important per a la nostra família.
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Aida Mauri, pintora moianesa
Carles Riera

Vet aquí una pintora moianesa que ha 
guanyat molts premis en importants cer-
tàmens arreu. És Aida Mauri i Crusat, de 
trenta-un anys d’edat i amb un gran futur. 
Cal dir que va començar a pintar quan te-
nia catorze anys i que va estudiar el grau 
d’Enginyeria Civil de Camins, Canals i 
Ports a la Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Durant la carrera, l’Aida explica que 
l’assignatura de dibuix tècnic li va ser de 
gran ajut per a la seva obra artística. Elvi-
ra Vilardell la va entrevistar en el número 
de LA TOSCA del mes de desembre de 
l’any 2013. 

Amb en Xavier Vi-
dal, l’Andreu Vilardell i la 
Montse Liria vam anar, el 
passat 26 d’agost, al seu 
estudi a veure una part de 
la seva obra. S’atreveix 
amb temes complexos i té 
un gran domini de la pers-
pectiva. Sovint els seus 
quadres són austers de 
colors, de tonalitats predo-
minantment fosques, amb 
riquesa de matisos i vela-
dures, o sigui que l’artista 
es recrea en l’ús de capes 
subtils de tonalitats este-
ses sobre l’obra per fer-ne 
ressaltar el fons o endol-
cir-ne la forma. 

De més joveneta va seguir uns cursets 
al Cercle Artístic del Moianès. Ara partici-
pa en els concursos de pintura ràpida i de 
pintura de saló de més anomenada. Per 
citar únicament alguns dels pobles o ciu-
tats on ha obtingut importants guardons: 
Requena (València, 2016), Malgrat de Mar 
(2016), Mollerussa (2016), Uclés (Conca, 
2017), Tossa de Mar (2017, 2020), Zuera 
(Saragossa, 2017), Lleó (2017), Madrid 

ART

Aida Mauri, primer premi de pintura ràpida a Alcorisa (Terol), 
l’any 2020

(2017), Caldes de Montbui (2017), Cal-
des de Malavella (2018, 2022), Lloret de 
Mar (2018), Alaior (Menorca, 2018), Core-
lla (Navarra, 2019), Silos (Burgos, 2019), 
Centelles (2019), Badajoz (2020), Coín 
(Màlaga, 2020), Tablas de Daimiel (Ciudad 
Real, 2021), Bolaños de Calatrava (Ciu-
dad Real, 2021), Corral de Calatrava (Ciu-
dad Real, 2021), Riaza (Segòvia, 2021), 
Monteagudo (Navarra, 2022), Villarroble-
do (Albacete, 2022), Quintanilla de Arriba 
(Valladolid, 2022), la Sènia (2022), Al-
modóvar del Pinar (Conca, 2022), Mutriku 

(Guipúscoa, 2022). També, no cal dir-ho, 
ha estat premiada unes quantes vegades 
en el concurs de pintura ràpida de Moià. 
Ha exposat els seus quadres a galeries de 
Conca, Sabadell, Barcelona, Getxo (Bis-
caia), Caldes de Montbui, Còrdova, Giro-
na, Figueres, Reus...

Reproduïm tres pintures de l’Aida on 
mostra la seva tècnica i l’encoratgem a 
continuar conreant l’art de la pintura. 
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Pintura d’Aida Mauri   
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Pintura d’Aida Mauri   
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Presentació de la Plataforma
per a la Gestió del Llop al Moianès
El Fanal, Col·lectiu Cultural i Ecologista del Moianès

Recentment s’ha creat al Moianès 
una plataforma d’entitats amb l’objectiu 
d’aconseguir protegir la ramaderia exten-
siva i el llop.

Els anys 2010 i 2011 ramats d’ovelles 
del Moianès van patir atacs d’un llop iti-
nerant. Des de fa més d’un any hi ha un 
exemplar de llop que s’ha instal·lat a la 
comarca i que ha atacat diverses vegades 
dues explotacions extensives de cabres. 
Sembla que la gran quantitat de cabirols 
i de senglars que habiten als boscos del 
Moianès han estat una peça clau per a 
la presència continuada d’aquest animal 
a la zona. El llop és una espècie protegi-
da i des d’Itàlia s’ha estès a bona part de 
França, on ja n’hi ha bandades ben a prop 
de Catalunya. La previsió és que a curt 
termini també augmenti la població al nos-
tre país, amb la subsegüent formació de 
grups familiars, no com ara, que només hi 
ha alguns individus aïllats.

Coneixent les reaccions tan contra-
dictòries que genera entre la població la 

presència del llop, el 15 de juliol es va or-
ganitzar una xerrada informativa a Moià. 
L’èxit de la convocatòria va fer que no 
totes les persones assistents tinguessin 
cabuda en una sala amb capacitat per a 
més de cent. 

Veient que la postura de l’Administra-
ció respecte als atacs als ramats és sola-
ment d’«acció/reacció» —és a dir, espe-
rar que es produeixi un atac i aleshores 
pagar la indemnització per l’animal mort i 
ajudar en la prevenció de nous atacs en 
aquella explotació concreta—, ramaders i 
grups conservacionistes van iniciar con-
verses per treballar conjuntament amb 
la intenció de fer possible la convivència 
entre ramats de gestió extensiva (és a dir, 
de pastura a la natura) i l’existència del 
llop. 

S’ha creat una Plataforma per a la 
Gestió del Llop al Moianès, actualment 
formada per les següents entitats:

• El Fanal, Col·lectiu Cultural i Eco-
logista del Moianès. Des de l’any 1987 

MOIANÈS

 Imatge d’un llop captada per una càmera de fototrampeig (fot. Agents Rurals)   
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Fira de fires
Xavi Comellas, regidor de Comerç i 

Dinamització Econòmica, en declaraci-
ons al programa «Seguim el fil» de Ràdio 
Castell i a preguntes de Dolors Marcelo i 
Francesc Armengol, es va mostrar satisfet 
de la sisena edició de la fusió de les anti-
gues fires ramadera (l’única al Moianès), 
de bolets, de brocanters i d’artesans, amb 
la primera d’elles com a «pal de paller». 
Una de les seves finalitats és la captació 

turística; així, l’any 2021 vàrem tenir 1.900 
visitants en un poble de 2.500. El nombre 
de firaires ha anat creixent, arribant a 78 
l’any anterior. Després, Comellas va re-
passar el món ramader a nivell terçolenc: 
dues granges de vedella, dues de porc, 
una de cavalls, una de pollastres; tres 
carnisseries, i constatar que molta gent 
ve a comprar vedella i botifarra; comp-
tem amb tres pastors, que si ho mirem a 
nivell del Moianès és xifra força elevada. 

treballa pel coneixement i la protecció del 
medi ambient del Moianès.

• Protegim Moianès. Entitat dedicada 
a l’estudi, divulgació i protecció de la bio-
diversitat del Moianès.

• Som Pastura. Associació de Rama-
ders i Ramaderes del Moianès que neix 
per a impulsar l’Escorxador de Baixa Ca-
pacitat del Moianès i fomentar la ramade-
ria extensiva a la comarca.

• Valor Natura. Entitat de custòdia que 
gestiona finques al Moianes amb finalitat 
de conservació i es dedica al seguiment i 
estudi de la fauna.

Els objectius de la Plataforma són:
• Recolzar els ramaders que pateixen 

els danys del llop. Aconseguir indemnitza-
cions ràpides i que cobreixin no sols el preu 
dels individus atacats (morts o ferits) com 
es fa actualment, sinó també el «lucre ces-
sant», és a dir, les pèrdues indirectes resul-
tants de l’atac o de les mesures preventives 
que fan necessari un canvi de maneig del 
ramat: reducció de parts per estrès, pèrdua 
de la producció de llet per haver de tancar 
el ramat durant la nit... Aquestes pèrdues 
no són puntuals, sinó que algunes hi seran 
mentre hi hagi presència del llop.

• Implementar mesures efectives de 
minimització dels danys adaptades a cada 

tipus d’explotació. Aconseguir diner públic 
per a la implantació d’aquestes mesures.

• Perseguiment de l’àrea de campeig 
del llop per proposar mesures preventives 
a ramats extensius que encara no hagin 
patit atacs. Aconseguir diners públics per 
a la implantació d’aquestes mesures.

• Fer divulgació sobre la necessària 
convivència entre el llop (espècie protegi-
da per la llei) i la població (especialment 
els ramaders).

En resum, que la viabilitat del llop com 
a espècie protegida no impliqui la desapa-
rició dels pocs ramats extensius que que-
den al Moianès i que tenen un paper clau 
en temes tan importants com la prevenció 
dels incendis forestals.

Per tal d’assolir aquests objectius, a 
principis de novembre la Plataforma es 
va reunir amb el director general de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural de la Ge-
neralitat de Catalunya i li va presentar la 
proposta de fer una prova pilot al Moianès 
per a la correcta gestió del llop, on entitats 
de ramaders i grups conservacionistes 
puguin treballar, de manera conjunta, per 
a la protecció de la ramaderia extensiva i 
el llop. Si la fórmula funciona al Moianès 
es podria exportar a altres zones del país 
on també hi hagi llop i ramats extensius.
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Fira de fires

Es congratulà de la participació en l’es-
quilada de mules, la passejada de rucs, 
com també d’oques en nombre de quinze, 
i semblantment quinze ànecs, bonsais, i 
especial atenció a un xerrac mecànic que 
en ús d’un artesà va modular un gran gall 
de fusta. Finalment, el regidor va repas-
sar alguns projectes, com ara potenciar la 
Festa de l’Escudella.

Setena Mostra de Teatre Amateur
Gaietà Farró, fundador, director i alma 

mater del Grup Nou de Teatre, ha tornat 
a catapultar una nova posada en escena 
d’un total de cinc obres: la primera, de 
caire musical (Super Trouper) per part 
d’Anem de Canto, seguida per les actu-
acions d’A.C.R. (aquestes dues primeres 
companyies, del Bages), 8Nit de Teatre 
(de Sant Cugat) i Punt i Seguit (de Ter-
rassa). Per a acabar, el dia 3 de desem-
bre, amb un plat fort: un gran clàssic de 
García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 
Cert optimisme per la bona concurrència 
de públic.

El cineclub col·labora en la
campanya «Cultural-Ment»

La projecció del gran mite del cinema 
d’intriga dels inicis de la segona meitat 

del segle XX, La ventana indiscreta, d’Al-
fred Hitchcock, ha servit com a mostra de 
la campanya «Projecte Cultural-Ment», 
amb la qual es pretén sensibilitzar sobre 
la diversa gamma de patologies mentals 
i que el consistori vol impulsar amb la 
participació de la Diputació. Per això es 
va comptar amb la intervenció del regidor 
de Cultura, Oriol Casso, el dia 30 d’oc-
tubre.

Lídia Pujol homenatja les 
«condemnades per bruixes» 

A finals de març del 2020 s’havia de 
fer al Centru l’esperada actuació de Lídia 
Pujol amb motiu dels 400 aniversari de 
les falses acusacions, tortures i execuci-
ons de dues castellterçolenques, Elisabet 
Cerdà i Joana Carrera. El Covid ho enge-
gà tot a rodar. El dissabte 25 de novem-
bre, com a acte del Dia Internacional con-
tra la Violència contra les Dones, i amb 
una entrada de públic força acceptable 
(havent de compartir horari amb el comiat 
de Gerard Piqué del Barça), la regidora 
de Benestar Social, Roser Galí, feu la pre-
sentació de l’acte, agraint (a un tal Ramon 
Puig) haver estat el pioner a reactualitzar 
la memòria històrica sobre el tema amb 
la relectura del llibre Condemnades per 
bruixes, de Rafel Ginebra, editat pel Mu-
seu de Granollers amb la participació dels 
nostres companys de l’Associació Cultu-
ral Modilianum. Amb la seva dicció lenta 
i directa, Lídia Pujol anà interpretant un 
seguit de cançons tradicionals catalanes 
en què la dona és protagonista i víctima: 
la «Dama d’Aragó», la «Dama de Reus», 
el «Testament d’Amèlia», «Sota el pont de 
Lió», etc. També una curiosa versió cata-
lana de «La mala reputació», de Georges 
Brassens, màxim exponent de la cançó 
de text en llengua francesa. Va acabar 
amb «Poeta i fangador» de Mn. Cinto 
Verdaguer i «El petit país» de Lluís Llach. 
Impecables els dos acompanyants, Darío 
Barroso (guitarra) i Miguel Ángel Cordero 
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Actuació de Lídia Pujol a Castellterçol (fot. Ajuntament de Castellterçol)   

(contrabaix), que també l’acompanyaren 
a cappella en diverses ocasions. Al final, 
grans ovacions i bisos.

En el que podríem anomenar la se-
gona part del concert, la Lídia va fer re-
ferència molt especial a Cecilia, la mítica 
intèrpret dels setanta i que va morir a vint-
i-set anys anys a causa d’un accident. La 
censura franquista li va coartar la llibertat 
en les seves lletres i, a tall d’homenat-
ge, la Lídia li dedicà el CD Conversando 
con Cecilia l’any 2021; va interpretar-ne 
«Amor de medianoche», amb un vídeo 
d’una vella versió de Sergio i Estíbaliz, i hi 
va afegir «Nada de nada».

Els inicis del moviment
ecologista al Moianès

En el número anterior de LA TOSCA 
comentàvem que Diego Segura va mar-
xar a terres lleoneses. De fet, es compta-
va amb ell per a un projecte que al final re-
sultaria efímer: el Col·lectiu Ecologista del 
Moianès. Puc esmentar un exemple molt 
entenedor del motiu esmentat. A les Esco-
les Velles de Castellterçol es feren dues 
reunions per a parlar del projecte. Un dels 
més entusiastes defensors fou Manel Cla-
rà, que ja havia estat promotor del GEMI, 
el Truc, l’escoltisme, etc. A la segona de 

les reunions hi fou convidat Diego Segu-
ra. El seu full de ruta, sense emprar un 
llenguatge messiànic, era un estil de vida 
que es resumia en les propostes que es-
mentàvem en el número anterior, natura 
i anticonsumisme bàsicament. L’expecta-
tiva que teníem que ell ens ensenyaria a 
protegir les nostres rieres, la flora i la fau-
na, no es va materialitzar. Era evident que 
ens havíem d’espavilar, i si algú el volia 
seguir a ell..., ja ho sabia. Aquest modest 
servidor va trigar anys a entendre el per-
què del «no» d’aquella col·laboració. He 
pensat que, en cas d’haver viscut a la co-
marca, els fets haurien anat per un altre 
camí. Fins a arribar al 1987 no es consti-
tuiria El Fanal.

Abans d’acabar, m’agradaria parlar de 
dues persones que van actuar d’enllaç en-
tre la cultura i el món bohemi: l’esmentat 
Manel Clarà (Manel de cal Xopina) i el que 
podríem considerar un exemple a la inver-
sa del món bohemi i alternatiu a la cultura 
preestablerta: Toni Garcia (Conill, el popu-
lar «Conejito»).  Aquest fou especialment 
respectat i reconegut en aquells anys 
vuitanta i es va guanyar aplaudiments en 
entrar com a actor a La Cadira, el grup 
que donà dies de glòria sota la direcció de 
Jordi Guinart i Susanna Romero.
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Quatre plans sectorials en marxa
Consell Comarcal del Moianès

Plans sectorials de serveis 
a les persones

Aquest mes de novembre els ajunta-
ments del Moianès i el Consell Comarcal 
han acabat la redacció de tres plans d’ac-
ció sectorials de l’àmbit de serveis a les 
persones amb l’objectiu d’implementar 
polítiques socials a la comarca adreçades 
a la població. Els tres plans s’han elabo-
rat de forma participada amb els serveis 
i agents implicats i amb la població en 
general per a poder detectar necessitats 
i oportunitats i definir actuacions a desen-
volupar a nivell municipal i comarcal du-
rant el període 2022-2025.

Pla de la diversitat afectiva, sexual i 
de gènere 2022-2025. Aquest pla es fo-
namenta en la perspectiva de la diver-
sitat sexual i de 
gènere i vol oferir 
una mirada global 
sobre el gènere i la 
sexualitat, que no 
solament comprèn 
les persones que 
s’identifiquen amb alguna de les lletres de 
l’acrònim LGTBI, sinó el conjunt de la ciu-
tadania. És un pla que és previst que es 
deplegui des del Servei d’Atenció Integral 
(SAI LGTBI+) del Consell Comarcal del 
Moianès.

Pla de prevenció del consum de subs-
tàncies i de l’ús de les pantalles proble-
màtiques del Moianès. El pla defineix 
les actuacions amb l’objectiu de dotar la 
població de la comarca del Moianès dels 
recursos i la informació necessaris per a 
prevenir el consum de substàncies o re-
duir els riscos i danys associats, així com 
per a evitar l’aparició de problemes relaci-
onats amb els usos de pantalles. I, alhora, 
disposar d’un instrument per a l’anàlisi, 
la planificació, la prevenció i la interven-

ció del fenomen del consum de drogues 
i riscos associats entre la població de la 
comarca del Moianès.

Pla de salut comarcal del Moianès 
2022-2025. El Pla de salut del Moianès, 
resultat d’un procés interdisciplinari i parti-
cipatiu, és l’instrument que analitza, orde-
na, prioritza i proposa accions per a la mi-
llora de la salut, per tal de fer del Moianès 
una comarca saludable. El marc concep-
tual del Pla de salut parteix de les defini-
cions de salut i salut pública i s’emmarca 
en el Model de Determinants de la Salut, 
l’Estratègia de Salut a Totes les Polítiques 
(STP) i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). És un pla que posa la 
mirada en la importància de les polítiques 
públiques municipals i comarcals per tal 

de garantir la salut 
i el benestar de les 
persones i la comu-
nitat i reduir les desi-
gualtats socials, de-
finides a través dels 
eixos de desigualtat.

Aquests tres plans es troben en tràmit 
per a la seva aprovació.

Aprovat el pla de resiliència al 
canvi climàtic per a la comarca 
del Moianès

El Pla Clima Comarcal del Moianès és 
el pla supramunicipal d’adaptació al canvi 
climàtic. El pla d’adaptació canviarà d’es-
cala i passa d’una escala d’anàlisi local a 
una escala d’anàlisi supramunicipal, amb 
accions locals. Els plans d’adaptació con-
tenen fitxes resum de cada municipi, on 
s’indiquen les vulnerabilitats. El pla plan-
teja accions a diferents escales de treball 
(supramunicipal i municipals) i els munici-
pis assumeixen aquelles que consideren 
més oportunes.
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339 sol·licituds de subvencions al Consell
Consell Comarcal del Moianès

Per a associacions i entitats
Per tercer any el Consell Comarcal 

obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions o ajuts econòmics a associa-
cions i entitats sense ànim de lucre per a 
la realització, promoció i difusió de projec-
tes i activitats culturals, socials, esporti-
ves, mediambientals, cíviques i participa-
tives a la comarca del Moianès. El pressu-
post propi del Consell Comarcal destinat 
a aquesta subvenció és de 50.000 euros 
(incrementant-se en 20.000 euros en rela-
ció a la primera edició de l’any 2020). 

En total, per a aquest any 2022 s’han 
presentat 43 sol·licituds, corresponents a 
41 entitats i associacions del Moianès. Pel 
desembre es publicarà la resolució.

Per àmbits, les sol·licituds presen-
tades són: 17 de Cultura, 8 d’Esports, 6 
d’Educació, 5 de Medi Ambient i Territori, 
4 de Benestar social, Igualtat i gènere i 
Promoció de la salut i gent gran, 2 de Par-
ticipació ciutadana, civisme i convivència 
i 1 de Joventut. 

Per a professionals artístics i 
culturals

Aquest any 2022 és la segona vega-
da que el Consell Comarcal obre aquesta 
convocatòria de subvencions per al fo-
ment de la cultura comarcal adreçades als 
professionals culturals i artístics de la co-
marca per a la seva participació amb una 
actuació o activitat en un Festival Cultural 
del Moianès. En total s’han presentat 19 
sol·licituds i l’import de la subvenció ator-
gada ha estat d’un total de 9.120 euros de 
pressupost propi. A part d’aquesta subven-
ció, a cadascun dels professionals se’ls 
ofereix una càpsula de vídeo promocional 
de la seva actuació, que es complementa 
amb una entrevista i que podran utilitzar 
com a material de promoció i difusió. 

Els professionals culturals són dels 
següents municipis: 2 de Castellcir, 2 de 
Castellterçol, 4 de Collsuspina, 2 de l’Es-
tany, 6 de Moià i 3 de Santa Maria d’Oló.

Trobareu tota la informació de les dife-
rents actuacions (data, lloc...) que s’estan 
realitzant en el marc del Festival CCMoia-
nès Cultura Inquieta, en la pàgina web del 
Consell Comarcal del Moianès. 

Per a habitatge
Quant a les subvencions que gestio-

na l’Oficina Local d’Habitatge del Consell 
Comarcal del Moianès, l’any 2022 s’han 
rebut 377 sol·licituds per les diferents 
ajudes de lloguer: per a més grans de 65 
anys en risc d’exclusió social (sol·licitud 
+65 anys), per a joves amb escassos 
mitjans econòmics de fins a 35 anys (Bo 
lloguer jove), per a persones en risc d’ex-
clusió social de 36 anys o més (sol·licitud 
MITMA), per a facilitar l’emancipació de 
joves de fins a 36 anys (lloguer jove). Dins 
aquestes 337 sol·licituds també hi trobem 
les subvencions promogudes per part del 
Consell Comarcal en l’àmbit d’habitatge: 
subvencions d’ajuts extraordinaris per als 
propietaris d’habitatges integrats en el 
programa de la borsa de mediació social, 
que per a aquest any 2022 compten amb 
una dotació de 8.000 euros de pressupost 
propi i per a les quals s’han rebut un total 
de 20 sol·licituds.

La distribució per municipis és la se-
güent: 10 de Calders, 17 de Castellcir, 98 
de Castellterçol, 3 de Collsuspina, 7 de 
l’Estany, 3 de Granera, 221 de Moià, 4 de 
Monistrol de Calders, 8 de Sant Quirze 
Safaja i 6 de Santa Maria d’Oló. 

Fins al moment present s’han resolt 
les convocatòries d’ajudes de lloguer 
per a majors de 65 anys i el Bo lloguer 
Jove per un import total de 279.720 euros 
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Primera Fira de Micropobles a l’Estany
Associació de Micropobles de Catalunya

El dissabte dia 19 de novembre, l’Es-
tany va acollir la primera Fira de Micropo-
bles de Catalunya. Organitzada per l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya, 
una quinzena d’ajuntaments de poblaci-
ons de menys de 1.000 habitants d’arreu 
de Catalunya es van reunir al Moianès per 
mostrar la seva oferta turística i cultural, 
projectes, productes locals i activitats. Mú-
sica i gastronomia completaren la jornada. 

L’Associació de Micropobles de Cata-
lunya ha impulsat aquesta primera Fira de 
Micropobles sota el lema «Som batec ru-
ral» amb la voluntat de mostrar la diversi-
tat i la realitat de les poblacions de menys 
de mil habitants de Catalunya. Ha servit 
també perquè cada consistori hagi pogut 
presentar-hi projectes en matèria d’habi-
tatge, educació, oferta cultural, catàleg 
patrimonial, activitat turística i econòmica 
i productes locals. 

Entre les activitats realitzades hi va 
haver la presentació del projecte Almia 
d’Almatret, un centre de referència en 
experimentació i divulgació del coneixe-
ment i ús d’energies renovables. Agullana 
hi presentà el projecte Brasa&talent, cin-
què guanyador del 3r Concurs Innovació 
en Tecnologia Agrària i Alimentària 2021 
de la Universitat de Girona, mentre que 
l’Estany mostrà un selector de xais fet 
en impressió digital per alumnes de l’IES 
Moianès i l’Entitat Steam4all. Des de Tor-

rebesses, un nou recurs de realitat virtual 
per a la construcció de cabanes i murs de 
pedra seca. 

La Fira de Micropobles va acollir també 
el lliurament dels premis dels Jocs Florals 
Rurals organitzats amb Productors Cata-
lans, i Sant Miquel de Campmajor hi pre-
sentà el Llibre L’altre món rural, de Joan 
Nogué i Rosa Cerarols. Torrebesses hi du-
gué un tast d’oli d’oliva verge extra ecolò-
gic, mentre que Planoles oferí un tast d’em-
botits locals, que se sumà al vermut amb 
productes de la zona per part del Consorci 
del Moianès. La música hi tingué també un 
espai destacat, gràcies al Festival Itinera i 
la música del duet The Cover Land.

L’Associació de Micropobles de Cata-
lunya va néixer l’any 2008 amb la volun-
tat de ser un instrument per a fer visible 
la realitat dels pobles petits i contribuir a 
fer que les condicions de vida en el món 
rural siguin dignes i ajustades a les ne-
cessitats dels seus habitants. És un punt 
de trobada per als municipis menors de 
mil habitants de Catalunya, que defensa 
la ruralitat i lluita pel repoblament. Actual-
ment, Micropobles compta amb 230 ajun-
taments associats. 

A Catalunya hi ha 487 municipis de 
menys de 1.000 habitants. Hi viu el 3% 
de la població total de Catalunya, 207.205 
persones, i en termes municipals són el 
50% de la superfície del país.

concedits corresponents a 80 de les sol-
licituds rebudes.

Ajuts per al transport adaptat
S’han publicat les bases que regulen 

la convocatòria d’atorgament d’ajuts eco-
nòmics per al transport adaptat a la co-

marca del Moianès. Fins al 29 de novem-
bre s’han pogut presentar les sol·licituds 
per a rebre un ajut econòmic a totes les 
persones que utilitzen transport adaptat. 
Les bases i els documents que s’han de 
presentar són a la pàgina web del Consell 
Comarcal del Moianès.
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Dos moments de la Primera Fira de Micropobles de Catalunya (fot. Jaume Clarà)
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Plis-plas
Xavier Teixidó Vidal

«Utar(at/it)qjf[2M+2X+2I]
a,DmeveasFu,efdNadn,PAM.»

Això, que a primera vista té l’aspecte 
d’un embotit lineal fet amb samfaina de 
lletres, nombres i símbols, va aparèixer 
en el meu mòbil, sense cita prèvia.

Durant el mes de Nadal, sempre tro-
bo algun dia per a anar a veure una tieta 
meva que viu, vídua i solitària, a la seva 
masia, a pocs quilòmetres del meu poble. 
Quan tornava cap a casa va començar a 
nevar, com feia dies que pronosticaven 
els qui televisen les quinieles meteorolò-
giques.

Per sort teòrica, duia al maleter del 
cotxe aquestes fundes antilliscants per a 
la neu i el gel per a col·locar a les rodes 

Anava posant-me nerviós. De sobte, 
una lluminositat brillant i un soroll intens, 
instal·lats sobre dues rodes, es van aturar 
al meu costat. De dintre d’un casc va sortir 
una veu: «Avi, t’ajudo?» (avui dia, sembla 
que anem simplificant tant la gramàtica 
que acabarem parlant com els indis de les 
pel·lícules de cow-boys).

No vaig tenir temps a respondre. Va 
orientar el llum únic i potent de la moto 
cap a les rodes del meu cotxe. Després 
de dos «plis-plas» va dir: «Ja pots conti-
nuar. Sobretot, ves amb compte, no cor-
ris!»

Just vaig poder dir «gràcies», però 
dubto que em sentís. El que sí que es 
va sentir van ser unes accelerades inter-

LLETRES

Utar(at/it)qjf[2M+2X+2I]

a,DmeveasFu,efdNadn,PAM.

de tracció (sostenibles amb una sola mà) 
i que continuem anomenant «cadenes». 
Feia temps que havia llegit les il·lustrades 
instruccions de muntatge. Al cap d’uns 
quants intents vaig recordar perfectament 
aquella tarda de compres. Una venedora 
molt primeta, un únic gest hàbil i un som-
riure estàndard que va dir: «Veus, es fa 
així i ja està, és un plis-plas.»

Amb la carretera mullada, pendent en 
contra, les mans gelant-se i el contacte de 
la neu que et va caient a l’esquena, cer-
tifico que no es produeix cap «plis-plas». 

mitents. Va aixecar una mà enguantada 
per saludar i se’n va anar a tot drap, com 
aquell qui diu volant. 

Sense córrer i amb compte (com va 
dir la veu del casc) vaig arribar a casa. 
Va ser llavors, just en aquell moment. En-
trant al garatge. Concentrat, maniobrant 
lentament. Mirades perifèriques, procu-
rant aparcar sense rascar enlloc. (Els pàr-
quings estan dissenyats per planxistes.) 
Sona la musiqueta sintètica insistent del 
mòbil. Ràpid, apago el motor. Intento prè-
mer el botó verd on hi ha dibuixada la silu-
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Puig Rodó
Marian Baqués

Quan, procedent del Vallès, circumval-
lo Manresa, en arribar a les altures de Bu-
falvent el panorama s’obre com un ventall 
a les terres del Solsonès, del Berguedà i 
del Moianès. La vista se me’n va a la silu-
eta de muntanyes i, instintivament, cerco 
en l’horitzó Puig Rodó. Quan l’identifico, ja 
em sento a casa. Puig Rodó és per a mi 
un punt de referència, com el vèrtex geo-
dèsic que es plantà al seu cim. Els seus 
1.055,9 metres d’altitud s’alcen sobre el 
Moianès i li donen identitat. 

Puig Rodó és per a mi una crida; 
una invitació a fer-ne el cim, a pujar-hi. 
Ho he fet tantes vegades! El camí que 
més m’agrada és el que passa per Pas-
sarell, segueix la riera de la Crespiera 
i, abans d’arribar al vell molí, s’enfila 
amunt, seguint un camí que el temps 
ha esborrat, fins a la Cabana. Un cop 
allà, el cos hi va sol. Sí que convé dei-
xar-se endur per la intuïció i enfilar-te 
superant els bancals finals. El cim t’es-
pera.

eta escanyolida d’un telèfon dels d’abans 
(els que tothom sabia per on agafar). Ar-
ribo tard.

Canviat de roba, després d’una dutxa 
calenta i ràpida, ja recuperat, començo a 
passar el dit per la pantalleta per esbrinar 
la trucada fallida però no perduda. Entre 
els «missatges» hi vaig trobar el que està 
transcrit en la primera frase, en negreta, 
d’aquest relat.

Sense falsa modèstia, puc dir que no 
se’m resisteixen gaires mots encreuats, ni 
sudokus de tercer grau, ni teòrics finals de 
partides d’escacs. Dit això, ara he de dir, 
també, que després de bastants projectes 
frustrats (i frustrants) vaig qualificar el mis-
satge d’«inintel·ligible» per a mi. La tova-
llola de la dutxa va anar a parar al cistell 
de roba per rentar.

Torno a la pantalleta, decidit a elimi-
nar l’escrit estrambòtic per si de cas, so-
bretot en aquests temps de presumptes 
contagis. Això és fàcil, no cal saber cap 
idioma, ni llegir, només pitjar sobre un di-
buixet (que en diuen «icona») que recorda 
un cubell d’escombraries o una paperera. 
Llavors m’adono que hi ha un afegitó. 
Diu que, si no has rebut correctament el 

missatge, per a solucionar-ho només cal 
clicar sobre un número subratllat. Clico. 
A l’acte sento una musiqueta metàl·lica i, 
tot seguit, un conegut «tuuut» telefònic. Al 
tercer «tuuut», una veu totalment neutra, 
però amable, diu tot allò de: «Si vol ser 
atès en català, premi “1”...»

El meu polze esquerre reacciona i 
prem el cercle on hi ha l’«1» en el mò-
bil. Sorpresa! Una veu que em sona diu: 
«Estic en un núvol inimaginable on es 
guarden totes les vostres dades i fets.» 
«Estem intentant adaptar-nos als temps» 
(amb no gaires presses, penso). «Aquest 
any hem decidit trametre el missatge més 
trascendent als vostres mòbils.» «Ara es-
tem perfeccionant un antivirus, perquè 
hem vist que uns intel·ligents pirates in-
formàtics banyuts no paren de fer interfe-
rències, com sempre.» «Bona nit.»

A la pantalla va aparèixer el text com-
plet:

«Us tornem a recordar (a tots/i totes) 
que ja fa [2022]	anys, Déu mateix ens va 
enviar al seu Fill únic, en format de Nen 
acabat de néixer, Per Algun Motiu.»

Bones festes de Nadal. Feliç any 
2023.
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Foto C.I.C. – Moià   

La silueta de Puig Rodó m’és imatge 
de sentit. En la vida hem de fer algun cim 
que li doni sentit. I no parlo tan sols d’un 
cim muntanyenc. Tenim una gamma molt 
variada de cims a fer. Un cop més, cer-
quem què diuen sobre això escriptors que 
en saben més que no pas jo.

Comencem amb unes paraules del 
profeta Pere Casaldàliga, que m’han arri-
bat per internet: «L’esperit d’una persona 
és allò profund i dinàmic del seu propi és-
ser: les seves motivacions majors i darre-
res, el seu ideal, la seva utopia, la seva 
passió, la mística per la qual viu i amb la 
qual contagia.»

«Algú es va estranyar que aquell an-
cià hagués escalat els cims de l’Himàlaia 
en els dies més crus del fred i nevat hi-
vern. Quan li van preguntar com havia es-
tat possible aquella proesa, l’ancià va res-
pondre: “El meu cor hi arriba primer i a la 

resta del meu cos li és fàcil de seguir-lo”» 
(Joan Ferrés. La educación como indus-
tria del deseo. Un nuevo estilo comunica-
tivo, Barcelona 2008, p. 180).

Dag Hammarskjöld ens ha deixat les 
traces de Mestre Eckhart, de Dietrich Bon-
hoeffer, de sant Joan de la Creu i d’altres 
místics. Heus ací tres pensaments d’ell 
extrets de Fites (Barcelona 2020, pp. 30, 
63 i 85). «No caminis mai mirant a terra, 
pendent d’on poses els peus. Només qui 
mira l’horitzó troba el camí.» «El viatge 
més llarg és el que es fa per dins. El viat-
ge de qui ha triat el seu destí i ha enfilat 
el camí que du al fons d’un mateix. Però... 
en tenim, de fons? Encara és entre vos-
altres, però no us hi relacioneu.» «El que 
demano, que la vida tingui un sentit, és 
absurd. Lluito per aconseguir l’impossible, 
doncs: que la meva vida tingui un sentit. 
No goso creure-m’ho, i ni tan sols sé com 
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m’ho podria arribar a creure: creure’m que 
no estic sol.»

Joan-Carles Mèlich és un fi lòsof que 
escriu bàsicament sobre l’educació. A la 
Universitat Autònoma de Barcelona en-
senya fi losofi a de l’educació. He gaudit 
amb els seus llibres. De La prosa de la 
vida n’extrec algun pensament: «En la 
vida el més important no és només saber 
què hem de fer sinó sobretot a qui hem de 
respondre. I on, i com, i quan.» «Si només 
passa allò que era previst, aleshores no 
passa res.» «Cada ésser humà és un ens 
escindit, un ens el món del qual no coin-
cideix amb la seva vida. Som el que ens 
han donat, el que ens ha fet, el que ens 
hem trobat, el que hem heretat (el món), 
però volem ser el que no som, el que ens 
inventem (la vida), malgrat no saber clara-
ment el que volem ser» (pp. 25, 30 i 34).

Una altra citació: «Hem de fer coses 
a la vida que més tard tinguem ganes de 
recordar. Mirar enrere i sentir que ha val-
gut la pena. Repassar la nostra història i 
sentir que no s’assembla gaire a cap altra, 
que és pròpia, que ens l’hem inventada. 
Som joves. És ara que ho hem de fer. És 
ara. Jo ja no puc més amb aquesta vida 
previsible. Fem el que fem, acabarem 
morint. Val la pena fer el que desitgem, 
no?» «Un home sense un objectiu comen-
ça a abandonar la seva condició d’home 
i s’acosta a la d’animal». Oi que queda 
clar? Així s’expressa Flàvia Company en 
L’illa de l’última veritat (Barcelona 2009, 
pp. 35 i 121).

La Laura de Miquel Llor, engabiada en 
una ciutat asfi xiant, es pregunta: «¿Què 
caldrà fer que valgui la pena d’haver vin-

gut al món, per a no sentir la vida com un 
descabdellament inútil, de dies sense fi -
nalitat?» (Laura a la ciutat dels sants, Bar-
celona 1979, p. 191).

O Montserrat Roig: «Alguna vegada a 
la vida, i en el moment oportú, cal haver 
cregut en l’impossible» (La veu melodio-
sa, Barcelona 1987, p. 57).  

Però els anys passen i la rutina pot 
rosegar allò que antany ens donà sen-
tit. Mirem què diu Manuel de Pedrolo en 
Cendra per Martina (Barcelona 1995, p. 
294): «En aquesta vida tot acaba per con-
vertir-se en costum, en rutina. Però quan 
aquesta rutina és la nostra, precisament 
la que s’adapta a la nostra manera de ser, 
a les nostres aspiracions, hom se’n pot 
oblidar.»

En el anys vuitanta vaig trobar no-
driment en els llibres d’Anthony de Me-
llo (1931-1987). Aquest jesuïta de pares 
nord-americans i hindús va ser capaç 
d’expressar en uns contes breus bona 
part de la saviesa asiàtica, sufí, zen, jue-
va i cristiana i, alhora, obrí ponts de dues 
direccions entre Orient i Occident. «”Però 
per què... per què... per què?”, reque-
rí el deixeble que no se sabia avenir de 
la insistència del Mestre que marxés del 
monestir immediatament, quan tot just 
feia un dia que hi havia arribat. “Perquè 
no et cal un Mestre. Et puc mostrar el 
camí però només tu pots recórrer-lo. Puc 
mostrar-te on és l’aigua, però només tu la 
pots beure. Per què perdre el temps aquí, 
mirant-me bocabadat? Ja saps el camí. 
Camina! Tens l’aigua al teu davant. Beu!» 
(Moments de saviesa, Barcelona 1986, p. 
89).
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El Dr. Jeroni Moragas, creador de l’atenció 
humana als nens amb capacitats diferents
Margarida Moragas (filla i aficionada a l’escriptura) i Rafael Manzanera 
(amic i metge)

La vida sempre és polièdrica i pot 
ser vista de moltes maneres. La percep-
ció que podem tenir de les mateixes co-
ses depèn del moment que estem vivint, 
del lloc on som, de la perspectiva de la 
situació, dels coneixements de cadascú i 
de l’interès que tinguem. Per això la Mar-
garida, filla del Dr. Moragas, i el Rafael, 
admirador de la cultura mèdica dels anys 
trenta, volen sumar perspectives i dedicar 
un record al pare estimat i a l’il·lustre pro-
fessor. 

Jeroni de Moragas va néixer a Barce-
lona l’any 1901 i fou metge, neuropsiquia-
tre, músic, escriptor, psicòleg infantil i pe-
dagog terapèutic, dels més destacats del 
segle XX. Nascut en una família de la mit-
jana burgesia catalana, va estudiar medi-
cina a l’Hospital Clínic de la Universitat de 
Barcelona, on va consolidar el seu interès 
per la medicina infantil. Va haver d’acabar 
els seus estudis a la Universitat de Va-
lladolid per motius personals, a l’edat de 
vint-i-cinc anys. Es va especialitzar com 
a pediatre al servei de l’Hospital de Sant 
Pau, amb el professor Martínez García. 

Es va casar amb Elvira Maragall, filla 
de l’inoblidable poeta català, a qui no ar-
ribà a conèixer. El matrimoni va tenir vuit 
fills: la Margarida (nascuda en 1930), cinc 
altres noies (Isabel, Agnès, Ester, Mont-
serrat i Elvira) i dos nois (David i Oriol). 
Com en moltes famílies d’aquell temps, 
les tietes solteres es feien càrrec dels 
nebots i la casa dels Maragall, al carrer 
d’Alfons XII a tocar de la plaça Molina, no 
n’era cap excepció. 

La Margarida recorda un pare seriós 
però atent i amb un gran sentit de l’humor. 
Conversador amè i narrador d’històries in-

oblidables. El pa que es va mullar en cau-
re en un bassal va esdevenir gustós en 
menjar-lo amb històries que amenitzaven 
l’àpat. El pare portava en braços la mare 
amb un greu problema renal cap a la Clí-
nica Escayola, al carrer d’Alfons XII, per 
tal que li practiquessin una extracció de 
ronyó a vida o mort. 

El sotrac de la guerra va fer voltar la 
família pel carrer Brusi, l’Ametlla del Va-
llès, Castellterçol i Caldes de Estrac. El 
malson de la guerra va continuar amb el 
desfici de la postguerra i la vivència quoti-
diana de tot el que s’havia perdut.

La labor professional del Dr. Moragas 
es va centrar en l’estudi de la pediatria, 
obrint-la als problemes psicològics de 
la infantesa i de l’aprenentatge escolar. 
També va abordar la problemàtica dels in-
fants deficients mentals. Fou un dels fun-
dadors, en 1926, de la Societat Catalana 
de Pediatria. 

Col·laborà amb l’Institut Psicotècnic 
de la Generalitat republicana que dirigia 
el Dr. Emili Mira, on va tenir cura de la Re-
vista de Psicologia i Pedagogia que edita-
va aquell institut, i va dirigir el Seminari de 
Pedagogia de la Universitat de Barcelona. 
Amb els Drs. Mira i Alfred Strauss va cre-
ar el centre d’observació psicològica La 
Sageta. El Dr. Strauss va desenvolupar 
una nova perspectiva d’observació psico-
lògica, més enllà de l’ús de tests i proves, 
amb el seguiment continuat de comporta-
ments per a consolidar el diagnòstic. Pocs 
mesos després de la seva inauguració 
va esclatar la insurrecció militar contra 
la República i, en els episodis revolucio-
naris dels primers temps, La Sageta fou 
incomprensiblement incendiada. El Dr. 

SOCIETAT
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Moragas, home de profundes conviccions 
cristianes, va témer per la seva vida.

Sota el franquisme veié com s’havien 
esfondrat els ideals de modernitat i cata-
lanitat que havia subscrit amb tant d’afany 
des de la ciència i la cultura de què era 
posseïdor. Es dedicà a l’exercici privat de 
la pediatria amb el model de La Sageta 
al pensament i, amb la seva preocupació 
per la infància, creà l’any 1940 l’Institut de 
Pedagogia Terapèutica de Barcelona, que 
es convertí en un centre de diagnòstic de 
referència per a dèficits mentals greus i en 
un centre educatiu per a infants afectats. 
Tant La Sageta com l’Institut de Pedago-
gia Terapèutica van ser entitats de 
referència en una època mancada 
de criteris i recursos per al tracta-
ment dels problemes d’infants amb 
dèficits mentals.

La Margarida adorava el seu 
pare i la seva manera generosa, 
rigorosa i responsable d’afrontar 
la vida. Va començar a treballar 
com a cuidadora de menjadors a 
l’Escola Betània. A disset anys es 
va incorporar a l’Institut dirigit pel 
pare i ho va fer de la manera més 
natural. Coneixia i estimava aquells 
nens des de sempre. Convivia des 
de sempre en l’acció respectuosa 
i igualitària que practicava l’Institut 
com a senyal d’identitat.

Entre 1948 i 1950 fou president 
de la Societat Catalana de Pediatria. En 
1957 va ser nomenat professor a la res-
tablerta Secció de Pedagogia de la Facul-
tat de Filosofia i Lletres de la Universitat 
de Barcelona, on explicà «Psicologia del 
nen i l’adolescent». Aquesta tasca docent 
passà a ser un dels seus centres d’interès 
vitals

Durant la dictadura franquista, malgrat 
les dificultats que representava, el març 
de 1939 fundà el Cercle d’Estudis Sant 
Tomàs Moro, dirigit especialment a joves 
universitaris amb un marcat sentit de ca-

talanitat i religiositat; un fòrum de debat 
setmanal, enfocat a la reflexió i a l’anàlisi 
de diversitat de temes; trobades conegu-
des com «Els moros» per la seva advo-
cació a aquell humanista anglès i que es 
van perllongar més de quinze anys. Entre 
altres contertulians hi assistiren metges, 
mestres i altres persones interessades, 
com Vicent Pla, Manuel Escarrà, Domin-
go Martí, Jordi Maragall, Gonçal Lloveras, 
Lluis Carreras o Jordi Pujol i Felip Cid; 
aquest últim, anys després, es convertiria 
en el marit de la Margarida i en un il·lustre 
professor d’història de la medicina, com 
també poeta.

En paraules de Jordi Lobo, actual di-
rector de la Fundació de l’Institut de Peda-
gogia Terapèutica, «el Dr. Moragas va ser 
un home polifacètic que conreà la literatu-
ra, la música i la fotografia; respon al perfil 
del metge humanista que sintetitza dife-
rents aportacions de la medicina, la psi-
cologia i pedagogia contemporànies en 
benefici d’una actuació terapèutica res-
pectuosa amb la personalitat i l’existència 
humana. Aquesta concepció es fa ben 
palesa en els molts llibres i abundosos 
articles que va escriure». Afegeix que, «a 

Rafael Manzanera i Margarida Moragas, feliç ara a 
Moià, a prop dels seus fills, nets i besnets
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Una tesi doctoral
Josep Ubasart

En les famílies hi ha moments de 
plena satisfacció i goig per compartir. El 
proppassat dia 28 d’octubre l’Ernest Uba-
sart i Clarà defensava la seva tesi doctoral 
a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències 
Químiques de la Universitat de Girona. El 
treball duia per títol Synthesis and applica-
tions of large supramolecular nanocapsu-
les i va ser realitzat en col·laboració amb 
les universitats d’Ulm i Tolosa de Llengua-
doc i el Sincrotó Alba de Cerdanyola del 
Vallès.

Al llarg de dues hores, en anglès, el 
doctorand i el tribunal dialogaren i van 
examinar les proves i conclusions apor-
tades. És una tesi que fa avançar en el 
coneixement de les nanopartícules i mo-
lècules, essencials per a la seva aplicació 
en el tractament de les malalties i d’utilitat 
en la nova química industrial.

Juntament amb el director de la tesi, 
el Dr. Xavi Ribas Salamaña, acompanya-
ren l’Ernest la família i una cinquantena 

d’amics i alumnes de la secció de quími-
ca. 

El tribunal va dictaminar la nota 
d’excel·lent cum laude. 

Goig que també es vol agrair a totes 
les persones que han aportat el seu sa-
ber i bon fer durant la trajectòria acadèmi-
ca, en especial a l’Escola Pia, l’Institut de 
Moià i la Universitat de Girona. 

més del seu vessant professional, va ser 
un prolífic escriptor i assagista, un savi! 
Va escriure uns quinze llibres i més de 
cinquanta articles i reflexions. Va cultivar 
tant l’àmbit de la psiquiatria infantil com la 
novel·la i múltiples documents de reflexió i 
referents teòrics sobre tot allò que envolta 
la vida de l’Infant».

El Dr. Moragas ens va deixar a la ciu-
tat de Barcelona l’any 1965, a l’edat de 
seixanta-tres anys. Quants nens i nenes 
recordaran les seves primeres passeja-
des per la ciutat, gràcies al Dr. Moragas, a 
la Margarida, al personal que no va voler 
sentir llàstima de les persones fins alesho-
res marginades! El que calia era compar-
tir la vida i les emocions, en la mesura en 

què no hi ha dues persones iguals, que 
tots tenim capacitats diferents, que tots 
necessitem de l’estimació i cura dels al-
tres.

Quina sort haver tingut un pare i un 
referent proper com el Dr. Moragas! Quin 
orgull tenir una professió on persones tan 
generoses i formades han donat part de la 
seva vida pels qui més ho necessitaven! 
Quina sort també que persones com en 
Jordi Lobo i tot el seu equip, director ac-
tual de l’Institut, hagin estat capaces de 
mantenir el llegat dels grans científics i 
persones que el van fundar!

* * *
Gràcies per les aportacions d’Anna 

Sancho, Raquel Cid i Jordi Lobo.
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Canvi parroquial
El diumenge dia 13 de novembre, sota 

la presidència del bisbe de Vic, Romà Ca-
sanova, es va celebrar a Sant Quirze Sa-
faja el comiat de Mn. Antoni Pladevall com 
a rector d’aquesta parròquia, per raons 
d’edat, i la seva substitució per Mn. Ful-
gence Hitayezu com a rector i Mn. Bernar-
din Banituze com a vicari. Mn. Pladevall 
resideix actualment a la Casa Sacerdotal 
de Vic, i els altres dos preveres, a la rec-
toria de Moià.  

Campió d’escacs
Ernest Juncosa i Padrós, de disset 

anys, ha quedat campió de Catalunya 
d’escacs per equips sub-20. En el tor-
neig, organitzat per la Federació Catalana 
d’Escacs a Lloret de Mar, Juncosa jugava 
amb el tauler número 1 de l’equip Peona i 
Peó, de Barcelona, acompanyat per Nico 
Jiménez i Daniel Karapetyan. En segona 
posició va quedar el Vilanova, i en tercer 
lloc, l’Amposta.

Exposicions
Jordi Soldevila Segura ha presentat 

un recull dels seus projectes artístics, pin-
tures treballades amb vernís i acrílic sobre 

paper, a l’Ajuntament Vell de Sant Fran-
cesc de Formentera. L’exposició, sota el 
títol de Naufragis i refugis, es pogué veure 
entre el 8 i el 19 de novembre.

* * *

Agraïment a l’Hospital-Residència 
Vila de Moià
Pilar, Matilde i Joan Soler Capdevila

El dia 4 de novembre va morir la Neus 
Capdevila a l’edat de noranta-set anys. 
Des que es va casar amb el nostre pare, 
en Joan Soler, va viure al carrer de Pas-
sarell, i quan es va fracturar el fèmur a no-
ranta-cinc anys va anar a viure a l’Hospi-
tal-Residència Vila de Moià, on va acabar 
els seus dies.

Voldríem, amb el present escrit, do-
nar les gràcies al gran equip de profes-
sionals de l’Hospital-Residència per la 
seva humanitat amb els residents. No te-
nim prou paraules per a agrair a l’Aida, la 
Míriam, la Marta i tot l’equip d’auxiliars i 
cuidadores que han fet que el temps que 
ha estat a la residència fos ben atesa i els 
últims dies de la nostra mare fossin més 
lleugers.

BREUS

PUBLICACIONS
Llibres

Estudis de llengua i literatura catalanes / LXXVI. 
Miscel·lània Lídia Pons
[Barcelona]: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2022
Miscel·lània que, entre altres col·laboracions, publica (pp. 199-
225) el treball «Vocabulari d’apotecaris dels segles XVII-XVIII», 
signat pel filòleg moianès Carles Riera.
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Itineraris de gestió micològica a Catalunya: manual 
de bones pràctiques
[Solsona]: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 2022. 
89 pp.
Obra de diversos autors, entre ells el col·laborador de LA TOSCA 
Miquel Fortuny, que incideix en la importància dels fongs en la 
gestió forestal. Identifica els principals hàbitats productors i n’es-
tudia la conservació, gestió i aprofitament com a recurs econò-
mic.

Revistes
—Catalunya Cristiana, núm. 13-11-

2022, amb una ressenya del llibre de Jordi 
Pàmias Trenta poemes comentats, signa-
da per J. Ruaix.

—El Bon Pastor, de novembre 2022, 
amb la ressenya del llibre Enamorat de la 
Paraula. Homenatge a Ignasi Ricart, cla-
retià, signada per C. Riera.

Diaris

una inversió de 27 milions». «Mig centenar de 
judokes participen en el simulacre de competi-
ció del CT Judo Bages i Moianès». «Aragonès 
rellança el seu Govern amb exdirigents del 
PSC, CDC i Podem. Entre ells figura Gem-
ma Ubasart González, consellera de Justícia, 
Drets i Memòria, amb un fort vincle familiar 
amb Moià». Sobre aquest notícia, El Punt Avui 
titula: «El fitxatge procedent de l’òrbita dels co-
muns», i l’Ara: «L’acadèmica que va ser diri-
gent fugaç de Podem».

Regió 7

4-10-2022
«L’àrea central torna a créixer amb població 
provinent d’altres comarques. El Moianès és la 
tercera comarca que més va créixer en termes 
relatius: el 18,8 per cada 1.000 habitants». 

10-10-2022
«Depuradores del Bages i del Moianès rebran 

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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11-10-2022
«El TSJC anul·la l’acord que permetia una an-
tena telefònica a Calders. L’ajuntament asse-
gura que recorrerà la sentència».

14-10-2022
«Calders acollirà demà un festival dedicat ín-
tegrament als jocs de taula». «Castellterçol 
celebra diumenge un certamen amb quatre 
fires». 

15-10-2022
«Detenen un grup de lladres que havia robat 
a Moià».  

21-10-2022
«Moià ampliarà amb una trentena de nínxols 
més el cementiri municipal. El projecte de re-
modelació de l’equipament preveu la construc-
ció de més espais auxiliars per a noves osse-
res i maquinària de treball».

1-11-2022
«Susana Tapia repetirà com a alcaldable del 
PSC a Moià en les eleccions del maig». 
  
2-11-2022
«Un segle d’històries entorn d’un bon plat. El 
restaurant Soldevila de Calders ha obtingut el 
Premi Nacional als Establiments Comercials 
Centenaris com un reconeixement a les qua-
tre generacions que han mantingut viu un ne-
goci familiar de renom. La quarta generació 
de Cal Soldevila conjuga amb encert la inno-

vació i la tradició als fogons a l’establiment de 
Calders».

7-11-2022
«Concert de Tempus Trio, artistes residents 
de Joventuts Musicals de Moià, a l’auditori de 
Sant Josep». 

9-11-2022
«Moià perd Joan Gaja, un referents del teixit 
social i cultural del municipi. Entre altres, parti-
cipava en l’encesa de la foguera de Sant Joan 
i en l’engegada de coets de la festa major».  

11-11-2022
«Calaf, Castellbell, Collsuspina i Fonollosa es 
beneficien d’ajuts a la transició energètica. El 
Govern espanyol amplia en 350 milions el pro-
grama destinat a localitats de menys de 5.000 
habitants». 

15-11-2022
«Moià dissenya un pla d’acció per incrementar 
l’habitatge assequible d’aquí al 2025. Entre al-
tres propostes, es preveu reformar i destinar a 
pisos socials l’antiga caserna i els blocs muni-
cipals del carrer de Miquel Martí i Pol».

La Vanguardia

7-11-2022
«La bellesa paràsita dels bolets de cep del Mo-
ianès», fotografia comentada.

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

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA

IMPLANTS
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Naixements
Nicolás Sergiu Candale, fill de Toader 

i d’Ancuta, dia 28 de setembre.
Kilian Gómez López, fill de Samuel i 

de Claudia, dia 1 d’octubre.
Jefferson Rodríguez Meléndez, fill de 

Richard Jefferson i de Janette Isaura, dia 
6 d’octubre.

Gaia Cabana Olivera, filla d’Alejandro 
i de Judit, dia 24 d’octubre.

Zeltia Martínez Monllor, filla de César i 
d’Anna, dia 25 d’octubre.

Defuncions
Montserrat Solà Tria, de noranta-set 

anys, vídua de Miquel Oller, dia 7 d’octu-
bre.

Carme Alboquers Fàbregas, de vui-
tanta-cinc anys, vídua de Damià Estrella, 
dia 9 d’octubre.

Bernabela Gómez Galdós, de noranta 
anys, dia 12 d’octubre.

Leonor Padrisa Fabregà, de vuitanta-
nou anys, vídua de Joaquim Soler, dia 14 
d’octubre.

Conxita Gómez Oña, de vuitanta 
anys, dia 16 d’octubre.

Maria Urpina Oller («la Maria del Re-
mei»), de noranta-dos anys, dia 21 d’oc-
tubre.

Remei Valls Montràs, de noranta-dos 
anys, vídua de Feliu Santaeugènia, dia 28 
d’octubre.

Maria Rosa Monsech Antonell, de 
vuitanta-vuit anys, vídua d’Amadeu Cunill, 
dia 31 d’octubre, a Vic.

Neus Capdevila Comerma, de noran-
ta-set anys, vídua de Joan Soler, dia 4 de 
novembre.

Joan Gaja Vilardell, de noranta-sis 
anys, vidu de Maria Mestre, dia 8 de no-
vembre.

Josep Tuneu Soler, de quaranta-nou 
anys, dia 9 de novembre.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Carta dels nets a l’àvia Leonor
Laia i Berta, Guillem i Oriol, Natàlia 
i Anna

Si us hi heu fixat, avui no hi havia ni 
un núvol al cel, sembla que tots ens hem 
posat d’acord per acomiadar a la nostra 
àvia, la Leonor.

Tots els qui sou aquí és perquè conei-
xíeu i apreciàveu la Leo, com és el cas 
de molts que no hi són i que avui haurien 
omplert l’església. Però és que la nostra 
àvia no es feia conèixer: es feia estimar. 
La definiríem com a única i autèntica, una 
dona que només amb la seva presència 
et feia alegrar i sentir-te com a casa, una 
dona que feia poble i família.

Aquesta alegria es podia respirar en-
trant a la seva botiga, l’Íntim, al bell mig 

del carrer del Comerç, on cada dona que 
hi entrava en sortia com a mínim amb dos 
biquinis i tres sostenidors nous. 

Ens han comentat que tenia la traça 
de saber quina talla feia la clienta només 
tocant-te els pits; suposo que moltes do-
nes aquí presents ens ho podreu corrobo-
rar. Com a mostra de com se l’estimaven 
els botiguers, tenim el sopar sorpresa de 
despedida, amb una taula llarguíssima 
des de l’avinguda de la Vila fins a la pla-
ça del Colom, tot per dir adeu a una dona 
que havia encomanat la seva vitalitat a tot 
el carrer.

Com a nets, no hauríem pogut tenir 
una millor àvia. Si som ara mateix aquí, i 
si som guapos i ben plantats com som tots 
(!), ho devem a l’amor que ella ens va do-
nar, i a les seves patatones fregides amb 

NECROLÒGIQUES
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tall arrebossat, el seu caldo d’hores i hores 
fent xup-xup i l’arròs que ens preparava a 
tota la família quan encara tenia l’energia 
sufi cient. Les amanides, en canvi, mai no 
li havien agradat i, a casa seva, no n’hem 
menjada ni una. Li encantava anar a fer 
un tallat amb el Manel del Casal, després 
de sortir els divendres a la tarda de jugar 
a parxís a l’Esplai, cosa que no es prenia 
pas com un joc sinó com una com-
petició.

I no em direu el sentiment 
de privilegi que tenim els 
que vam poder compartir 
amb ella en el seu pati 
de la casa verda de 
la plaça de Catalu-
nya —o de la «plaça 
dels ànecs», o de 
les «quatre barres», 
com en vulgueu 
dir— unes hores 
sota l’ombra de la 
morera, admirant 
els cactus fl orits 
i els plats d’arreu 
del país que hi té 
penjats. Aquest pati 
o jardí era la seva 
vida. Recordem haver 
passat hiverns en què 
l’àvia no estava gaire 
animada i en què només 
esperàvem que arribés 
la calor perquè ella pogués 
baixar-hi i revifar-se com una 
fl or a la primavera. Digueu-nos 
un pati més maco i cuidat 
a tot Catalunya: us costarà 
de trobar-lo!

Si solíeu passar per aquella plaça, sa-
pigueu que us tenia més que controlats. 
Des del seu silló a la fi nestra ho sabia tot: 
si plovia, si feia vent, si havien passat ja 
els de la neteja o si el seu fi ll Joan ja tor-
nava de treballar.

Tant de bo trobar algú en la vida ens 

estimi la meitat del que la nostra àvia es-
timava el nostre avi, el Quimet. Dels que 
som aquí, només la Laia el va conèixer en 
vida, però tots els altres el coneixem a tra-
vés de les mil històries de la nostra àvia. 
Avui, per fi , es retrobarà amb ell, siguin on 
siguin, que era el que l’àvia volia: tornar al 
costat del seu estimat Quimet. Justament 
ahir era dia 14 d’octubre, i feia seixanta-

quatre anys que s’havien casat; a ve-
gades les casualitats existeixen. 

La Leonor era tossuda, 
tossuda, tossuda. No reco-

manaríem pas portar-li la 
contrària; no hi havia res 
a fer, et deixaria anar un 
dels seus «no m’ente-
neu» i el seu típic «és 
que a la gent gran 
ningú ens escolta»; 
de fet, la que t’escol-
tava poc molts cops 
era ella. Però sem-
pre era sincera, per 
a les coses bones i 
per a les dolentes. 

A nosaltres ens 
estimava molt, mol-
tíssim, i nosaltres 

l’estimàvem molt, 
moltíssim. Sou molts 

els que heu dit que fi ns 
i tot «fardava» de nets; 

nosaltres sí que podí-
em «fardar», i «fardàrem», 

d’àvia. El record que ens deixa 
a tots nosaltres és ple d’amor, de 

confi ança i de consells que 
portarem per sempre amb 

nosaltres. No l’oblidarem mai, és part del 
que som.

Deixem d’explicar mil coses i anècdo-
tes, perquè cadascú té les seves. Però és 
que, com ella va fer, necessitaríem tres 
llibres per a explicar-ho tot.

T’estimem molt, àvia Leonor; ens has 
fet molt feliços.

Leonor Padrisa   
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L’avi cisteller 
Família Gaja

Joan Gaja Vilardell, nascut l’any 1926 
i bessó de la Montserrat. De família humil 
i treballadora, va estudiar fins als catorze 
anys als escolapis, on ajudava a les mis-
ses fent d’escolanet, vivint la guerra civil 
durant gran part de la seva infantesa. Ell 
sempre explicava com després de la guer-
ra s’havia imposat l’ús del castellà envers 
el català que sempre havien utilitzat. 

Quan va acabar l’escola va continuar 
amb l’ofici del seu pare, treballant com a 
cisteller: fent cadires, cistells, coves o en-
canyissant. Tots recordem com ell sempre 
explicava que havia fet els sostres de la 
fàbrica de Cal Comadran, on feia tant fred 

que havien d’encendre papers de diari per 
poder-se escalfar les mans. Anys des-
prés, quan la cistelleria va anar de baixa, 
va entrar a treballar a La Granja, fent-hi 
d’administratiu, i més tard, al Sindicat i a 
Cal Noc. 

Al llarg de la seva vida, l’avi sempre 
ha col·laborat amb les entitats i festes del 
poble: fent teatre al Casal, portant els nú-
meros del Cau, a les sardanes, l’Esplai, la 
coral, preparant els coets de la festa ma-
jor, al Cercle Artístic i, com potser molts 
recordeu, encenent la foguera de Sant 
Joan a la plaça de Sant Sebastià, entre 
altres coses. 

La pèrdua de la seva esposa, l’àvia 
Maria, li va deixar un buit inesborrable, 
però va saber tirar endavant, fent cos-
tat a la seva família, i arribar a aquests 
noranta-sis anys amb força, voluntat, va-
lentia i actitud. L’avi ha sigut una persona 
culta, amable, religiosa, amic dels seus 
amics, de caràcter valent i fort. Com diu 
la dita: aquests avis estan fets d’una altra 
fusta. 

Agraïm el suport de tantes persones 
que varen fer sentir la seva estima envers 
l’avi i la nostra família. 

Avi, t’estimem, et trobarem a faltar i 
et recordarem sempre. Gràcies per ha-
ver sigut tan «etern» i haver-nos ense-
nyat tant. 

Joan Gaja Vilardell   

NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informa-

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 5 
de gener, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.
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OCTUBRE 2022

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

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

Màx. Min. Mit. Serens Coberts Núvols Dominant Parcial TOTAL

22,4

23,4

24,0

12,4

13,0

13,4

17,4

18,2

18,7

5

3

7

4

1

1

1

6

3

W

SW

SW

3,2

0,8

0,0 4,0

DÈCADA

Només l’octubre de 1950 va ploure menys: 2,7 litres. Ha estat el mes d’octubre amb la tem-
peratura mitjana més alta des que hi ha dades (1913).

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 Casano-
va, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia), al Facebook (Meteo.Moia) i a 
Instagram (@elmoianes).

COMPARATIVA OCTUBRE 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

Octubre 1922 Octubre 2022

16,5
8,0

12,3
26,0
2,0

68,6
24,3

9

23,3
13,0
18,2
28,2
6,6
4,0
2,4
5



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

Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

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 al terra de paviment hidràulic del forn de pa de Cal Bou, al carrer de Sant Antoni, 
número 11. La guanyadora ha estat M. Rosa Sotomayor Montaña.

CONCURS «La qualitat és en el detall»

La companyia Adriática 
d’assegurances ja no existeix i poc 
queda per assegurar en aquesta 

casa rònega. La placa és a la porta 
d’una façana. De quina casa?



La Tosca
MOIÀ    Desembre 2022                         núm. 813

La Tosca, Premi
Regió7 de Comunicació

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Final de legislatura a Moià amb subvencions milionàries
Clara Renom i Aida Mauri, dues artistes moianeses

30 anys de Gaia Serveis Ambientals
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