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Moià encara la festa major amb optimisme
Ex Abrupto, un festival artístic consolidat
L’Espai Musical de Moià, «fer música en grup»
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CONCURS «La qualitat és en el detall»
El formatge del Moianès

www.montbru.com

On és aquesta finestra? S’hi feien
invocacions en estius tan secs
i calorosos com el que estem
patint, i s’escau en l’aniversari de
la revista.

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon a la baixada del Jó.
La guanyadora ha estat Maria Vilalta.
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EDITORIAL
75è aniversari de La Tosca
La nostra revista ha fet tres quarts de
segle. Per commemorar-ho es pot visitar
aquests dies, a la sala d’exposicions del
Casal, la mostra La Tosca, 75 anys en 75
imatges, que selecciona una fotografia
per a cada any de la nostra publicació i
que ressegueix gràficament la història de
Moià.
L’abril de 1947, el primer número anava il·lustrat a la capçalera amb dibuixos
de la capella i la riera de la Tosca i en les
primeres dues línies es feia referència, en
castellà, al fet que havien passat deu anys
de «lluita per la normalitat» i per «reconstruir». No era oportú –pel silenci imposat–
esmentar clarament els fets traumàtics
dels quals havia passat aproximadament
una dècada, però sí que la relativa distància d’aquests obligava a refer moltes
coses, i no tan sols físiques. La revista saludava els moianesos «de dins i de fora» i
es parlava explícitament dels estiuejants.
Aquell primer número de LA TOSCA dedicava força espai a les activitats del Club
Esportiu Moià, que ara celebra el seu
centenari, informant que el Diumenge de
Rams s’havia inaugurat, de manera oficiosa, el camp d’esports.
El Moià de la postguerra era una població empobrida i estancada, que no
arribava a 2.200 habitants. Encara en el
primer número de la publicació es recollia
el «rumor» que l’ajuntament volia emprendre la reforma del carrer de Sant Antoni.
En aquesta obra hi participaria l’arquitecte
Cèsar Martinell, que havia rebut l’encàrrec de reconstruir la malmesa església

parroquial i de dissenyar també un monument de desgreuge a sant Sebastià, ja
que l’església que li era dedicada havia
estat destruïda durant la guerra.
En anys posteriors, LA TOSCA anirà
testimoniant l’arribada d’inversions per
a la construcció de segones residències
i fàbriques. Aquestes darreres, és clar,
atrauran immigració, que aportaran dinamisme i pluralitat a la societat moianesa.
El número de la revista que teniu a
les mans és molt singular, perquè amb
l’aportació de l’Ajuntament de Moià se
n’ha pogut fer una tirada molt més elevada, que volem fer arribar al màxim de llars,
a fi que participin de la nostra satisfacció
(i, per què no dir-ho, augmentin els subscriptors). Si en aquella primera TOSCA la
revista s’oferia a la població per a donar a
conèixer i compartir opinions i iniciatives,
bo i demanant el suport ciutadà per a poder mantenir la continuïtat, ara també volem mostrar l’agraïment a subscriptors i a
anunciants, que ens permeteu de mantenir
amb relativa bona salut l’economia de la
revista, alhora, repetim-ho, que invitem noves persones o famílies a subscriure-s’hi.
Ens plau també informar-vos de les característiques principals de la imminent festa
major, amb un ajuntament que disposa ara
de cert marge de maniobra econòmic i per
això pot afavorir projectes creatius, com el
festival Ex Abrupto. Esperem poder-vos
saludar en l’exposició de LA TOSCA i compartir experiències i reptes de futur durant
la festa major, que serà, ben segur, reeixida com feia anys que no vèiem.
3

Juliol-Agost 2022

ÍNDEX
Editorial
Vida municipal
Una festa major per a la normalitat. J. Clarà
Actes i esdeveniments
Ex Abrupto es consolida com a referent. J. Font
Les entitats informen
Moià es vesteix de Corpus. Geganters de Moià
Aprendre a conviure amb la «normalitat». Hospital-Resid.
Projecte Bosc a l’Escola Pia. Escola Pia de Moià
TEA Moianès. Junta de TEA Moianès
Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
L’OCM i l’«Heroica» de Beethoven. M. Vallejo
El final de curs de l’Espai Musical de Moià. H.S. Sarri
Una pinzellada fotogràfica pels 50 anys … Mestres jubilades
Notícies del Cercle. Cercle Artístic del Moianès
Societat
Per a qui ho vulgui saber. J. Ruaix
Art
Glòria Segalà: «La pintura és una gran teràpia». J. Canamasas
La Tosca
La Tosca a l’assemblea de l’ACPC. E. Permanyer
La Tosca, i enllà. B. Fonts
La Tosca, continuïtat i relleu. J. Clarà
75 anys de cobertes de La Tosca. E. Permanyer
Moianès
La Universitat d’Estiu del Moianès. M. Baqués
Redescoberta del patrimoni arquitectònic. E. Permanyer
Jornada Educativa del Moianès. Consell Comarcal
Notes terçolenques. R. Puig
Monistrol homenatja Rafael Catot … J. Font
Des d’Ucraïna: l’èxit d’en Denis. F. Rochel
Ciència
Passeig per la biologia. M. Fortuny
Lletres
Una foto. M. Baqués
Lilinne i les bombolles de sabó, de Jordi Estrada. M.C. Muñoz
Presentacions i exposicions d’Òrbites ... P. Batalla
Anècdotes i animalades d’un de Collsuspina. Vallejo/Muñoz
Actitud i homenatge
Si es vol, es pot fer. J. Riera
Multitudinari comiat a Joan Vila. J. Riera
Miscel·lània
Celebració coetània. La colla de les noces de platí
Seguiré caminant! M. Gutiérrez
Publicacions
Breus
Moviment demogràfic
Necrològiques
Dades meteorològiques

3
5
5
8
8
11
11
12
13
14
15
17
18
22
23
25
25
26
26
30
30
31
32
35
38
38
41
42
43
45
46
47
47
49
49
52
53
54
56
56
57
58
58
59
61
63
63
64
66

Riera de la Tosca
(fot. Josep Font)
LA TOSCA Can Carner. Joies, 11-13 - 08180 Moià · latosca@latosca.cat · www.latosca.cat
Consell de Redacció: Jaume Clarà, Josep Font, M. Carme Muñoz, Elvira Permanyer,
Roser Portet, Josep Riera, Elisa Roca, Josep Ruaix
Administració: Eduard Gómez
Disseny de la revista: Soldevila. Disseny i Comunicació — Impressió: Winihard Gràfics, Moià
DL B-4501-1983 — ISSN 2014-5160, 2014-5179 (versió digital) — 8 números l’any. Preu de l’exemplar: 5’0 euros
Edita:

ASSOCIACIÓ CULTURAL

Amb el suport de

LA TOSCA és membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

4

La Tosca - Moià

VIDA MUNICIPAL
Una festa major per a la normalitat
Jaume Clarà

«Volem recuperar la normalitat i farem
una festa major sonada.» Així s’expressa
el regidor de Cultura de Moià, Gabriel Roselló, a principis de juliol. Es veu content.
«És la primera festa major normal que puc
programar.» L’any 2019, en començar a
exercir de regidor, com sempre passa en
la renovació de mandats, ja s’havia trobat
preparada la festa d’aquell any, i els següents vindrien marcats per les restriccions de la pandèmia. «De totes maneres,
cada any hem fet festa major, no vam fer
com altres pobles que la van suprimir del
tot», remarca. Ara bé, reconeix que el jovent va ser el sector més afectat per les
limitacions. Per això, ara la intenció és recuperar el temps perdut.
A la recuperació de la normalitat postpandèmica s’hi afegeix un aspecte també de vital importància: la millora de la
situació econòmica de l’ajuntament, que
permet diposar d’un pressupost més generós. «Per una banda, hem tapat el deute; per l’altra, el 2021 hem pogut gastar
menys del que hem volgut, a causa dels
problemes tècnics per manca d’interven-

tor i secretari, i això ens ha permès tenir un
romanent important del 2021 que podem
aplicar ara. Hem pogut fer la festa major
que volem i mereixem. Si estiguéssim
amb el deute no ho hauríem pogut fer.»
Roselló incideix en el fet d’haver consensuat amb l’oposició injectar més diners a
la festa major per a poder-la fer més lluïda: «Més concerts, bàsicament, algun espectacle infantil més, correfoc, i ajudar les
entitats que fan actes per la festa major,
com geganters i sardanistes.» Als geganters l’ajuntament, com ja va fer durant els
anys de pandèmia, els paga el grup d’havaneres, mentre que als sardanistes els
sufraga una de les cobles.
El pressupost global de la festa major
puja a 105.000 euros (cal tenir en compte
que el del 2019 només arribava a 70.000),
aprovat pel PSC i la CUP, amb l’abstenció de Junts. Val a dir, però, que, segons
el regidor, és la primera vegada que el
pressupost inclou no sols les despeses
de contractació dels grups sinó el conjunt
d’altres sortides: el cost de l’escenari del
parc, coberta i llum (14.800 euros), l’am-

L’ús de la mascareta ha caracteritzat la festa major dels dos darrers anys (fot. Xavier Rius)
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bulància (2.400), la vigilància del parc durant la matinada (700) i els controladors
i equip tècnic (4.000); en total, només
aquests conceptes sumen 22.000 euros.
Concerts. La part més remarcable de
la pròxima festa major han de ser els concerts diaris, començant el dia 12 d’agost
amb El Pony Pisador (amb un cost de
4.840 euros), seguit el dia 13 per Gertrudis
(12.100); el dia 14, com a cap de cartell de
la festa, Buhos (18.150); el dia 15, un grup
de versions (4.300), i el 16, no un concert
sinó l’actuació de Quim Masferrer (8.600).
A més, el dia de la festa major la Rosaleda
(7.900) farà el concert a Les Faixes i, a la
nit, es recupera el ball, amb obsequi d’una
copa de cava als assistents. Tots aquests
concerts i espectacles s’enduen 56.000
euros del pressupost. I tots són gratuïts,
excepte Buhos i Quim Masferrer, en què
es farà pagar 5 euros, però no tant per a
recuperar els diners del seu cost com per
a poder controlar l’aforament a un màxim
de menys de 2.000 persones; altrament
caldria establir plans de seguretat, amb el
cost que això representaria.
Procés de participació. «L’any passat van sortir propostes, però no totes es
van poder fer, per la limitació de l’hora de
tancament de les activitats.» Aquest any
s’ha triat: cinema a la fresca (Grease), piscina jove (piscina de 10 a 2 amb un o dos
djs triats també pel jovent), una tirolina al
Molí Nou («una tirolina no per a nens sinó
per al jovent, amb una mica més d’adrenalina»), es torna a repetir el paintball i
s’introdueix un carnestoltes d’estiu amb
Som-hi de CaraBand, acabant al parc
quant finalitzi en Quim Masferrer i seguint
amb dues djs. En el procés participatiu hi
ha hagut vuitanta propostes i 209 joves
han pres part en la votació online.
Festa de l’Arbre Fruiter. «No hem
aconseguit trobar-li el desllorigador, però
al final fem el que sabem que funciona,
afegint-hi alguna cosa per a atreure més
gent.» Al matí, a la missa, el concurs de di6

buix i el recuperat vermut s’hi ha afegit un
joc infantil, el joc de la soca (joc d’ecologia
i sostenibilitat), de la Diputació, que ve amb
el seu monitoratge. «També aprofitem que
hem declarat el parc BCIL per a fer un itinerari explicatiu des del seu origen fins a
l’actualitat. A la tarda, a més de la rebuda
institucional al president i als avis, al parc
es farà un tastet de cultura, abans de l’acte
principal: a la glorieta, actuació dels participants en el Campus Musical del Moianès,
de Joventuts Musicals; en acabar, a la font
de l’estanyol, poesia musical a càrrec de
Neus P. Cirera, i a la font del Lleó, amb Namina i Pep Gol. A baix, per a conduir l’acte
hem pensat en l’Albert Sala; com a avis homenatjats, Dani Bonache i Paqui Martínez.
El Cercle Artístic portarà un representant
del Reial Cercle Artístic de Barcelona. El
premi al civisme es donarà al C.E. Moià.
Dalt de l’escenari es pretén fer alguna cosa
més dinàmica, com ara un plató de televisió, amb entrevistes...» La presidenta d’enguany serà la moianesa Àurea Autet, cap
del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil
de la Fundació Althaia. Les actuacions musicals i la interpretació de l’himne aniran a
càrrec de Magalí Sare. «Volem vestir una
mica més la festa per donar-li més interès»,
conclou Gabriel Roselló.
Durant més d’una hora de conversa
repassem el complet programa de la festa major. En aquest article només n’hem
volgut destacar alguns aspectes. Hi hauria moltes més coses per comentar: per
exemple, la nova celebració de la Cabra
d’Or, que l’ajuntament vol que a partir de
la pròxima edició sigui organitzada per
una entitat constituïda específicament
amb aquest objectiu. En sentit invers, i a
semblança de l’Ex Abrupto, l’ajuntament
també organitzarà enguany la Fira d’Artesania, gestionada a través de l’Espai Art.
Finalment, cosa no menys important, la
Llar dels Avets és l’encarregada de fer el
pregó de la festa major, que retorna a la
plaça de Sant Sebastià.

La Tosca - Moià
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ACTES I ESDEVENIMENTS
Ex Abrupto es consolida com a referent
Josep Font

Enguany, la setena edició del festival Ex Abrupto ha estat de rècords: de
programació d’artistes, d’espais, d’assistents... i de pressupost, amb un compromís decidit per part de l’Ajuntament de
Moià. Just l’endemà del festival, en fem
una valoració a Les Voltes de Sant Sebastià amb Eudald Van der Pla i Ester Polo.
Jaume Castany, de Les Voltes, com a part
de l’organització, també hi diu la seva. La
primera avaluació és clara.
«Estem molt cansats, però gens cremats. Ho estem paint, tot just, però d’afluència de gent i d’organització, aquesta ha
estat la millor edició», diu l’Eudald, i l’Ester ho rebla amb satisfacció: «Sí, cada any
va una mica millor, n’anem aprenent.» «Hi
havia moltíssima gent de Moià i d’edats
i estils i perfils molt diferents. També va
venir molta gent de fora, molts agents
culturals i de centres d’art.» No és possible quantificar el nombre d’assistents. En
Jaume explica que el dissabte, a les vuit
de la tarda, al pàrquing de sobre els Escolapis hi havia cotxes donant voltes, esperant una plaça, com mai no s’havia vist.

Aquesta extraordinària acollida es ratifica
també amb el que ha girat la barra del bar
del parc municipal.
A la cúpula organitzativa hi ha sis
persones. A més de l’Eudald i l’Ester, hi
figuren Carles Mar, Mar Sorribas, Almudena Gómez i Nerea Campo. El festival
compta amb molts col·laboradors. «L’staff
el gestionem amb Gatzara, i així hi participa gent jove, del poble i contractats;
d’aquesta manera fan ingressos i poden
viure l’experiència. El dia del festival érem
vint i, si comptem els de la barra, trenta.
Comencem a treballar en el festival des
de començament d’any, però la producció
forta i intensa és d’una setmana.» «L’Ester i el Carles han estat aquí a Moià tota
la setmana, treballant entre dotze i quinze
hores al dia», diu l’Eudald. L’Ester comenta: «Ens trobàvem a dos quarts de set del
matí, per començar a treballar cada dia.
Som multitasques. Tant contractem els
artistes com escombrem els espais.» Tots
dos es desfan en elogis de la professionalitat i responsabilitat dels tècnics dels
espais, també.

Eudald Van der Pla i Ester Polo, a la terrassa de Les Voltes de Sant Sebastià (fot. J. Font)
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Propostes artístiques de Yeesi Perse i de Tanit Plana (fot. Eduard Morató Vila)
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«La barra del parc la va gestionar el
Club Esportiu Moià, perquè una entitat
que fa coses pel poble està bé que se’n
pugui beneficiar i així obtingui recursos.»
En Jaume explica que els primers anys
portaven la barra des de l’organització i
tots els ingressos procedien de la barra
i dels espònsors. Sense poder pagar els
artistes, el festival no tenia continuïtat.
Actualment està integrat en el pressupost
de l’ajuntament, que hi ha aportat 25.000
euros. «Venim de res i encara ens falten
recursos. Potser ara no estem tant precaritzats, però si tinguéssim més recursos, podríem pagar millor i aportar més
qualitat als espectacles», diuen l’Ester i
l’Eudald.
Orgullosos del posicionament del festival, l’Eudald i l’Ester no obliden d’on venen. «Hem arribat on hem arribat, i això
és molt, gràcies als esponsoratges i a les
col·laboracions de persones, empreses i
entitats de Moià. I també gràcies als artistes, que han vingut molts anys sense cobrar, perquè van creure en el projecte, i a
persones com el Jaume, que hi va creure
i va començar a muntar la barra. I també
als veïns, que d’alguna manera són organització. Hi ha veïns més entusiastes i altres més indiferents. Avui, quan hem anat
a portar unes flors a cada veí [també els
han portat un formatge de Montbrú], ja et
diuen que hi compten, per a l’any vinent;
la gent és agraïda. Tenim un públic moderat, familiar, tranquil, que passeja. Som
molt respectuosos, i això hi ajuda. Potser
el primer any algun veí pensava: «Aquesta penya què voldrà fer, aquí?»
«La personalitat d’Ex Abrupto està
molt definida, ara. Un 50% és de comissariat, que aportem nosaltres, i que hi
pots estar més o menys d’acord, i l’altra
meitat és comunitat popular: és Les Voltes, són els veïns, és Casa Mas, que ens
ofereix menjar, és la relació amb el Club
Esportiu, que ha muntat la barra. Són els
tallers que hem fet amb les escoles. Altres
10

anys hem treballat amb els geganters, els
garrofins... Aquesta part comunitària és
la més important. El rebombori entorn de
l’art. Trobes quatre veïns que parlen entre
ells, a peu de carrer, quan en un carrer
tan transitat n’hi ha pocs que se saludin.
També mirem de cuidar molt els artistes.
Que s’emportin un gran record de Moià,
una experiència amorosa. Els donem La
Masia com a lloc d’acolliment, si es volen
quedar a dormir, i un servei de càtering,
Mentre mengen es troben i es coneixen i
parlen de futurs projectes. Molts projectes
d’èxit han nascut d’aquestes converses.»
L’Ester recorda el cas de la Paula Bruna,
que l’any passat va fer una instal·lació i,
fruit de la trobada amb la propietària, ara
participa en un projecte europeu de la
Universitat de Barcelona.
No veuen com pot allargar-se en el
temps, el festival. És una qüestió de recursos i de producció. Ja els està bé, que
no es pugui atrapar tot, aquesta sensació
de llampec.
«La durada d’un sol dia és per raó de
la producció i dels recursos. És com un
llampec: el dissabte a la nit el carrer de
Sant Sebastià ja estava com si no hagués
passat res.» L’Eudald afegeix: «És clar
que amb més diners podríem contractar
gent que estigués a peu de canó, però
una manera d’allargar-ho és amb aquesta
feina a les escoles, la línia pedagògica.»
En Jaume constata: «Ara ja s’ha
allargat al carrer del Salt, amb A Cobert,
i al parc, on també s’ha utilitzat la part de
baix. Altres anys havíem provat la plaça
de Sant Sebastià i no acabava de funcionar.»
I com a conclusió: «El nostre muntatge expositiu és molt peculiar, creatiu.
L’hem d’adaptar a les característiques de
cada espai. En això trenquem del tot amb
l’elitisme dels museus, on sembla que la
gent no avesada a l’art contemporani li
costa d’entrar. És important l’adaptació a
l’espai.»
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LES ENTITATS INFORMEN
Moià es vesteix de Corpus
Geganters de Moià

El diumenge 19 de juny es va celebrar
novament la festivitat de Corpus, després
que l’any passat es fes una «prova pilot».
Enguany van ser cinc grups els que van
participar en la festa elaborant la seva catifa: Geganters, TEA, Cultura de la Dona,
la Llar dels Avets i l’Hospital-Residència.
De bon matí les diferents colles anaren
arribant a la plaça Major per elaborar la

seva catifa. N’hi havia de diferents tipus:
de rombes, rodones, alguna es va atrevir
en fer el seu logotip...
A les onze del matí els gegants reis
van sortir de la Casa de la Vila acompanyats d’un flabiolaire per anar a ofici. Val a
dir que des de la dècada dels anys setanta els gegants no ballaven acompanyats
de flabiol i tamborí.

Un cop a l’església, va arribar l’hora
de fer l’ofrena del ram de la geganta, i un
any més es va dansar el «ball de gegants
de Moià», que és una adaptació de la sardana «La joia del Moianès» de Just Renom.
En sortir d’ofici es va fer el tradicional
repic de campanes a càrrec dels campaners de Moià i s’inicià la passejada dels
gegants reis acompanyats de la Banda de
l’Espai Musical, que
va interpretar passosdobles populars, així
com alguna peça arranjada de les partitures de l’Arxiu Històric
de Moià. La comitiva
l’encapçalava el Pollo
i la tancaven les banderes dels gremis de
Sant Antoni i Sant Isidre.
En arribar altre cop
a la plaça Major es va
cloure la festivitat amb
la trepitjada de catifes
dels gegants tot ballant «El patumaire»,
peça molt popular en
aquestes dates de
Corpus.
Tot i no ser una diada idèntica a la que
era fins als anys setanta, esperem que
any rere any diferents entitats i col·lectius
de la vila s’animin a confegir una catifa i
a participar en aquesta solemnitat que fa
que per un dia retrocedim anys enrere i
moltes persones puguin recordar aquelles
èpoques en què Corpus era una de les
festes més brillants en molts indrets del
país.
11
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Aprendre a conviure amb la «nova normalitat»
Hospital - Residència Vila de Moià

Aquests últims mesos hem treballat
I el 23 de juny vam celebrar la rede valent per recuperar la «nova norma- vetlla de Sant Joan amb les nostres falitat», que diuen. Vam reprendre les acti- mílies al jardí. Va ser una vetllada molt
vitats de rehabilitació, grups de gimnàsti- agradable, acompanyada de música,
ca, tallers de memòria, relaxació, bingo, coca i cava.
coral, manualitats, documental, etc., de
Però no oblidem que hem d’aprenmanera comunitària.
dre a conviure amb la «nova normaliAmb les ganes que tetat». Les mesures per a
níem de sortir vam decidir
tots els ciutadans no són
instaurar una passejada
les mateixes que per als
mensual pel poble i una
qui viuen en un centre resiexcursió mensual. Ja hem
dencial. Aquí hem de conanat al Museu de Moià i a
tinuar mantenint protocols
Santa Maria de l’Estany.
per a protegir les persones
I per aquest estiu volem
les més vulnerables.
HOSPITAL RESIDÈNCIA grans,
continuar promovent sortiAixí que hem d’aprendre a
DE LA VILA DE MOIÀ conviure amb la presència
des, tot gaudint de la festa
major de la nostra vila.
del Covid-19, les mascareTambé, el diumenge
tes, etc., sense deixar de
19 de juny vam participar en la festa viure, de relacionar-nos, de rebre viside Corpus elaborant dues catifes amb tes, de fer les activitats que tant ens
paper de seda i altres materials. Volem agraden.
aprofitar l’ocasió per a agrair als GeSurfejant les onades que van i veganters de Moià la promoció d’aquesta nen, anem esforçant-nos cada dia per
festa tan bonica i per fer-nos emocionar fer més feliç la vida de les persones
amb el ball dels gegants.
grans del nostre poble.

Sortida a l’Estany (fot. Hospital-Residència)
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Projecte Bosc a l’Escola Pia
Escola Pia de Moià

Enguany a l’Escola Pia iniciem un
projecte que ens fa molta il·lusió presentar-vos. Inspirats en la metodologia
de Forest School, hem creat un nou
projecte educatiu per a la nostra escola
que té per objectiu acostar l’entorn als
nostres alumnes a fi d’aconseguir un
aprenentatge més contextualitzat, real
i pràctic.

A més a més, són molts els estudis
que afirmen que el contacte directe i periòdic amb la natura ens aporta benestar
en el sentit més ampli, i per això volem
que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de gaudir-ne, tot aprenent.
A part d’aquest benestar general que
ens proporciona el contacte amb la natura, hi ha molts altres aspectes que en
surten beneficiats, com ara despertar la

creativitat i l’esperit crític, desenvolupar
habilitats socials i emocionals, fomentar
estils de vida més saludables…
D’altra banda, no cal dir que el
contacte i el coneixement de l’entorn
fomenten el respecte envers la natura
i creen un vincle entre l’infant i el seu
entorn.
El projecte BOSC, que entrarà en funcionament
durant
el
curs 20222023, abraçarà
tota
l’educació
des de la
llar d’infants
fins a 6è de
primària.
Estarà integrat dins
l’horari escolar, amb
sortides setmanals al bosc, on es treballaran continguts curriculars transversals i
globalitzats en aquest entorn.

Fragment del mural pintat al pati de l’Escola Pia per Sergi Bastida
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TEA Moianès
Junta de TEA Moianès

El passat mes d’octubre es feia el primer pas per a la creació de l’associació
TEA Moianès. Amb el guiatge del Centre
de Recursos TEA de la Catalunya Central,
un grup de famílies ens reuníem a Can
Carner (Moià) amb la voluntat de tirar endavant aquest nou projecte.
Però anem a pams; segurament us
estareu preguntant… què és el TEA? És
l’acrònim de Trastorn de l’Espectre Autista. Parlem d’una afecció neurològica
que comença amb la primera infància i es
manté durant tota la vida. És un espectre
molt ampli, que es manifesta de manera
diferent en cada persona: dificultats de
relació social, deficiències en la reciprocitat socioemocional, literalitat en el llenguatge, rigidesa i dificultats davant els
canvis, alt nivell de perfeccionisme, interessos específics, rigidesa cognitiva, estereotips, sensibilitat auditiva… No totes
les persones amb TEA presenten simultàniament aquestes conductes. Dintre del
TEA també s’hi engloben alguns trastorns
com l’Asperger o el Rett. Les causes de
l’autisme encara no es coneixen i és un
trastorn, no una malaltia; per això no té
cura.
Fins ara les famílies s’havien de desplaçar a Manresa, Vic o Barcelona per a
trobar una associació que els fes costat.
A la nostra comarca també tenim força
casos de gent diagnosticada amb TEA;
d’aquí la necessitat d’aquesta nova associació.
Aquesta entitat vol fer divulgació i
sensibilització a tota la comarca del que
és el TEA i fer-la més inclusiva, adaptant
algunes activitats perquè els infants i joves que pateixen aquest trastorn també
hi puguin participar. Enguany, per exemple, els més petits van poder visitar els
Reis Mags d’Orient a la sala de plens de
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l’Ajuntament de Moià, sense aglomeracions de gent i soroll, ja que a molts d’ells
això els pot provocar una crisi, i enguany
també la fira de la Festa Major de Moià
tindrà, durant una hora, les atraccions
sense música, on tothom en pugui gaudir,
incloent-hi els infants i joves amb sensibilitat auditiva.
El primer que volem oferir a les famílies amb un diagnòstic TEA és un acolliment emocional i un suport psicològic i
burocràtic, ja que a la notícia del diagnòstic TEA s’hi ha d’afegir una llarga llista de
tràmits burocràtics per a poder tenir els
suports pedagògics adequats per a cada
persona TEA, així com ajudes a la discapacitat, dependència, beques...
Què hem fet des de l’octubre? Tenim una junta, vocals i socis amb moltes
ganes de fer coses. Hem redactat uns
estatuts i estem inscrits en el Registre
d’entitats: som oficialment i a tots els
efectes una associació! També formem
part de la Federació Catalana d’Autisme.
En aquests mesos hem pogut fer les següents activitats: xerrades per a pares i
mares amb el suport de professionals,
participació en les activitats del poble (fira
del tió, cavalcada de reis, visita als pessebristes, xocolatada popular, catifes per
Corpus...), berenar al parc amb els socis,
visita a l’espai Harmonia per a fer teràpia
amb cavalls, visita guiada al Camp Nou
patrocinada per la Fundació F.C. Barcelona, i visita a la granja Fundació La Manresana de Juneda patrocinada i pagada pel
Sr. Teòfil Camí, de l’Escorxador Comarcal
del Moianès... I tot això gràcies als nostres socis, als socis col·laboradors, voluntaris, comerços solidaris com Ca la 3A
o l’estanc Autet, patrocinadors i gent que
ens dona suport.
Què volem fer d’ara endavant? En
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aquest moment el nostre principal projecte
és l’esplai RESPIR. Una estona el dissabte al matí en què els infants puguin fer jocs
i activitats amb monitors per a cada un
d’ells i amb formació específica, com una
altra entitat d’esplai, i una estona també
de descans per a les famílies i cuidadors.
També posarem en marxa un esplai per
als nostres adolescents i joves, on puguin
tenir, guiats per monitors, el seu punt de
trobada.
A més, com ja hem dit, som una associació molt dinàmica i amb ganes de
fer coses: continuarem fent xerrades,
activitats amb famílies, tallers, grups de
suport, acompanyament a noves famílies, etc.
Per acabar, us direm que, després
d’un procés complicat, per fi ja tenim un
local! Es troba situat a la plaça Major, 13,
de Moià i a partir de setembre estarem en
disposició de poder-lo obrir a tothom. Ha
estat un repte important, ja que, per les
característiques de la nostra associació,
és determinant tenir un lloc fix i estable i
que els infants i joves el puguin reconèixer
com a seu.
Si voleu més informació ens podeu
trobar a les xarxes socials i al nostre web
(www.teamoianes.cat).

Visita a la granja de Juneda

Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
El mes de juny es van exposar els
treballs de les alumnes de Xavier Vidal,
del Cercle Artístic del Moianès. Pel juliol
es pogué visitar l’exposició «50 trobades
per dibuixar el Moianès: el Moianès dibuix
a dibuix», també del Cercle Artístic, un
recull de les trobades de sketchcrawl que
organitza aquesta entitat, on tant es van
poder veure els dibuixos com fotografies
de les trobades.

Amb motiu de la Setmana de la Natura, el dia 2 de juny es va fer el contetaller «Un missatge de la Pachamama»,
a càrrec de la Marta Carrasco, on es van
mostrar les il·lustracions originals del
llibre i després es va realitzar un taller
d’experimentació amb elements de la natura i la creació d’un mural, que durant
uns quants dies es pogué veure a la Sala
Infantil.
15
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Club de lectura sobre Theodor Kallifatides (fot. Biblioteca 1-O)

El divendres 10 del mateix mes, al
parc, es va gaudir del concert-recital «Un
petit univers», a càrrec de Perepau Ximenis, acordions, percussió i veu, Sara Parés, flautes, fagot i veu, i Baltasar Fonts,
cant, veu i guitarra: una versió lliure i reduïda de la història de El Petit Príncep
d’Antoine de Saint-Exupéry. El text s’esplaia en els fragments més significatius
de l’obra, que, més que una obra per a
infants, és un conte per a adults en l’habitual línia dels autors francesos.
Per a aquest estiu s’han preparat uns
kits lectors per als alumnes de les escoles de Moià; el divendres 17 la biblioteca va organitzar l’espectacle «Un toc de
màgia», amb el mag Pep, per a rebre els
alumnes quan van venir a recollir els lots.
En aquesta activitat hi col·laborà la Fundació Bofill.
El club de lectura de novel·la del mes
de juny es va centrar en l’obra de l’escriptor suec d’origen grec Theodor Kallifatides; la traductora i doctora en filologia
clàssica Montserrat Camps Gaset va conduir la tertúlia.
Es va encetar el mes de juliol amb la
xerrada «Art i màgia en unes cartes», de
Lola Clavel, experta en Lenormand i im16

pulsora del projecte de la baralla Alhambra, i Marina Berdalet, creadora del disseny i les il·lustracions, que van explicar
com va sorgir i es va desenvolupar aquest
projecte.
A partir del 4 de juliol i fins al 4 de setembre trobareu instal·lada la Bibliopiscina a la piscina municipal, on es poden
consultar revistes, contes infantils, còmics, novel·les..., lectura refrescant per a
fer passar la calor.
Durant el mes de juliol tornen els contes a la fresca del parc cada dimecres
a les set del vespre. L’últim dimecres hi
haurà un taller de circ a càrrec de Moi Jordana Cia. de Circ. Tothom hi és convidat!
Finalment, us informem que durant
el mes de juliol s’hauran dut a terme les
obres de reforma de la sala infantil: en una
primera fase, s’ha substituït el paviment
actual per parquet laminat i s’han instal·lat
endolls a les taules dels usuaris. En una
segona fase, és previst canviar part del
mobiliari de la zona de petits lectors i entapissar les diverses butaques. Aquestes
actuacions hauran estat possibles gràcies
a una subvenció de la Diputació de Barcelona. Us convidem a visitar la sala infantil:
segur que hi trobareu un aire nou.
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L’OCM i l’«Heroica» de Beethoven
Miquel Vallejo

El diumenge 3 de juliol vam tenir ocasió, a l’església de l’Escola Pia de Moià,
de sentir tota una simfonia de Beethoven
interpretada per músics locals. En concret,
va ser la Simfonia núm. 3 op. 55 en Mi bemoll, coneguda com «l’Heroica», a càrrec
de l’Orquestra de Cambra del Moianès
(OCM), dirigida per Daniel Vallejo Rives.
L’OCM és una iniciativa sorgida de
l’Espai Musical de Moià que va començar a fer les seves primeres passes l’any
2018 i s’està consolidant com una jove orquestra de cambra que dona oportunitat
als joves talents que van sorgint a la comarca d’assolir una experiència musical
d’un alt nivell. Han participat en diverses
edicions del festival artístic Ex Abrupto i
en la Mostra d’Art Urbà (MAU) de Gra-

nollers. A Moià es presentà oficialment
amb un concert l’any 2019 i participà en
la festa major fent una col·laboració amb
música clàssica i música electrònica amb
la intèrpret Núria Garcia. En l’edició d’enguany han ofert una experiència de fusió
entre la música clàssica i el flamenc amb
la bailaora Aina Núñez.
La Simfonia núm. 3 de Beethoven va
ser escrita en un primer moment com a
homenatge a la figura de Napoleó Bonaparte; però, en autoproclamar-se emperador, el mateix Beethoven li va canviar el
nom i la modificà posant una marxa fúnebre on hi havia una marxa triomfal. Consta
de quatre moviments de gran complexitat,
que van ser interpretats amb molt d’encert
pels joves músics.

L’OCM, dirigida per Daniel Vallejo, interpretant Beethoven (fot. OCM)
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El final de curs de l’Espai Musical de Moià
Hawa Sow Sarri

L’Espai Musical de Moià (EMM) acaba el curs amb un seguit de concerts en
els quals participen alumnes i professors d’aquesta entitat. Els dos primers
van tenir lloc a l’Auditori de Sant Josep
de Moià. A principis d’abril, el dia 3, a
les 11.30h es feia la primera d’aquestes
audicions finals, dedicada a cambretes i
grups petits.
***
El diumenge 15 de maig, a les
17.30h hi va haver el concert de música
de cambra i solistes. Constava de dues
parts d’uns quaranta minuts cada una,
separades per una pausa i amb un programa diferent: la primera part era de
música de pel·lícules o grups de música moderna com ara Coldplay o Queen;
la segona part consistia en un repertori
més clàssic, amb compositors com Bach
o Chopin. En aquesta segona part, en
què s’interpretaven obres tècnicament
més exigents, també es van tocar peces
compostes per alumnes i professors de
l’Espai, com el quartet de corda inspirat
en clàssics (Beethoven o Mozart), de
l’alumna i violoncel·lista Laia Guillen, i el
quintet de vent del professor Dani Vallejo.
Les formacions van ser diverses, algunes
de més convencionals, com el quintet de
vent (generalment flauta, oboè, clarinet,
trompa i fagot) o el quartet de corda (dos
violins, viola i violoncel), i altres no tant,
com ara la de viola i fagot.
La Balkan Band es va fer el 22 de
maig a les 11h pels carrers de Moià. Es
tracta d’una formació musical integrada
principalment per instruments de vent, típica de la regió dels Balcans, una regió
en què la música, amb ritmes complexos
i certa melancolia, forma part de tots els
aspectes de la vida. En aquest cas hi havia uns quinze músics, alumnes i profes18

sors de l’Espai, que tocaven vent metall,
del qual destacaria el sousàfon, semblant
a una tuba però amb la campana sobre
del cap de l’intèrpret i utilitzada en bandes de carrer, vent fusta, percussió i un
violí. El repertori constava de cinc peces,
originàriament de diferents regions dels
Balcans, si bé popularitzades per autors
com Goran Bregović, que s’anaven repetint: Bella ciao, Eleno Kerko, Ilmievo Oro,
Kustino Oro i Ederlezi. Vaig trobar rellevant Eleno Kerko, una cançó tradicional
macedònia que és un exemple dels compassos d’amalgama utilitzats en aquest
tipus de música: és la combinació d’un
compàs de tres temps i un de quatre, o al
revés, depenent del moment de la peça.
Els músics van començar a la Biblioteca
1 d’Octubre i es van dirigir a la plaça del
Colom pel carrer de Sant Josep. Seguidament van anar fins a la plaça Major pel
carrer del Comerç i pel de Sant Antoni.
Van tornar fins a la carretera de Barcelona, perquè no tenien gaire espai per
a tocar, degut al mercat del diumenge, i
després van enfilar el carrer de les Joies
en direcció a la plaça de Sant Sebastià.
Finalment, tornaren a l’Auditori de Sant
Josep, on tenien les fundes dels instruments. L’esdeveniment va durar una hora
i un quart aproximadament.
El dia 28 de maig, a les 20h, a Les
Faixes va tenir lloc el quart concert, que
es titulava Guitarres i corals. L’espai de
Les Faixes estava dividit pel mig amb una
cortina, cosa que millorava la sonoritat.
Van començar els més petits, una coral
de nens i nenes, integrada per un grup
amateur de veus blanques d’uns quinze
membres, amb diversos estils de cançons: des de tradicionals (Banaha, de la
República Democràtica del Congo) fins
a música d’autors com Cia i Manu Guix
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amb la cançó del musical del Petit Príncep. Seguidament s’hi va afegir una coral, també amateur, d’adults, constituïda
per les quatre veus humanes principals:
d’agut a greu, soprano, contralt, com a
veus de dona, i les de tenor i baix, com
a veus d’home. Van cantar tots junts la
versió de Roba Estesa de Podries, un
poema de Joana Raspall que tracta sobre diversitat i diferència d’oportunitats.
El concert va acabar amb l’actuació de la
coral d’adults, amb temes com Misteriosament feliç, de Marc Parrot, o Perfect,
d’Ed Sheeran, arranjades per Queralt
Valls, professora de corda fregada de
l’Espai i directora d’aquestes dues corals, de la qual destacaria la dedicació a
fer sonar una coral de músics amateurs.
Algunes cançons, que a vegades anaven
acompanyades d’una mica de percussió
corporal o d’una petita coreografia, a més
de les corals tenien l’acompanyament
de tres clarinets, dos dels quals són professors de l’Espai, Daniel Vallejo i Eve
Wieltschnig; quatre guitarres, tres alumnes i la professora de música, moviment
i creació de l’Espai Margarida Panadès.
També hi havia piano i percussió, aquesta
última a càrrec de Genís Soler, professor
de percussió a l’Espai.

La Xaranga del dia 29 de maig a les
12.30h constava d’un repertori principalment de bandes sonores, algunes de les
quals eren de dibuixos animats, com el
Detectiu Conan, Oliver i Benji o Hattori
Ninja de Doraemon, i que, per tant, feien
joc amb els gegants de l’Escola Josep Orriols i Roca de Moià que els músics acompanyaven. També es van interpretar temes de Queen, Michael Jackson, Oques
Grasses i fins i tot Für Elise de Beethoven
en una mena de mashups, combinació
de temes varis en una sola peça, duta a
terme per Daniel Vallejo. Els instruments
eren de vent fusta i metall, percussió i corda.
***
El dia 11 de juny, durant el dinar de
la celebració del 50è aniversari de l’Escola Josep Orriols i Roca al pati d’aquest
centre, uns quants músics de l’Espai van
amenitzar l’àpat durant una hora i quaranta-cinc minuts amb jazz. La formació
constava d’una base instrumental amb
bateria, piano, i tuba, que feia el paper
de baix, i la melodia la feia el saxo i/o
el clarinet. Els temes que van interpretar van ser diversos: de més moguts,
com ara Billie’s Bounce, blues, d’altres
amb swing i amb més ritme, i algun de

Margalida Panadès, Queralt Valls, Jordi Peiró i Daniel Vallejo i, al seu davant, Toni Garrido,
		
Genís Soler, Eve Wieltschnig i Jordi Roca, coordinadors de l’EMM
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més lent, trist i fosc, com el Summertime. També hi va haver bossa nova. Em
van semblar molt interessants i originals
els solos dels diferents músics i em van
agradar especialment quan eren en forma de diàleg, pregunta-resposta, entre
dos instruments i amb una intervenció de
bateria al mig: trobo que queda molt bé
alternar una part melòdica amb una de
rítmica.
El dia 18 de juny, a l’Institut Moianès
es va celebrar la segona edició del Fest
EMM, un festival de música de l’Espai.
Englobava gairebé tots els tipus d’actuació que s’havien fet anteriorment. Hi havia
des de combos, grups de música moderna formats per una base instrumental,
normalment de piano, bateria i/o baix amb
algun instrument solista com ara la veu,
la trompeta… fins a orquestra simfònica,
passant per corals tant d’adults com d’infants, grups de cambra com els conjunts
de clarinets o flautes; música, moviment i
creació; balkan i música tradicional, que,
com a músiques de carrer, es van fer al
pati de l’institut, i jazz band, que van tocar temes com el segon moviment de la
Cinquena simfonia de Txaikovski arranjada amb swing i un caminar lent. Aquests
grups, alguns més heterogenis com són

els combos i d’altres més homogenis com
el tutti de corda, i un repertori tan variat
van fer necessaris els arranjaments. En
alguns d’aquests grups tan diversos hi
havia pares i fills tocant. Dos dels plats
forts de la tarda, moment en què hi havia
més gent entre el públic, unes vuitantacinc persones, van ser el Tutti de corda
fregada, que agrupava tota o quasi tota la
corda fregada de l’Espai, i el Tutti de metalls, a més, amb saxos tenors, clarinets
i bateria, que van demostrar la gran potència i sonoritat del metall. També hi va
haver l’actuació de l’orquestra simfònica.
Destacaria la jam session, una reunió de
músics que van proposant temes sobre la
marxa i s’hi pot afegir qui vulgui, a la qual
es va anar unint gent per a tocar i improvisar i en la qual s’interpretaven temes
d’estils com el blues, el swing o la bossa
nova, d’orígens llatins. També va ser rellevant la presentació d’un conte musical,
amb música de compositors com Albert
Guinovart amb Mar i cel, escrit per l’alumna de l’Espai Clara Padrisa. Un relat que
anava sobre els habitants d’un poble a
qui uneix la música i on apareix un personatge maliciós que escampa els seus
instruments. La protagonista d’aquesta
història, la Magalí, fa un viatge pel món

Balkan Band davant de la casa de la vila
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per a localitzar-los. El festival s’acabà
amb la cançó Jo soc músic de l’Espai, arranjament de Jo sóc músic de carrer de
Txarango, que tracta sobre les diferents
activitats que es fan en aquesta entitat.
Els concerts eren coordinats per Dani Vallejo, que es feia càrrec dels combos, la
jazz band i el conjunt de clarinets i dirigia
la banda i l’orquestra simfònica; Queralt
Valls, directora de cant coral es feia càrrec d’alguns combos i del tutti de corda
fregada; la percussió enava a càrrec de
Genís Soler; Margalida Panadès, directora de música, moviment i creació i coordinadora de guitarres; Eve Wieltschnig, que
s’encarregava del conjunt de clarinets,
un combo i dirigia la balkan band; Toni
Garrido, que es cuidava de les flautes
travesseres; Jordi Peiró, que coordinava
les trompes, i Jordi Roca i Miquel Vallejo, que tenien cura de les trompetes. Així,
doncs, som davant uns coordinadors molt
versàtils, ja que gairebé tots s’ocupen
de diverses seccions instrumentals, que
tracten els alumnes com a iguals. És per
això que prefereixen dir-se coordinadors
abans que professors i que toquen juntament amb els alumnes.
Les dues últimes actuacions del final
de curs de l’Espai van ser la tocada dels

músics a la cercavila de Corpus, que tingué lloc el dia 19 de juny a les 12.45h, i la
cantata Pessigolles, a Castellcir.
***
Tal com diu el leitmotiv de l’Espai Musical, «fer música en grup és el centre de
l’activitat d’aquest projecte, l’experiència
musical en si». Aquesta era la idea darrere d’aquests concerts de grup en què
els alumnes participants eren de diferents edats, nivells i interessos musicals
i artístics. Es tracta, doncs, d’unes actuacions plurals i variades, tant pel que fa
al repertori, als alumnes, a les diferents
funcions que pren la música (acompanyament, entreteniment…) o a les diferents facetes (interpretar, compondre,
música associada al moviment…) i per
això recomanaria a la gent que vulgui
aprendre a tocar algun instrument o a
cantar, independentment de les seves
preferències musicals, edat o nivell,
d’apuntar-se a l’Espai, perquè qualsevol música es pot instrumentar, adaptar
per a una formació concreta i simplificar
o arranjar per tal de facilitar-la als alumnes. És per aquest motiu que considero que l’Espai té una manera molt bona
d’acostar la música a tothom qui hi estigui interessat.

Grup de guitarres en el Fest EMM 2022 de l’Institut Moianès
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Una pinzellada fotogràfica pels 50 anys
de l’Escola Josep Orriols i Roca
Mestres jubilades

L’any passat, 2021, l’Escola Josep
Orriols i Roca va arribar als cinquanta
anys de vida. Com que encara estàvem
en pandèmia no es pogué celebrar i es
decidí de fer-ho aquest final de curs. Des
de l’escola ens van demanar la nostra col·
laboració, com a antigues mestres, ara
jubilades, i ens va semblar que una bona
manera de fer-ho era organitzant una exposició de fotografies d’aquests cinquanta
anys de vida i així, de passada, tot el poble ho podria veure i reviure.
Ens vam submergir en els àlbums
de fotografies de l’escola, vam demanar
aportacions a antigues mestres, famílies,
gent diversa que al llarg d’aquests anys

havia passat per l’escola, vam navegar
per cd’s, per la web, l’Instagram...
Quants records! Havíem de seleccionar molt, perquè l’espai era limitat, i havíem de procurar que hi sortissin al màxim
d’alumnes. No va ser una tasca gens fàcil,
però finalment vam aconseguir fer una tria
que tingués en compte diferents aspectes
de la vida escolar: grups classe, activitats
a l’aula, al pati, festes, sortides, colònies...
A l’arxiu Alsina hi vam trobar fotos que ens
ajudaren a veure la construcció de l’edifici
i com ha anat canviant i creixent al llarg
dels anys. També volguérem dedicar un
espai especial a en Jaume Mussarra, que
durant trenta-quatre anys fou mestre de

Exposició al Casal sobre els cinquanta anys de l’Escola J. Orriols i Roca
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l’escola i que malauradament, i massa
aviat, ens deixà el 15 de maig del 2021.
La nostra intenció no era fer un relat històric, perquè ja es va fer en l’escrit
publicat en una anterior TOSCA, sinó fer
com una «pinzellada fotogràfica» que reflectís la vida de l’escola, i així ho van interpretar la majoria de visitants.
L’exposició la vam tenir oberta a la
sala del Casal el dissabte i el diumenge 4
i 5 de juny; va ser inaugurada pel nostre
batlle, Dionís Guiteras, i per Isabel Marcos, actual cap d’estudis del centre. Uns
dies abans, van poder passar-hi la majoria dels nens i nenes que ara estan a l’escola, ja que també havien estat preparant
la celebració dels cinquanta anys durant
tot el curs. A partir del 7 de juny la vam
traslladar al vestíbul de l’escola i així en
pogueren gaudir més famílies.

Vam estar molt contentes de la resposta de la gent. Ens emocionava veure
grupets d’exalumnes que s’havien posat
d’acord per a venir-la a veure junts, sentir
les seves rialles, els seus records. També
era molt bonic veure famílies senceres,
avis, pares, fills, nets, mirant junts les fotos, retratant amb el mòbil les imatges on
sortien, ajudar algun pare o mare a trobar
el seu fill o filla, sentir que guardaven un
bon record dels anys viscuts a l’escola, i
ens va sorprendre gratament com la majoria dels visitants es miraren i remiraren
els exemplars de la revista Supersopa, on
ells havien participat redactant articles,
contes, etc.
Tot plegat va fer que hagués valgut
molt la pena la feinada i hores de dedicació que ens va costar! Així que moltes
gràcies a tothom!

Notícies del Cercle
Cercle Artístic del Moianès

Aquest primer semestre del 2022
ha estat centrat a preparar les activitats
per a celebrar la dibuixada/sketch número 50 itinerant pel Moianès, que va tenir
lloc el 4 de juny a l’Estany, amb la participació d’una trentena de
dibuixants del Moianès i
comarques limítrofes. Per
tal d’arribar a la dibuixada
50 vam fer també de la 44
a la 49, que tingueren lloc
a Collsuspina, Castellcir,
Granera, Castelltercol i
Moià. Com a actes de celebració, vam preparar una exposició
recopilatòria de dibuixos i fotografies de
les cinquanta trobades. Aquesta exposició itinerant va estar a l’Estany pel maig i
juny, durant el juliol és a la Biblioteca de
Moià i despres anirà als diferents pobles

del Moianès. Un altre acte que se celebrà
va ser un taller organitzat conjuntament
amb l’Ajuntament de l’Estany i impartit
per Victor Swasky, que permeté d’oferir
un fil narratiu als nostres dibuixos.
Els primers mesos de
l’any vam tenir l’exposició de
petit format a la sala del Casal i posteriorment es pogué
veure a Monistrol de Calders,
a Cal Ros.
Durant el primer semestre han prosseguit les activitats habituals de xerrada
l’últim divendres de mes a la Biblioteca,
les sessions de dibuix i pintura al Cercle
i, també, l’habitual trobada per a realitzar
retrats del segon divendres de mes.
Ara encarem l’estiu que, com sempre,
és una epoca frenètica d’activitats.
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GARATGE
GROS-MOIÀ, S.L.
MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA
SERVEI GRUES - ASSEGURANCES
Ctra. Manresa, 9-11 - 08180 MOIÀ - garatgegros@gmail.com - www.garatgegros.com
620 881 867
938 300 503

llegumsfruitssecsolivesboletsarròs
formatgesolimelmeladesgaletessucsdefruita
mellàcticscervesesvinsicaves,...

però sobretot molta pasta!
Tamanys superiors a 40mm d’ample

C/ Comerç, 9, Moià.

Confecció de tendals
Capotes per a Jeep
Cortines i decoració
Tapisseria

Ctra. de Vic, 6 - 08180 MOIÀ (Barcelona) - Telèfon: 938 301 226
calsillermoia@hotmail.com

Tamanys inferiors a 40mm d’ample

Ctra. de Manresa, 35 - Baixos
08180 Moià
www.clinicadentalmoia.com
Tel. 93 830 06 98
Mòbil 629 058 269
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SOCIETAT
Per a qui ho vulgui saber
Josep Ruaix i Vinyet

En el número anterior de LA TOSCA
va sortir publicat (pp. 37-38) un article titulat «L’aplicació de la prestació de l’ajuda
a morir (eutanàsia) a casa nostra». Val a
dir que els seus autors s’explicaven molt
bé, amb bona intenció i, seguint la postura
avui predominant a l’Estat espanyol i en altres, partint dels sentiments de compassió
envers determinats malalts. Tanmateix, la
qüestió és més complexa. D’una banda,
perquè cal considerar els aspectes filosòfics de la qüestió (si existeix el dret a posar
un mateix fi a la seva vida, si això afecta la dignitat de la persona humana i en
què consisteix i d’on ve tal dignitat), com
també els seus aspectes socials (quines
repercussions té o pot tenir la pràctica de
l’eutanàsia) i polítics (d’on sorgeixen i on,
com i quan s’aproven les lleis sobre l’anomenada «mort digna»). D’altra banda,
perquè, en un país de fonda tradició catòlica, cal tenir present la posició de l’Església, la qual des de sempre té una opinió
formada sobre aquest tema, opinió que,
concretament en el nostre àmbit estatal,
ha divulgat molt en els darrers anys, precisament arran del plantejament, discussió
i aprovació de la Llei orgànica 3/2021, de
24 de març, de regulació de l’eutanàsia.
Així, en les últimes dècades la Conferència Episcopal Espanyola ha publicat
diversos documents. Entre aquests, per la
seva completesa, destaca el titulat «L’eutanàsia. Cent qüestions i respostes sobre
la defensa de la vida humana i l’actitud
dels catòlics», que es remunta a l’any
1992 (quan es començà a parlar seriosament d’aquest tema). Aquests documents
eclesiàstics es basen, és clar, en una concepció cristiana de la vida, però també tenen molt en compte els factors purament
humans, racionals, sociològics i d’experiència. Per a qui ho vulgui saber, doncs,

reprodueixo el resum de tal document, en
forma de decàleg, ofert pel comitè episcopal ad hoc (ho faig intentant comprimir-lo
al màxim):
1) No és mai lícit matar un pacient,
ni que fos per no veure’l sofrir o no fer-lo
sofrir, encara que ell ho demanés explícitament. Ni el pacient, ni els metges, ni el
personal sanitari, ni els familiars, no tenen
la facultat per a decidir o provocar la mort
d’una persona.
2) No és lícita l’acció que per la seva
naturalesa provoqui directament o intencionalment la mort del pacient.
3) No és lícit ometre una prestació
deguda a un pacient sense la qual va irremissiblement a la mort; per exemple,
les cures vitals (alimentació i remeis terapèutics normals) degudes a qualsevol
pacient, encara que sofreixi una malaltia
inguarible o estigui en fase terminal o fins
i tot en coma, sempre que aquest sigui reversible.
4) Sí que és lícit renunciar a cures i
tractaments quan s’hagi constatat la seva
ineficàcia.
5) Tampoc no existeix l’obligació de
sotmetre el pacient terminal a noves operacions quirúrgiques.
6) És lícit subministrar narcòtics i
analgèsics que alleugin el dolor encara
que atenuïn la consciència i provoquin de
manera secundària un escurçament de la
vida del pacient.
7) És lícit deixar d’aplicar tractaments
desproporcionats a un pacient en coma
irreversible quan hagi perdut tota activitat
cerebral.
8) Les persones minusvàlides o amb
malformacions tenen els mateixos drets
que les altres, concretament pel que es
refereix a la recepció de tractaments terapèutics.
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9) L’Estat no pot atribuir-se el dret a
legislar sobre l’eutanàsia, ja que la vida de
l’innocent és un bé que supera el poder de
disposició tant de l’individu com de l’Estat.
10) L’eutanàsia és un atemptat a la
vida humana i a la llei divina, del qual es
fan corresponsables tots els qui intervenen en la decisió i execució de l’acte.
Per a més informació, hom pot consultar aquest i altres documents eclesiàstics,
que es troben per internet, els quals, diguem-ho de passada, insisteixen molt en
la bondat de les anomenades «cures pal·
liatives», amb un acompanyament integral, comprenent-hi l’espiritual, als malalts
i a les seves famílies.
Personalment, acabo recordant que,
com va afirmar el papa Pau VI (avui sant),
en l’encíclica Octogesima adveniens (any

1971), «l’Església és experta en humanitat». Sí, malgrat que és alhora «santa i pecadora», com s’ha dit —traduint l’expressió llatina casta meretrix de sant Ambròs
de Milà (s. IV)—, conserva i divulga els
tresors morals continguts en la Sagrada
Escriptura, com ara els Manaments de
la Llei de Déu, de valor universal, el cinquè dels quals diu: «No mataràs» (cf. Ex
20,13 i altres llocs). Una explanació actualitzada i de gran autoritat sobre aquest
manament aplicat a l’eutanàsia es troba
en el Catecisme de l’Església catòlica,
promulgat per sant Joan Pau II l’any 1992
i que tenim traduït al català (Barcelona
1993, núms. 2276-2279). Val la pena de
saber-ho. I, després d’haver intentat informar-se i formar-se rectament, que cadascú actuï segons la seva consciència.

ART
Glòria Segalà: «La pintura és una gran teràpia»
Josep Canamasas

El dissabte de la festa major, Glòria
Segalà i Valldeperas va inaugurar el nou
estudi/taller de pintura d’art al carrer Major
de Santa Maria d’Oló. Nascuda a Sabadell
el 1950 en el si d’una família de jardiners i
floristes, es va traslladar a Oló l’any 2003.
Al seu taller hi té una exposició permanent
de la seva pintura terapèutica, que està
investigant des de fa més de trenta-cinc
anys.
Comencem pel principi. Com neix
l’interès per la pintura?
A casa meva es convivia amb l’art.
De petita, el meu pare em portava a les
exposicions i tertúlies de l’Acadèmia de
Belles Arts, era la «bohèmia» de Sabadell. A casa hi havia també pintures de la
26

meva mare i de les meves germanes de
quan anaven a l’escola i molts quadres
de pintors que el meu pare canviava per
la seva feina de jardiner amb els seus clients, cosa que provocava disputes amb
la mare, que tocava de peus a terra i no
eren temps de vaques grasses. Les meves germanes, vint anys més grans que
jo, varen tenir una mestra excepcional, la
Madre Vicenta de les religioses escolàpies, i que a mi, ja ella retirada, va fer-me el
favor d’ensenyar-me la tècnica de la pintura a l’oli amb un sol quadre, el Bodegó
de les cebes (1964-65). Hi anava els dissabtes havent dinat, d’amagat dels meus
pares (ells havien sentit a dir que els pintors eren uns ganduls i pocapenes). El
meu pare es dissenyava els seus propis
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jardins quan jo era petita i la meva mare
treballava i feia composicions florals i amb
plantes tots els dies de la setmana.
Sabadell era o ha estat una ciutat
d’artistes, pintors, escultors, ceramistes,
músics, actors i poetes. Hi havia una necessitat d’art, potser perquè la ciutat era
tan lletja i fosca.
A quina edat comences?
A deu anys, a Matadepera, feia unes
pintures sobre fusta que venia al carrer.
Després, a partir dels quinze anys, vaig
anar presentant quadres en exposicions
col·lectives abans de fer la primera exposició individual l’any 1979, que vaig retardar dos anys en quedar-me embarassada
del meu primer fill.
Sabadellenca de naixement, com
és que acabes a Oló?
Sempre volia anar a viure en un poble
i, quan el vaig trobar, gràcies al meu marit, només d’entrar pel Raval Rovirola vaig
sentir amor a primera vista. A més que sabíem el que volíem: un poble amb vida,
ben comunicat, una casa nova i veure el
cel. A cinquanta anys ho tenia molt clar.
I vaig sentir que era el meu lloc, i el meu
marit hi va estar d’acord; els nostres dos
fills ja eren independents.
Quins són els pintors que han influenciat la teva pintura?
Els impressionistes. Jo estudiava a
l’Institut Francès de Barcelona i tenia una
professora d’història de l’art molt apassionada que em va influenciar amb les
seves explicacions sobre la senzillesa
de l’art romànic i l’exuberància del color
dels impressionistes. També em va fer
adonar que havia de preparar-me a fons
si volia ser pintora, i ho vaig fer com a autodidacta. Una excepció va ser en Joan
Bermúdez, a qui vaig conèixer quan vaig
fer la primera exposició i la galerista M.
Teresa Sallas me’l va presentar perquè
m’ajudés a muntar-la. A ell li vaig demanar que m’ensenyés dibuix clàssic per si
mai volia passar algun examen acadèmic.

Quines tècniques fas servir?
La pintura a l’oli per a mi té vida, cosa
que no trobo en l’acrílica. Els suports: tela,
fusta, cartró o cartolina, pedra (pissarra),
amb pinzell, espàtula i/o dits.
Es pot dir que hi hagi un color que
predomini en la teva obra?
Tots menys el negre.
Com ha estat l’evolució de la teva
pintura?
Primer pintava de tot, paisatge, bodegó, retrat; i vaig acabar pintant només
flors, sobretot del camp, al meu estil, ja
que amb un raconet de camí en tenia
prou. Necessitava la natura en estat pur,
potser perquè havia treballat molt les flors
de botiga conreades exprés a la floristeria dels meus pares. El de les flors és
un tema agraït, crec que agraden a tothom. Vaig anar-me especialitzant-hi fins
a l’any 1985. Passava una cosa curiosa:
les persones que tenien quadres meus
em deien que, quan se sentien tristos o
malament, miraven el meu quadre i tenien un «subidón». Jo no en feia gaire
cas, fins que m’hi vaig endinsar de ple i
ho vaig acceptar en experimentar-ho,
perquè si no passava crisis molt fortes i
temporades seques. No ho podia explicar
a ningú, ja que ni jo m’entenia. I després
ressorgia amb un nou estil, i així contínuament. Quan vaig començar a fer canvis,
això molestava els que em volien pintant
sempre flors (que m’encanten, això sí).
Tampoc estava d’acord amb una part de
galeristes pel tema comercial, i la majoria
de vegades en sortia escaldada.
Què és el que et va fer buscar noves formes d’expressió?
Inquietud, molta angoixa, tal com he
dit abans. Em va ajudar a entendre la
meva pintura estudiar metafísica, psicologia evolutiva i tècniques de guarició, que
em van ajudar a anar endavant. Era una
buscadora que volia respostes de la vida
i al final crec que tot va convergint en un
mateix «vòrtex». Vaig passar una època
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de recerca espiritual molt forta i vaig trobar els meus mestres.
La teva obra forma part d’un moviment concret?
No t’ho sabria dir. A la primera exposició, artistes i crítics em van dir que no
anés mai a aprendre enlloc, perquè tenia
un estil propi i me’l podrien fer perdre. El
que sí que et puc dir és que m’he trobat
molt sola, mai he tingut cap ajuda oficial.
Sí que m’han ajudat persones de bona voluntat i de vegades la família. No he tingut
la sort de trobar mecenes i m’he cremat
molt amb les exposicions. Un altre hàndicap ha estat ser dona; representa que les
dones ens entretenim amb la pintura, sobretot al nostre país. A fora em vaig sentir
més reconeguda com a pintora.
On busques la inspiració de la teva
obra?
En la natura; necessito la pau, l’amor i
l’harmonia per damunt de tot. També quan

m’emociono amb la bellesa, els somriures
dels petits, el benestar de la gent, veure
que se senten feliços. Un cel, una brancada, el cant dels ocells, el vent, el mar, els
paisatges sempre canviants, els colors,
les formes, el moviment de la natura.
Actualment en què treballes?
He anat pintant sobre quatre temes,
amb quatre tècniques diferents però sempre a l’oli, des que vaig visionar la meva
pintura com quatre estils diferents que es
van anar creant seguint un ordre cronològic i els vaig anomenar món físic, món
emocional, món mental i món espiritual.
En els catàlegs de les exposicions sintetitzava el que representaven per a mi
aquests diferents estils. A partir de l’any
2000, he anat treballant sobre els mateixos temes però d’una forma més lúdica
i sense tanta angoixa. M’ha ajudat molt
també tenir uns espais adients per a treballar aquí, al poble d’Oló, on visc ara.

Glòria Segalà (fot. J. Canamasas)
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LA TOSCA
La Tosca a l’assemblea de l’ACPC
Elvira Permanyer i Sert

El dissabte dia 18 de juny, membres
de l’equip de redacció de La Tosca van assistir a la 40a Assemblea de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC),
de la qual la nostra entitat és membre, i a
la 14a Convenció de la Premsa Comarcal
i Local, que es varen celebrar a Barcelona.
A l’assemblea es van repassar les activitats dutes a terme durant el 2021, en
què l’ACPC celebrava els quaranta anys
de la seva creació (ocorreguda el maig de
1981, a Canyamars), així com la presentació dels comptes de l’exercici 2021 i del
pressupost del 2022. Sembla que, malgrat la pandèmia, l’associació té bona salut i que les diferents capçaleres que acull,
també, especialment les de paper, enfront
de les digitals, que van creixent però no
amb la fermesa que hom podria pensar.
La pròxima assemblea, corresponent a
l’any 2023, se celebrarà a Sant Cugat del
Vallès.
En la Convenció es va presentar l’11è
Premi de Recerca Universitària Premsa
Comarcal, «El periodisme de proximitat
enfront del repte de la Intel·ligència Artificial», de la doctora en comunicació, art i
educació Cristina Pulido Rodríguez, de la
Universitat Autònoma de Barcelona, pre-
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J. Clarà recollint el reconeixement de l’ACPC

mi patrocinat per CaixaBank. Encara que
sembli un tema que pot quedar lluny per
a la premsa local i comarcal, sembla que
podria facilitar les tasques més rutinàries
del periodisme i que el periodista podria
dedicar-se més a investigar i confrontar
les notícies, sempre que l’habilitat i l’humanisme del periodista estiguin per sobre
dels interessos polítics i econòmics del
poder de torn. Realment, tot un repte!
Va tancar la convenció la lingüista Maria Carme Junyent i Figueras, especialis-
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ta en l’anàlisi i estudi de les llengües en
perill d’extinció, amb la xerrada «El futur
del català: què hi pot fer la premsa comarcal?». Va explicar que la situació precària
de la llengua catalana no és un fet d’ara
sinó que des de finals dels anys noranta
del segle passat els estudis de lingüistes
ja preveien la situació actual, i lamentava que no s’hagués escoltat —i, per tant,
actuat des de les administracions— el fet
denunciat del perill de desaparició de la
nostra llengua. La tasca de la premsa en
català té un repte monumental en la defensa i difusió de la llengua a tot el ter-

ritori, des del poble més petit fins al més
gran. Un altre repte a tenir molt present!
Després del dinar, servit a l’hotel
Comtes de Barcelona pel cuiner Martín
Berasategui, es van lliurar diversos premis a les millors portades i fotografies de
premsa local i comarcal. A més a més es
lliuraren reconeixements a capçaleres
que feien anys, entre elles El Pregoner
d’Urgell, amb cent anys d’antiguitat; La
Tosca, amb 75; Església d’Urgell, amb
50; L’Espiga, El Martinet i Avenç del Palau d’Anglesola, amb 45 anys, a part d’altres de més joves.

La Tosca, i enllà
Baltasar Fonts

Colrada d’anys i lletra,
a la cambra on es couen les notícies,
seguint la pista
del succés o de l’artista,
mirant a esquerra, mirant a dreta,
la veu d’un poble
ondulant.
Sàvies paraules
fan bells records, i les cròniques abstractes
es concreten amb retoc.

La història es dibuixa
pedra a pedra —enllosat del bo—
per una petita pàtria
que ens fa de bressol.
La Tosca, i enllà,
com una font que regalima
un regal de veritat.
—Aviat en farem cent!—
Doncs, que sigui per molts anys
...i s’ha acabat!

Carnisseria Cansaladeria
C/ Tosca, 4 08180 MOIÀ
Tel: 93 830 10 32
Carnisseria Teresa
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La Tosca, continuïtat i relleu
Jaume Clarà

La Tosca ha arribat als seus setantacinc anys. Aviat és dit!
En fa quinze, amb motiu del seixantè
aniversari, a iniciativa de l’Agrupació Cultural La Tosca vaig publicar un estudi sobre la revista (Moià, 1947-2006: La Tosca,
seixanta anys de vida moianesa). I ara en fa cinc, en el número d’abril-maig del 2017, jo
mateix signava un article, amb
el títol «70 anys de La Tosca»,
en què sintetitzava l’estudi anterior i l’ampliava amb una visió dels deu anys següents,
els cinc darrers dels quals amb
la capçalera ja editada per
l’Associació Cultural Modilianum. Això vol dir, per tant, que
aquesta darerra etapa sota la
direcció de Modilianum ja ha
complert deu anys. El temps
passa ràpid!
No es tracta ara de repetir
el que ja vaig dir en el llibre i en
l’article, però sí de posar en relleu alguns aspectes que crec
destacables:
75 anys de continuïtat
ininterrompuda: Des que el
primer número de La Tosca
veié la llum l’abril de 1947 fins
a la publicació del número 810
amb data de juliol-agost del
2022, la revista no ha faltat mai
a la seva cita amb els lectors.
Ja fos amb periodicitat pròpiament mensual (amb un curt
experiment quinzenal) o alternant números mensuals amb bimensuals
(actualment és de vuit números a l’any, o
sigui cada mes i mig), ha mantingut una
regularitat impecable, fruit de la constància en el treball del conjunt dels seus
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responsables. Això permet disposar d’una
continuïtat hemerogràfica envejable, que,
amb totes les limitacions de la publicació
(que han estat i són moltes), proporciona,
a nivell retrospectiu, una important font de
contingut històric sobre la nostra vila. Un
contingut que abraça un període
molt dilatat de la nostra història,
començant en ple franquisme,
per a passar per la transició i
l’assoliment dels ajuntaments
democràtics, fins a l’actualitat. L’exposició que presentem
del 22 de juliol al 7 d’agost a la
sala del Casal («La Tosca: 75
anys en 75 imatges») vol posar
precisament en relleu, a través
d’aquestes imatges i de sengles
portades de la revista, l’evolució
de la societat i de la nostra publicació al llarg d’aquests anys,
però també aquesta sensació
de continuïtat ininterrompuda.
A més, aquests setanta-cinc
anys són perllongació —i, alhora, ens atreviríem a dir que són
resultat— dels vint-i-set anys,
també ininterromputs, de publicació del Butlletí de la Lliga
Defensa de l’Arbre Fruiter, del
gener de 1909 a l’esclat de la
guerra, el juliol de 1936. Entre
una i altra capçalera, la premsa
de Moià suma més d’un segle
de presència i és evident que
s’ha fet un lloc en les llars moianeses.
Capacitat de relleu: L’exposició s’inicia amb les fotografies de tres
consells de redacció de La Tosca: el de
1949, en el segon aniversari de la revista;
una foto d’estudi de 1990, i els components de l’actual. Si bé en alguna de les
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imatges algun dels membres fotografiats
era oficialment col·laborador més que no
pas redactor (i, d’altra banda, entre els retratats falten redactors que van ser importants en el seu moment, com ara Josep
Armadans i Josep Solà), és evident que
es poden observar, com a mínim, tres moments generacionals diferents.
En el moment inicial, tot i la importància per a l’arrencada del projecte que
va tenir Mn. Josep Estevadeordal (importància que també es posa de manifest en
molts altres projectes moianesos de l’època, com el C.E. Moià), la feina diària correspongué a Ramon Molera, Ramon Oller,
etc., més després els esmentats Armadans i Solà, entre altres. El relleu cap a la
segona fase s’inicià a principis dels anys
setanta amb la incorporació a la redacció
de Josep Ruaix i l’inici del paulatí procés
de catalanització de la revista. Amb Ruaix
de cap de redacció a partir de 1983, i amb
Carles Riera i Manel Alsina, entre altres,
al costat de membres de l’etapa anterior
—R. Oller en seria el més destacat—, la
revista arribaria als seixanta-cinc anys

d’existència. Llavors és quan es produeix la part més difícil en la vida de moltes entitats, que és el relleu entre equips
substancialment diferents. I això es produí
amb el traspàs de la capçalera per part de
l’Agrupació Cultural La Tosca a l’Associació Cultural Modilianum, traspàs facilitat
pel fet que tant Ruaix (que s’ha mantingut
plenament actiu dins el nou consell de redacció) com Alsina formaven part de totes
dues entitats, però que no per això deixa
de ser meritori per a la supevivència de la
capçalera.
Continuïtat i relleu de cara al futur:
El temps dirà si es manté o no la continuïtat, i si es pot, i quan, passar el relleu
a una nova generació de redactors. De
moment, crec que puc parlar en nom del
conjunt de membres de la redacció dient
que, a part de les col·laboracions puntuals
a la revista, que sempre són benvingudes,
també estarem contents si apareixen candidats a afegir-se a aquesta tasca apassionant d’intentar informar, de la millor
manera possible, els nostres convilatans
i convilatanes.

A la pàgina següent: 1949: Josep M. Molist, Josep Solà, Andreu Ros, Mn. Josep Estevadeordal,
Salvador Torrents, Miquel Vilarrúbia (alcalde), Raimon Torrents, Ramon M. Rius, Ramon Oller,
Ramon Molera (fot. Renom). 1990: Sebastià Petitbò, Francesc Romeu, Manel Alsina, Josep
Ruaix, Josep M. Fontcuberta, Ramon Oller, Antoni Fillat, Agustina Cantó, Carles Illa, Carles
Riera, Florenci Colet, Josep Solà (fot. Jordi Soler). 2022: Elisa Roca, Josep Font, Josep Ruaix,
Elvira Permanyer, Roser Portet, Josep Riera, Jaume Clarà, Eduard Gómez (fot. Eva Figueras)
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75 anys de cobertes de La Tosca
Elvira Permanyer i Sert
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Des de l’aparició del primer número
de la revista La Tosca l’abril de 1947 i al
llarg dels seus setanta-cinc anys de vida,
les cobertes han sigut el seu reclam per
a atreure els moianesos a subscriure-s’hi,
comprar-la i llegir-la. És evident, però,
que, al llarg dels anys i de les diverses
etapes de la vida de la revista i del poble, les cobertes s’han anat adaptant al
pas dels temps, no sols aprofitant les tècniques de cada moment sinó també als
hàbits i estils de vida i d’estètica de les
diferents generacions.
Inicialment les poques cobertes il·
lustrades que es feien, sols eren per als
mesos assenyalats (bàsicament el número d’agost, per la festa major, i el número
de desembre, per Nadal), i eren sòbries,
i també diria tristes, vistes amb els ulls
d’ara. Reproduïen repetidament la temàtica de festa major a l’estiu i la nadalenca pel desembre. Cal recordar que eren
temps grisos i moralistes, no sols a Moià
sinó també a tot Catalunya, i això es reflectia en tots els àmbits de la vida local.
Malgrat tot, hi havia un afany de fer conèixer les activitats del poble, però la imatge
era poc utilitzada i s’aprofitava el que bonament es tenia a mà (gravats o dibuixos
extrets d’altres publicacions) o fotografies
moianeses reproduïdes segons la tecnologia del moment.
La primera coberta de dibuix original
és la del mes desembre de 1947, que representa el portal de Betlem, obra de Josep M. Molist, membre de l’equip de La
Tosca; els següents dibuixos del mateix
autor serien per a la coberta de l’agost de
1948, amb un capgròs anunciant la festa

major, i la de l’agost de 1950, amb les voltes de la plaça Major. Algunes d’aquestes
cobertes serien utilitzades diverses vegades, amb variants de color. S’alternaven
aquests dibuixos amb algunes fotografies
de Just Renom, també amb variants de
color. La primera coberta amb fotografia, amb la vall de Marfà, es va publicar
l’agost de 1947.
No seria fins a l’inici de la dècada dels
seixanta que la revista disposaria de coberta il·lustrada en cada número, amb
fotografies en blanc i negre que es mantindrien fins a l’any 2011, amb algunes excepcions. Aquestes fotografies s’emmarcarien a la coberta de diversa manera,
amb figures geomètriques en color o de
tramat que anirien variant cada any. Les
primeres cobertes serien fotos antigues,
amb l’explicació del seu contingut al revers. Posteriorment, les imatges formarien part de la història gràfica de Moià, ja
que reflectien les activitats i els fets moianesos; quasi sempre les fotografies serien de Just Renom i, després, dels seus
fills, Josep Maria, Jordi i Sebastià. Les
primeres fotografies en color apareixerien
l’agost de 1974, en 1977 i també l’agost
de 1978 amb una fotografia del mural en
trencadís fet per Valentí José per l’entrada del Casal. Les fotografies en color es
generalitzarien des de juny de 1987 fins a
l’actualitat.
Per a il·lustrar les cobertes de festa
major i Nadal, i algun número especial
relacionat amb esdeveniments excepcionals, es demanava la col·laboració d’artistes moianesos (dibuixants, dissenyadors
o pintors amateurs, o simplement infants

A la pàgina anterior, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, portades de Just Renom (ag. 1947),
Josep M. Molist (ag. 1948), gravat desconegut (des. 1952), Rosa Plans (des. 1963), Josep M.
Molist (març 1968), Valentí José (ag. 1970), Carles Riera (des. 1974, ag. 1976), Picanyol (des.
1979), Joan Antonell (ag. 1984), Quico Palomar (ag. 1986), Maria Estevadeordal (ag. 1990),
Quim Vila (ag. 1995), Isabel Vila Prat (des. 1998), Marina Berdalet (des. 2005), Laura Sanz
Masdeu (ag. 2011)
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i adolescents que s’iniciaven en el dibuix)
perquè fessin la coberta del numero previst. Aquesta premissa s’iniciaria sistemàticament en els anys seixanta i es mantindria fins al 2011.
El primer dibuix encarregat expressament va ser fet per la moianesa Rosa

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Preu subscripció
anual - 8 números
Moià: 30 €*
Fora de Moià: 35 €*
Estranger: 48 €*
*inclou la tramesa postal

Plans, un dibuix de traç senzill de figures
del pessebre en vermell per a la coberta
del Nadal de 1963; seguirien el dibuixos
de Josep M. Molist per a la coberta del
març (Setmana Santa) amb les vestes de
1968, i la del març de 1969 amb els Armats.

Subscripció a la revista

La Tosca
Dades personals
Nom i cognoms
Adreça
Població
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic

La Tosca
Can Carner,
c. Joies, 11-13,
08180 Moià
latosca@latosca.cat

Domiciliació bancària
Nom de l’entitat
Núm. de compte corrent
Lloc i data
Signatura

www.latosca.cat
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MOIANÈS
La Universitat d’Estiu del Moianès
Marian Baqués

La Universitat d’Estiu del Moianès
neix l’any 2015 de la col·laboració entre el
Consorci, i després el Consell Comarcal
del Moianès, i la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb
l’objectiu d’oferir una formació continuada
i de qualitat a la comarca. Enguany n’hem
celebrat la vuitena edició entre els dies 4
i 11 de juliol.
En el disseny i l’organització dels cursos hem comptat i comptem amb la col·
laboració de l’Associació Cultural Modilianum, el Cercle Artístic, les Coves del Toll,
Gaia - Serveis Ambientals i altres entitats
del territori, com també amb els ajuntaments de la comarca, a tots els quals
agraïm el seu suport.
La Universitat d’Estiu del Moianès 22
ha pogut tornar, en gran mesura, a la normalitat prèvia a la pandèmia. Als matins
hem tingut el curs de patrimoni arquitectònic, del qual parla l’Elvira. A les tardes
hem pogut tornar a l’ambient d’aula, amb
el curs «Eines de millora per a la vida
emocional».
El dilluns, dia 4, Enric Benavent ens
parlà de l’humor, una de les estratègies
que més ens ajuden a viure, una característica específicament humana. En riure
recreem el significat de la pròpia cultura.
El sentit de l’humor no és riure. Els bons
còmics no solament fan riure, sinó que
fan somriure, fan pensar, ajuden a mirar
les coses d’una altra manera, remouen
algun sentiment i, paradoxalment, poden
arribar a arrencar una llàgrima de tendresa. Conreem l’humor, doncs, que ens
destensiona, ens dona seguretat, ajuda
a ironitzar els nostres fracassos, ens allibera.
Daniel Gabarró, el dimarts, encarà el
tema de la felicitat. En primer lloc, ser
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feliç és abraçar la vida que visc: allò que
em passa, el meu cos, la meva ment. És
una experiència espiritual, de connexió
amb la Totalitat. En segon lloc, cal omplir-se per a compartir. Conrear la comprensió, la tendresa, l’amor, l’empatia.
En tercer lloc, l’amor com un acte de suport a l’altre: donar-li llibertat, comprensió, deixar-lo ser. En quart lloc, la nostra
ment capta informació (percep), pensa
i judica allò que capta (pensament); en
funció de la percepció i del pensament
apareixen els sentiments; tot plegat ens
mena a actuar. En cinquè lloc, entendrem que, mentre no eduquem la nostra ment, continuarem vivint com ara. En
sisè lloc, ens convidà a educar la nostra
ment. En un setè moment vàrem veure
que sovint donem crèdit a pensaments
absurds. I en vuitè lloc comentà la importància del descans, del contacte amb
la natura, de tenir uns espais de silenci...
Són eines clau per a calmar i governar
la ment.
«Comunicar, persuadir, manipular.
Dimensió mobilitzadora i cognitiva de les
emocions.» Amb aquest títol, el dimecres
dia 6, Joan Ferrés ens ajudà a anar educant les actituds crítiques. L’educació ens
hauria de permetre d’anar incorporant les
emocions, ja que aquestes ens porten a
l’acció, i no pas la raó, que seria no res
sense l’emoció. Marc Tul·li Ciceró diu: «Si
desitges convèncer-me, has de pensar
els meus pensaments, sentir els meus
sentiments i parlar les meves paraules.»
Subratllà la importància del relat com a
mitjà per a convèncer, més fort que els arguments. Ens recordà la frase de Ramon
Maria Nogués: «Ningú no és neutral, ningú no és objectiu.»
El dijous va ser un dia de treball interior, experiencial. Ens hi ajudà Anna Ma-
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ria Rifà. Ens preguntàrem què sabem de
nosaltres en una invitació a entrar a dins.
Entenem el silenci com un camí d’escolta.
Cal practicar el fet d’estar atents, connectats amb el present. Sabem que el viatge
cap a dins passa per ser present i és un
camí de despreniment, deixar-ho anar tot,
fluir, confiar, per a arribar a la Unitat amb
el tot, amb el que som, amb el que sempre
ha estat allà.
I el divendres ens acompanyà Olga
Barceló. També fou experiencial. Ens convidava a «ser l’essència d’un mateix». Començà preguntant-nos què ens fa essencials. L’ésser humà és un conjunt de trets
morfològics i psicològics que ens porta a
tenir una percepció individual de nosaltres
mateixos. En el pas de la nostra vida hi ha
quelcom que ens identifica, que ens manté inalterables, malgrat que alguns trets
canviïn, malgrat que les nostres respostes
emocionals evolucionin. Mantenim una íntima connexió entre el passat, el present
i el futur. De vegades, depenent de com
ens parlem, el que canvia és l’expressió
de la nostra identitat.
Unes sessions que oferiren això: eines de millora per a la vida emocional.
***
I el dilluns dia 11, a l’ombra pacifica-

dora del Parc Municipal de Moià, gairebé
150 persones pogueren acollir l’esclat
d’humanitat d’en Joan Pera. L’entrevistà el periodista Jordi Gibert. Repassà
la llarga i fecunda vida professional de
l’artista. Ens explicà el seu sentit de l’humor, tan intel·ligent, proper, de cada dia;
en definitiva, tan català. L’humor posat
al servei dels valors més positius de la
vida humana. Càritas Moià va col·locar
unes urnes on qui volgué va poder fer
donatius —es recolliren 305 euros— i
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants
de Moià li feu un obsequi. Recordarem
aquell capvespre d’estiu al parc amb en
Joan Pera.
Un total de 65 persones han assistit
a les dues formacions que han realitzat
el curs sencer o a algunes de les sessions. El covid ha provocat algunes anul·
lacions de darrera hora i malauradament
no hem pogut dur a terme els altres dos
cursos previstos —«Art i tecnologia digital» i «Mindfulness»—. Tot plegat, una
invitació a tirar endavant allò que la Universitat es proposa: ajudar a fer créixer
les persones i, per tant, la nostra societat. I fer-ho amb mestres de qualitat i que
comuniquen bé. Una oferta a la qual tots
som convidats.
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Redescoberta del patrimoni arquitectònic
Elvira Permanyer i Sert

La Universitat d’Estiu del Moianès, en
la seva vuitena edició, ha ofert per tercer
any consecutiu un curs sobre el patrimoni
històric de la comarca, del 4 al 8 de juliol,
a proposta de l’Associació Cultural Modilianum i gestionada pel Consell Comarcal
i el Consorci del Moianès. S’han pogut
redescobrir cinc edificis emblemàtics, des
de mitjans del segle XIX fins al segle XXI,
ubicats en cinc poblacions de la comarca.
El primer dia es va visitar la Casa de
Beneficència (1861) de Castellterçol, encara que només se’n pogué veure el perímetre; es va conèixer el seu arquitecte,
Elies Rogent i Amat, les seves obres i la
relació amb la vila, amb una sessió a càrrec de Jordi Rogent i Albiol, arquitecte i ex
cap del Departament de Patrimoni Arqui-

tectònic de l’Ajuntament de Barcelona, a
més de rebesnet de l’arquitecte.
El següent dia es va anar a Sant Quirze Safaja per visitar el Maset (1919), torre
noucentista de Josep Puig i Cadafalch,
amb Judith Urbano, degana de la Facultat
d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, que va explicar el pas
del modernisme al noucentisme per contextualitzar l’edifici, del qual també es pogué veure el perímetre en un enclavament
paisatgístic espectacular.
El tercer dia l’escenari va ser Santa
Maria d’Oló, per a conèixer Eduard Maria
Balcells, arquitecte creador del mas Rocabruna (1918), amb conferència de Txema Romero, director del Museu d’Art de
Cerdanyola. Ja se sabia que no es podria

Assistents al curts davant la fàbrica del Borràs, actualment Sauleda, a Santa Maria d’Oló

41

Juliol-Agost 2022

visitar l’edifici, però amb les explicacions
del ponent es pogué copsar la seva magnificència, la del seu arquitecte i la del seu
amo, el sabadellenc Joan Gorina i Sanz.
Sí que es va poder visitar la fàbrica de
teixits del Borràs, d’Ignasi Mas i Morell
(1920), noucentisme industrial del qual es
conserven les façanes anterior i posterior
i la nau central de l’actual fàbrica de teles
per a tendals Sauleda.
En la sessió següent es va visitar la
planta baixa d’un edifici d’apartaments,
de Federico Correa i Alfons Milà (1976),
a Collsuspina. L’arquitecte Julio Garnica
i González, professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, va fer
una repassada de la trajectòria professional dels dos arquitectes per explicar les
característiques de l’edifici i l’adaptació a
l’entorn del poble i del paisatge rural.

Per tancar el cicle, el dia 8, a Moià, es
va visitar el Parc de Bombers (2020), de
la mà de Josep Ferrando i Bramona, degà
de l’Escola Superior d’Arquitectura de La
Salle, Universitat Ramon Llull, i membre
del grup guanyador del projecte juntament
amb Pedro García, Mar Puig i Manel Casellas. Prèviament a la visita, va explicar
l’ús de la fusta en l’arquitectura per a fer
edificis eficients i sostenibles de cara als
nous temps.
***
Es podria dir que, vist l’èxit d’assistents a totes les sessions, el format
d’aquestes, l’expertesa dels ponents, la
bona disposició dels responsables dels
edificis a visitar i la bona gestió d’Anna
Gabriel, és una camí a seguir de cara a
l’estiu vinent. El Moianès té de tot per a
anar redescobrint-lo.

Jornada Educativa del Moianès
Consell Comarcal del Moianès

El dijous dia 7 de juliol es va realizar la
Primera Jornada Educativa del Moianès,
en la qual es van trobar per primera vegada els professionals dels centres educatius del segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària
de la nostra comarca. Aquesta primera
jornada es va proposar i organitzar en el
marc de l’espai de
treball consolidat de
directors i directores dels centres educatius del Moianès amb un doble objectiu:
per una banda, crear un espai de coneixement, participació i cohesió entre els
equips educatius comarcals, i, per altra
banda, conèixer els recursos que la comarca posa a disposició de les escoles
per a contribuir al desenvolupament dels
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infants, adolescents i joves de la nostra
demarcació.
En aquesta primera jornada hi van
participar més d’un centenar de mestres,
professors i professores, que van asistir
a una xerrada inicial sobre la comarca,
les seves característiques i els recursos
naturals, patrimonials
i culturals que hi poden trobar. Hi hagué
una segona part, en què entitats, empreses i recursos van participar en una fira en
la qual pogueren mostrar el que ofereixen
als centres educatius.
Els assistents a la Primera Jornada la
van valorar positivament, i ja es van començar a recollir propostes de formació
per a següents edicions.
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Notes terçolenques
Ramon Puig

En el traspàs del meu germà,
Arcadi Puig i Porcar (1949-2022)

A causa d’una ràpida i greu malaltia,
ens ha deixat el meu germà Arcadi. Els
nostres lectors entendran que no hi ha hagut la cobertura necessària de la nombrosa activitat cultural i recreativa terçolenca
d’aquest juny i juliol.
Una ràpida infecció a la sang (asèpsia) ha llevat la vida humana al nostre
germà, després de disset dies de dura
malaltia. Amb molta afició a la geografia i
la història, ha estat trenta anys treballant a
Nova Lloreda (Badalona), al Departament
de Benestar Social, en contacte directe
amb les necessitats de les classes populars. Feu de guia turístic, voluntari per la
llengua sota la coordinació d’Imma Soler,
amb la col·laboració del grup local Narinan, i la constant atenció a diversos jardins improvisats al polígon El Vapor, final
del carrer de Moià, placeta del camp de
futbol de Coll de Mosca i, sobretot, al camí
de Sant Roc als Rourets li ha donat molta
popularitat. Com a activista, de jove milità en el Col·lectiu de Treballadors. Va ser

representant sindical al Corte Inglés, d’on
fou acomiadat, a causa de la seva acció,
a inicis dels anys vuitanta.

JxCat critica tant el tripartit
comarcal com el govern municipal

En els darrers mesos, l’oposició municipal de JxCat, a través del full informatiu,
critica amb summa precisió tots i cadascun dels punts que defensava Castell en
Positiu durant la campanya electoral: entre moltes altres coses, assenyala l’ampliació de l’institut, la creació de la biblioteca
comarcal de les Escoles Velles, la depuradora, etc. Al mateix temps, es queixa que
el govern comarcal (tripartit ERC-PSCCeP) «no ha estat gens productiu per a
la comarca» i assenyala que CeP, en ser
un grup local, no té visió comarcal i que al
Moianès Sud sabia unir forces quan els
quatre pobles depenien del Vallès, cosa
que, segons ells, ara no passa.

Abstenció electoral

El portaveu de l’oposició, Aleix Roca
Girbau, fa referència a l’abstenció en les

Arcadi Puig i Porcar, el Nadal passat
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eleccions municipals del 2019, tot i que
—afegim nosaltres— les locals són considerades com a «molt properes» pel conjunt de l’electorat. Fa esment del 44,65%
d’abstenció, més els 66 vols nuls i 77 en
blanc, referint-se al fet que gairebé la meitat del poble no se sentia reflectit en les
dues úniques candidatures. Ni ERC, ni
PSC, ni PP, ni, atenció!, el vot fidel durant
quaranta anys a Ramon Cordero, cosa
que ens obliga a pensar que deixar-ho tot,
en un poble de 2.300 habitants (que ara
són bastants més), a Castell en Positiu i
a JxCat és en la pràctica un «o caixa o
faixa». L’any vinent? Déu dirà.

Record en el cinefòrum 1968-1974

Amb la projecció de Les petits
mouchoirs («Els petits mocadors»), el Cineclub Comarca del Moianès ha volgut
homenatjar Lluís Girbau, que, essent seminarista, va promocionar un cinema de
qualitat a l’antic local parroquial entre els
anys 1968 i 1970. Pere Criach, Toni Masdeu, Jordi Montañà i un equip de suport
feren una època molt participativa, també
en el mateix local, els anys 1973 i 1974.
Finalment, també hi va haver recordança
per al rellançament, a finals dels vuitanta,
amb l’orientació cinematogràfica de Pepe

Canellas a l’antic Centre Moral. Amb intervencions diverses, glossaren aquelles
passades èpoques les projeccions de la
trilogia d’Ingmar Bergman, El acorazado
Potemkin, Le chien andalou, etc., essent
especialment aplaudit el treball de síntesi
fet per l’expert cameraman, informàtic i músic de folk-country Joan-Jim Tersol. El film
projectat de Guillaume Canet (2010) presenta una penya d’amics de mitjana edat
que passen les vacances a la platja i que
a vegades recorren a la mentida en la vida
diària. La mort d’un d’ells els agermana.
El 10 de juliol s’ha projectat Estiu
1993, de l’ara famossíssima Carla Simon,
Ós d’Or a Berlín amb Alcarràs. L’obra és
en bona part autobiogràfica: els seus pare
van morir de sida i fou adoptada pels seus
oncles. En el film, la Frida (Laia Artigas)
és la protagonista, amb un gran paper.
Presentació i col·loqui, molt acurats, a
càrrec del cineasta Salvador Rofes.

Grans figures de la cançó
omplen el juliol terçolenc

Dins del festival Activàrium, que organitza l’associació Activa Terçol, han actuat
durant el mes de juliol la jove manlleuenca Paula Valls, els Catarres i el Petit de
Cal Eril-Joan Pons.

Jaume Canals, Pere Criach, Jordi Sagrera i Ramon Puig, en homenatge al cinefòrum
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Monistrol homenatja Rafel Catot,
mort al camp de Mauthausen
Josep Font

El dissabte 9 de juliol el municipi de França. Es van enrolar en la Resistència
Monistrol de Calders va homenatjar el francesa. Rafael va ser capturat pels nadeportat Rafael Catot i Sallas, coincidint zis i va acabar a Mauthausen, on va morir
amb el vuitantè aniversari de la seva mort. el maig de 1942. Joan Sallas i Campmany
L’acte, organitzat per l’ajuntament amb la (germà de Valentí Sallas) explicava en un
col·laboració del Memorial Democràtic, va altre vídeo els esforços per recuperar la
integrar parlaments, un sopar popular i la genealogia, la memòria i les vinculacions
familiars dels Sallas i els Catot.
representació d’una obra de teatre.
Els actes d’homenatge es van cloure
En els parlaments hi van intervenir
Ramon Vancells, alcalde de Monistrol; amb la representació de l’obra Mort a les
cunetes, de David Pintó
Vicenç Villatoro, director
i Joan Valentí, premiada
del Memorial Democràcom a millor pel·lícula i
tic; Quim Aloy, de l’Amical
millor actor en la Mostra
de Mauthausen i activisde Barcelona de 2019 i
ta destacat del patrimoni
que s’ha projectat un cenmemorial a Manresa i la
tenar de vegades.
Catalunya Central, així
Unes cent persones
com membres de la famívan assistir a l’homenatlia, cinc d’ells vinguts de
ge, que va estar condiciFrança per a l’ocasió.
onat pel futur de Ca l’EsEl sopar popular va
pardenyer, un tema que
incloure el passi de docudivideix el poble i que ha
mentació audiovisual, que
estat font de controvèrsiexplicitava la vinculació
es entre els grups polítics
de Rafael Catot amb Molocals. L’ajuntament va
nistrol de Calders, com la
adquirir l’immoble l’any
recerca que ha dut a ter2007. En el 2010 va deme Gustau Erill, que ha
cidir enderrocar-lo per
permès de saber que era
fer-hi una plaça pública,
fill de Ca l’Espardenyer,
ja que la casa, una anque aquest era l’ofici de
Rafael Catot i Sallas.
tiga masia, no segueix
la banda Catot, i fusters
©Arxiu familiar Catot
l’orientació de la trama
per la banda Sallas. Establerts a la casa des de 1890, era una fa- del carrer. L’any 2016, amb govern en
mília compromesa amb la causa republi- minoria de la CUP, el consistori s’oposà
cana. En el moment de més intensitat de a aprovar els pressupostos que incloïen
la guerra civil, es van traslladar de Monis- l’enderrocament, fet que causà una motrol a Navarcles. La hipòtesi d’Erill és que ció de censura i el cessament de l’alcalsegurament es van integrar al Comitè de de. El govern actual, amb majoria, pretén
Navarcles, que era molt actiu. Dels qua- protegir, rehabilitar l’immoble i destinar-lo
tre germans, tres consten com a exiliats a a usos públics.
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Des d’Ucraïna: l’èxit d’en Denis
Francesc Rochel i Vara

En Denis amb la seva mestra

En el número anterior us vàrem parlar
de les dues famílies acollides a Castellcir.
Hem cregut oportú informar-vos d’una
bona notícia que la Natàlia, la mare d’en
Denis, ens ha fet arribar. En Denis en el
temps que va estar entre nosaltres i, per
tant, escolaritzat a la nostra escola La
Popa, també estava en connexió en línia
amb la seva mestra ucraïnesa. Aquest
enllaç va servir perquè pogués assolir els
coneixements suficients i així aconseguir
el corresponent diploma.
Dins un escenari de violència, des-

trucció, horror i mort, aquest diploma és
un petit brot verd de lluita dels nens i nenes d’Ucraïna, de voler tirar endavant, de
creure en la vida; un brot verd per a enfrontar-se amb l’aprenentatge, la cultura i
el saber a la desraó d’uns fets que mai no
s’haurien d’haver produït.
Com en Denis (10 anys), ben segur
que molts companys i companyes de les
escoles d’arreu d’Ucraïna han enarborat
els seus diplomes per fer front als míssils,
als tancs i als facinerosos senyors de la
guerra. Ha estat el seu èxit com una petita
revolta, la revolta dels diplomes.
Gràcies, Denis, per aquesta lliçó de
constància. Segur que sempre recordaràs
que un petit trosset d’aquest diploma forma part de la teva convivència entre nosaltres i concretament de la teva estada a
l’escola La Popa.
A les dues famílies acollides a Castellcir, com a totes les que han tornat a Ucraïna, els desitgem molts brots verds de pau
i vida. Tot el Moianès està al vostre costat,
amb l’escalf del nostre suport.
«Slava Ukrayini» («Glòria a Ucraïna»,
salutació nacional ucraïnesa).
Fe d’errates: Al peu de la fotografia de
la p. 10 del número 809 on diu Paula Sauqué ha de dir Jana Sauqué.

Joan Ordeix i Manresa

ELECTRICITAT - ELECTRODOMÈSTICS
FERRETERIA - LLAUNERIA - CALEFACCIÓ - PINTURES
Avda. de la Vila, 38-40
08180 MOIÀ
e-mail: joanordeixsl@gmail.com
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CIÈNCIA
Passeig per la biologia
Miquel Fortuny, biòleg

S’ha dit sovint que la biologia té enveja de la física...
La física, des del temps de Newton,
s’ha fet servir per a explicar i establir el
que és real o no ho és en el marc de les
ciències de naturalesa. La recerca d’una
hipotètica «llei del tot» (Theory of every
thing) en el marc de la física teòrica
(Stephen W. Hawking, Steven Weinberg,
Sheldon Glashow i Abdus Salam) emfatitza sense èxit l’esperança de l’explicació
global de la natura, però pocs físics confien que aquesta teoria
sigui establerta. I és
que la física, si bé és
molt important com a
matèria complementària per a la biologia, no
pot explicar ni de bon
tros tot el que passa
en un organisme viu i
encara menys en una
biosfera en evolució.
Stuart Kauffman
(Más allá de las leyes
físicas, Ed. Tusquets
2021) ho explica molt
bé: aquest món viu i
en evolució és el món que vàrem perdre
amb Descartes (1596-1650), un món explicat per les lleis de la física, el món del
racionalisme del segle XVII.
Efectivament, més enllà del nivell molecular, la vida no es pot entendre segons
els principis de la física i de la química.
Necessitem molt més per a explicar «la
vida i la seva diversitat».
El biòleg i professor d’universitat a
Harvard, Ernst Mayr (1904-2005), guardonat amb prestigiosos premis per la seva
brillant tasca investigadora, explicava en
el molt recomanable llibret This is biology
(1995) que la biologia era diferent de la

física en molts aspectes... Els éssers vius
formen una jerarquia de sistemes cada
cop més complexos: molècules, cèl·lules
i teixits, organismes complets, poblacions
i espècies, comunitats i ecosistemes, i a
cada nivell emergeixen característiques
«no predictibles en estudiar els components del nivell inferior». Per sobre del nivell molecular sorgeixen noves propietats
que cap física no pot explicar i que són
consubstancials a la vida i, per tant, objectius de la biologia.
Alguns dels fenòmens específics dels
éssers vius que citava
E. Mayr són els següents:
Els
organismes
són producte de 3.800
milions d’anys d’evolució. Totes les característiques dels éssers vius reflecteixen
aquesta història.
Els processos de
desenvolupament,
comportament i totes
les altres activitats en
els éssers vius estan controlades en part
per programes genètics i somàtics, que
són resultat d’informació genètica acumulada al llarg de la història de la vida.
Els tipus de molècules responsables
del desenvolupament i del funcionament
dels organismes vius (àcids nucleics, pèptids, enzims, hormones, etc.) són compostos (en diem macromolècules) que no
existeixen en la naturalesa no viva, en les
roques, en els minerals, en la matèria inanimada, si bé tots els éssers vius estan
compostos pel que fa als àtoms dels mateixos que integren la matèria inanimada,
el món inert.
47

Juliol-Agost 2022

Els organismes vius són sistemes
adaptats, com a resultat de la selecció natural que va actuar al llarg de generacions
anteriors. El que no funciona no persisteix
en la biosfera.
Els organismes que presenten reproducció sexual recorren un cicle de vida
molt concret, que comença amb l’òvul fecundat (zigot) i passa per diverses fases
embrionàries o larvàries fins a arribar a
l’estat d’adult.
Els organismes vius obtenen constantment energia i materials de l’exterior i eliminen els productes de rebuig metabòlics.
Aquestes propietats, entre moltes altres, confereixen als éssers vius unes característiques que impliquen el caràcter
únic de la vida, fet que va suposar el reconeixement de la biologia com a ciència
autònoma.
La vida a la Terra, doncs, és el resultat de l’acumulació, combinació i innovació contínua d’informació que permet
crear les formes i estructures que, a nivell
morfològic ens permeten caracteritzar les
distintes espècies i les seves funcions en
el si dels ecosistemes, tot usant matèria i
energia tant de dins de l’organisme, com
de fora, com també essent el resultat del
reciclatge de materials i nutrients a partir
de la mort dels organismes.
Tot plegat, regit pels processos evolutius de selecció darwiniana i l’atzar, i
canalitzat i guiat per processos de desenvolupament biològic (el que denominem
ontogènia), que dicten el que és o no és
possible en evolució i que actuen (aquests
processos) com a restriccions que limiten
l’espai (el conjunt de possibilitats) de formes, morfologies o estructures possibles.
Els organismes vius són sistemes
oberts que importen energia i materials
que seran utilitzats per les seves cèl·lules;
han de treballar, doncs, per créixer, eliminar competidors, moure’s i fugir de depredadors i finalment reproduir-se i passar
els seus gens a la generació següent.
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Més en concret, el paràgraf anterior
significa que els éssers vius són organitzacions connectades a una font d’energia. Les plantes utilitzen l’energia solar,
els animals són consumidors de matèria
orgànica com a recurs energètic, així com
també els fongs com a descomponedors,
mentre que els bacteris poden utilitzar,
molts d’ells, fonts d’energia química.
El conjunt d’organismes (comunitat o
biocenosi) que viuen simultàniament en
el mateix lloc i el marc físic que els acull
(hàbitat o biòtop) s’anomena ecosistema.
Del seu estudi se n’ocupen els ecòlegs
(siguin zoòlegs, botànics, microbiòlegs o
micòlegs).
Cal advertir, però, que la idea d’un
món natural perfectament estructurat, ordenat, predictible i estable en el marc dels
ecosistemes «és falsa». De fet, no és cert
que la pèrdua de qualsevol espècie d’un
ecosistema comporti l’alteració del seu
funcionament. En aquest sentit, sembla
que les espècies realment importants i fonamentals són els bacteris, els insectes,
les plantes i els fongs.
Com he dit sovint, els fongs, tant els
que fan bolets com els que no, sempre
han quedat al marge de les polítiques de
conservació. Estic molt d’acord amb el
que explica l’ecòleg Lluís Cardona. Podem argumentar el dret a la vida, l’equilibri natural (que és fals), la recerca de
nous medicaments per a espècies desconegudes o no investigades farmacològicament. Però els qui volem conservar la
biodiversitat ho volem fer per l’admiració
profunda que tenim envers la natura, els
bolets tardorals o les espècies de primavera, per tal de continuar gaudint de la
natura salvatge i de les nostres rouredes,
pinedes o pastures, rius, costes, platges,
mars i oceans.
Com a biòleg, he de afegir que ser-ho
comporta plenitud. Com deia el professor
Ernst Mayr, «ser biòleg és una manera de
viure».
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LLETRES
Una foto

Marian Baqués
Vaig demanar a la família d’en Carles sants morts i vius; perquè dormiti recollida
Illa i Casanova una fotografia seva ben en ella mateixa i no se li escapin els bons
bonica. Un cop rebuda, penso que no ni els mals pensaments. Els campanars,
havia d’haver-me expressat així; hauria malgrat l’aparent deler d’alliberar-se, red’haver demanat només «una foto seva», galimen oprimits dins la boira subtil com
els somriures dels habitants de Comarperquè de boniques ho són totes.
En Carles Illa ha estat un home que quinal» (Laura a la ciutat dels sants, Barha conreat la bellesa. I la màquina de re- celona 1979, p. 38). Com si Miquel Llor
tratar li ho facilitava. Permeteu-me que, s’hagués inspirat en algunes fotografies
en record d’ell, aplegui unes quantes ci- del nostre convilatà. En moltes, la boira
tacions sobre la bellesa. Aquesta vegada, toca el terra i la imatge eleva muntanyes i
però, m’he cenyit a autors de la nostra li- campanars. La boira, tan present a la Plana de Vic!
teratura.
No hi podia faltar el testimoni d’una de les grans: Mercè
Rodoreda. L’amo d’un castell hi
viu empresonat i diu això a un
admirat Adrià, el protagonista de Quanta, quanta guerra...
(Barcelona 2029, p. 85): «No et
deixis abatre mai... va callar un
moment i va seguir amb la veu
canviada. Mira i admira l’ordre
perfecte de les estrelles, el pas
del temps amb el seguici de les
Carles Illa i Marian Baqués (fot. Xavier Juncosa)
estacions: les portes de l’estiu,
les portes de l’hivern. Mira les
Ha estat qui ens ha transmès la vida
onades, escolta la grandesa dels vents
que bufen quatre àngels des de les quatre de Moià. Des de les Caramelles, fins als
puntes dels cels palpitants. El llamp que Tres Tombs o la festa major, ho ha retratot ho ratlla de foc, el tro que s’arrosse- tat tot. Com l’admirat Joan Sales descriu
ga...» Recordeu algunes fotografies d’en un dia cabdal de la nostra història: «Era
Carles on hi ha retratat «l’ordre perfecte una èpica exaltant, aquella primavera de
1931! ¿N’hi haurà mai més cap de tan
de les estrelles»?
«La boira! Va caient, espessa, grisa, primavera com aquella? En Lluís i jo i tu
negra, abriga la plana tardoral i adormida i tots nosaltres, els estudiants revolucien la nit. La boira protectora guarda la ciu- onaris, ens havíem trobat al palau de la
tat estesa al cor del Pla, mentre que els Generalitat el 14 d’abril aquella tarda inopobles de les rodalies, més elevats de ni- blidable, quan el coronel Macià proclamà
vell, veuen lluir els estels i un començ de la República Catalana; ¡quins cabells més
llum. Però la boira, amb les seves flonjors blancs i quins ulls de poeta els del vell cohumides, preserva la ciutat d’influències ronel conspirador, com se li humitejaven
estranyes, perquè vegeti entre els seus cada vegada que sortia a la balconada
49

Juliol-Agost 2022

Fot. C.I.C. – Moià

50

La Tosca - Moià

per saludar la multitud que s’atapeïa a la
plaça de Sant Jaume! Tots érem germans
aquells dies, no hi havia més que catalans; els cabells blancs d’un vell coronel i
els alegres colors d’una bandera que era
des de segles la de tots i a tots ens unia
havien fet aquell miracle; com espetegava
al vent de primavera, quina alegria a tots
els ulls, com podia aquella bandera lluminosa fer-nos sentir tots fills de la mateixa
gran família! Quina glòria la d’aquell 14
d’abril!» (Joan Sales, Incerta glòria, Barcelona 1982, pp. 239s).
Quina llàstima que l’entusiasme suara descrit acabés en tragèdia com la que
subjau en les paraules de Joaquim AmatPiniella: «El sol vencia com és llei cada
any, i aquells qui contemplaven el seu
somriure daurat entenien altra vegada els
mots reconfortants: “Jo deia que triomfaria, i no m’he equivocat. Tots els triomfs
són qüestió de fe”» (K.L. Reich, Barcelona
2006, p. 340). Malgrat tot, es parla de vèncer, de triomfar. La bellesa sempre guanya! I en Carles ho sabia molt bé.
Alguns apunts breus, com fotografies.
«Era un matí d’hivern clar, tebi, dolç...»
(Prudenci Bertrana, Tots els contes, Girona 2017, p. 395).
«S’aixecaren que encara no llustrejava, i la lluna es veia en la freda blavor
com una unglada blanca» (Víctor Català,
Solitud, Barcelona 2008, p. 253).
«I he pogut passejar per la riba esperant que arribés l’hora violeta, aquell moment en què el cel ofereix una franja blava
cada cop més intensa fins que es fa fosc»
(Montse Barderi, La memòria de l’aigua,
Barcelona 2019, p. 378).
«L’herba, encara xopa de l’alè de la
nit, elevava una sentor lleu, amanyagadora. A la dreta els pollancres compassaven el camí, a l’esquerra s’obrien camps»
(Raül Garrigasait, Els estranys, Barcelona
2017, p. 57).
«La ciutat estava a les fosques. Només de tant en tant un llumet feia esforços

per il·luminar feblement» (Joan Perucho,
Les històries naturals, Barcelona 2019, p.
48).
«A mà esquerra, el perfil dentat de la
serralada mossegava el cel de capvespre» (Carlota Gurt, Sola, Barcelona 2021,
p. 62).
Imaginàriament em trasllado a la infantesa d’en Carles Illa. Veig el pare i el fill
enfilant la costa de la Creu. Un cop a dalt
obren la mirada i ressegueixen els punts
que s’hi albiren, des de Puig Rodó fins a
la depressió, Bages enllà. Tot és bellesa.
I del pare comencen a créixer aquestes
paraules que un dia escriurà:
Amb delit fins dalt la Costa,
cap al tard d’un cel serè,
més brillant s’hi veu la posta
i el vibrar de nostra fe.
La verdor pertot domina,
i la neu al pit caient;
clar reflex de llum divina
m’embolcalla el pensament!
Oh cimals de primavera!,
et diem adéu-siau.
Bell sojorn, serena espera,
en eix port d’intensa pau.
Són només tres estrofes del poema
«La costa de la Creu», que Valentí Illa publicà en Batecs de l’ànima (Moià 1992, p.
104).
La sensibilitat envers la bellesa s’educa. Calen mestres que, amb el seu capteniment, encomanin el gaudi d’allò que
es veu. Una imatge percudeix els sentits
—normalment l’oïda i la visió— i és rebuda pel cervell. Aquest la processa i l’envia
al fons del cor. Estremiment, bellesa. Som
més humans!
Quina sort, la nostra, d’haver pogut
gaudir del mestratge d’en Carles Illa i
Casanova! Quanta bellesa ens ha transmès! Tot és bellesa! I tu, Carles, ens l’has
posada a la nineta dels ulls! Moltes gràcies!
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Lilinne i les bombolles de sabó,
de Jordi Estrada
M. Carme Muñoz

Per obrir boca, en Lluís Cerarols ens
va fer quatre apunts sobre l’autor i la seva
obra. Jordi Estrada, filòleg i docent, traductor i col·laborador del diari Regió 7, va
rebre el 12è Premi Joaquim Amat-Piniella
per la seva novel·la Rius paral·lels, una
novel·la intimista sobre la poesia de Màrius Torres.
Aleshores va tocar el torn de conèixer la història de Lilinne i les
bombolles de sabó. En Jordi Estrada ens explicà com,
després de descobrir les cartes entre l’escriptor Gustave
Flaubert i una neboda seva,
Caroline (Lilinne) va sentir
la necessitat de desenvolupar una ficció sobre els dos
personatges, amb l’afegitó
d’haver constatat que oncle
i neboda van passar un estiu
a la ciutat de Bagnères-deLuchon, una vila que el manresà havia visitat feia poc i
que li va provocar una forta
emoció.
Així, en Jordi imagina el
E. Grau, Ll. Cerarols i J. Estrada
viatge d’estiu, les converses
Com anuncia a la seva pàgina web, entre Flaubert i Lilinne, les relacions amb
«Llibreria Grau. Apropant la cultura», l’es- els altres dispesers, els desafiaments als
tabliment ha iniciat el camí de promocio- costums burgesos de l’època. I tot enmig
nar la cultura amb la primera presentació d’una intriga que commou la població
de llibre al seu espai. Bé, de fet, la vintena aquell estiu. I sí, important: les bombolles.
de persones que érem allà vam estar as- Les fràgils bombolles de sabó que encoseguts al carrer de Sant Antoni, a la porta tillen: les relacions, els caràcters, les sidel local, gaudint d’un espai que acostu- tuacions... Una bella història en un indret
men a utilitzar els vehicles. Un plaer afe- de bellesa excepcional, que no us podeu
perdre.
git.
La Llibreria Grau ha emprès una bona
L’estrena d’actes es va fer amb el llibre del manresà Jordi Estrada, Lilinne i iniciativa. I l’ha endegada amb un autor i
un llibre que no ens deixen indiferents.
les bombolles de sabó.
Parlàvem amb l’Elisenda Grau, llibretera, sobre el món editorial i la lectura. De
com és d’important, i del poc interès que
pot arribar a despertar en el públic. I llavors em va dir que, per posar un granet
més en la lluita contra aquest desinterès,
ha impulsat una nova iniciativa cultural,
sumant la seva llibreria a les entitats que
ofereixen actes culturals al Moianès.
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Presentacions i exposicions
d’Òrbites existencials, núm. 9
Prudenci Batalla

El dissabte 25 de juny vam presentar
el número 9 de la revista d’arts i lletres
Òrbites existencials, corresponent a l’estiu del 2022. Va ser a l’Espai de Lectura
(biblioteca) de Castellterçol. Allà es van
comentar les col·laboracions i l’aire de
més implicació social d’aquest número
de la revista en el seu conjunt, amb articles carregats d’intencions alternatives, com el
de Carles Bort sobre la
representació parlamentària actual i la crisi de la
democràcia liberal, a més
del recull de declaracions
de Noam Chomsky sobre
la guerra d’Ucraïna i un
homenatge de record per
a Agustín García Calvo.
La coberta reprodueix el
Guernica de Moià —dues
vegades destruït pels autoanomenats «Unión de
Brigadas»—. Altres col·
laboracions interessants
són: l’entranyable memòria de Josep Girbau sobre
l’escola franquista i el seu
repàs de la història del monestir de Santa
Maria de l’Estany; l’explicació que Rosa
Grau ens fa del mite de Lilit –la primera
dona–; la crítica de llibres d’Elisenda Pardo; els dibuixos de Ramon Bou; notícies
de l’incansable Ramon Puig; l’obra escultòrica sobre metall de Berta Canals; els
poemes de Silvia Escario, Mariel Ansoain
i Elisenda Pardo; el breu conte de Prudenci Batalla, i el record del gran escriptor de
literatura màgica Wenceslau Ciuró, castellterçolenc il·lustre.
Però les presentacions no van pas

acabar amb aquesta primera trobada.
El dijous 30 de juny, de manera no
oficial, també vam ser a la terrassa del
local del sindicat CGT de Barcelona, dins
una vetllada de música i poesia, participant amb el grup «Bio-Lentos, Poesía al
Rescate», esporàdics col·laboradors de
la revista i entranyables amics de micros
oberts i recitals poètics.
El divendres 1 de juliol vam parlar de la revista a Ràdio Castellterçol,
dins el programa cultural
«Seguim el fil», presentat
per Dolors Marceló i Antoni Bermejo.
El dissabte 2 de juliol,
una altra presentació a
l’Ateneu Llibertari de Gràcia (Barcelona).
El dissabte 9 de juliol
hem muntat paradeta al
Festival Experimental de
Creacions Contemporànies «Ex Abrupto» de Moià,
al parc municipal, dins el
«Mercat de l’autoedició».
Etcètera.
De moment, ja es poden adquirir
exemplars d’aquest número 9 (4 euros) a
la llibreria Yupi’s i a la botiga La Muguet de
Castellterçol, a la llibreria La Ploma i L’Espai d’Artesania de Moià, a les llibreries
Cap i Cua i Taifa de Gràcia (Barcelona),
així com al mateix Ateneu Llibertari (dintre
d’uns dies, també a la Llibreria Etcètera
del Poblenou, i d’altres). Si només voleu
consultar el contingut, podeu fer-ho amb
el carnet de biblioteques a la Biblioteca de
Catalunya, a Barcelona, a la de Moià i a
l’Espai de Lectura de Castellterçol.
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Anècdotes i animalades d’un de Collsuspina
Miquel Vallejo i M. Carme Muñoz

El dia 1
de juliol va tenir lloc a Collsuspina
la
presentació
del llibre de
Josep Homs
Valldeoriola
que porta per
títol Anècdotes i animalades d’un de
Collsuspina.
La peculiaritat d’aquest
llibre és la de
ser l’opera prima d’un home que no és escriptor, un home senzill de poble, de Collsuspina, com sempre es presenta allà on
va, paleta i granger que tot just s’acaba de
jubilar. És el compliment d’una promesa
de fa temps: «Quan em jubili escriuré un
llibre.» I en Josep és un home de paraula.
El llibre és ple d’anècdotes i fotografies
que són un testimoni de vida. De la infantesa, s’intueix un món molt diferent
del d’ara, un món que no tornarà. De la
joventut i maduresa, descobrim un paleta
«ben parit», incansable i complidor, donat
en cos i ànima al seu ofici, que remena
pedres fins que troba aquella que estava
esperant el seu lloc, un granger que porta
els seus porcs a la corbata. Treballador
i organitzat en la feina, però que sap fer
la botifarra o un bon esmorzar amb els
amics i còmplices, a qui convida generosament.
L’acte de presentació ja el voldrien
alguns escriptors consagrats. Va convocar unes cent cinquanta persones a la
Bufa de Collsuspina, on va haver-hi parlaments i un copiós pica-pica digne de
les millors vetllades. Tot va ser amenitzat

amb música en directe per membres de
l’Espai Musical de Moià, i en Josep pogué signar i dedicar molts exemplars del
seu llibre.
Josep Homs va estar molt ben
acompanyat per Josep Carbonell, Jordi
Sala i Miquel Vallejo, que van participar
en la presentació aportant el seu granet
de sorra per a entendre l’autor del llibre
i la seva obra. Com es va dir, no busqueu un llibre perfecte, no busqueu un
llibre amb pretensions. El que trobareu
és un llibre per a passar bé l’estona,
que es llegeix ràpidament i que demana relectura per a degustar les situacions.
Com diu l’autor d’Anècdotes i animalades d’un de Collsuspina: ja ha
plantat un arbre, té fills i ha escrit un
llibre. Amb quin projecte ens sorprendrà en el futur?

Josep Homs signant llibres
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TERESA RAFART
Perruqueria

Plaça de St. Sebastià, 3 · Moià
Tel. 93 830 07 07
www.facebook.com/perruqueriateresarafart.com
652 936 899
@ mteresarafart@gmail.com
wifi

• Manicures i
pedicures Shellac
• Henna
• Servei de depilació
làser mèdic

Plaça Colom, 10
T. 93 830 05 56
www.elcolom.com
08180 Moià

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

Queviures

Cal Truques

Si bé i bo vols menjar
a Cal Truques has d’anar
llegums
fruita
verdura conserves
xuxes
vins
i molt més

c/ Comerç, 4 Moià
93 820 83 38
636 223 867
caltruques
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ACTITUD I HOMENATGE
Si es vol, es pot fer
Joan Riera

El diumenge 26 de juny, pels volts de
les nou, una trentena d’amics del Joan
Carles Redondo «Joanca» ens vàrem reunir al carrer de la Teuleria per a acompanyar-lo i ajudar-lo a assolir el repte que
s’havia proposat: anar a peu i d’una tirada des del capdavall del poble, que és on
ell viu, fins a dalt de tot de la costa de la
Creu. D’entrada, la cosa semblava fàcil;
però, tenint en compte que el Joanca ha
estat operat més d’un cop a l’Hospital de
la Vall d’Hebron, que té diverses parts del
cos afectades i una mobilitat reduïda, que
com que no es va poder moure durant la
pandèmia les articulacions li varen quedar
obstruïdes i que, com diu ell, va haver de
tornar a aprendre a caminar... doncs, imagineu-vos!
Vàrem enfilar carretera de Barcelona
amunt, avinguda de la Vila i cap al carrer
del Comerç, cap a la placeta del Colom,
carrers de Sant Josep i Sant Sebastià, i
enfilàrem l’avinguda de l’Escola Pia. Vam
passar per davant del col·legi on molts
de nosaltres havíem estudiat i on havíem
vist com el Joanca marcava molts gols

a l’hora del pati! En encarar l’avinguda
de Lluís Companys ens preguntàvem interiorment si el cos del nostre company
resistiria tanta pujada. Ell, però, no havia
perdut el ritme i de força de voluntat sabem que en té molta; els metges que el
porten encara se’n fan creus. Unes noies
ben conegudes ens esperaven a mitja
pujada per a abraçar el Joan Carles i donar-li ànims.
Com que ens vàrem entretenir una
mica, el Joanca ja passava per la font del
Pollancre. Ell sempre diu que si s’atura...
malament rai! Accelerant el pas el tornàrem a encalçar i el vàrem animar dient-li
que ja quedava poc per a arribar a la placeta de la Creu. Ell, però, ens va respondre que la meta era a dalt al peu de la
creu. Després de fer aquelles giravoltes
de la rampa va arribar a dalt de tot a tres
quarts de deu clavats, essent l’únic que
—per seguretat— anava amb la mascareta posada. El repte havia estat assolit.
El Joanca ens acabava de donar una altra
lliçó: «En aquest món tot és actitud», deia
rient. Si es vol, es pot fer!

El Joanca i acompanyants, amb Joan Vila rere el protagonista, al peu de la Creu
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Multitudinari comiat a Joan Vila
Joan Riera

El dijous dia 14 de juliol es va saber
que l’amic Joan Vila i Santacreu, paleta
i capdavanter del projecte social del C.E.
Moià, havia patit un ictus cerebral i estava
ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona. Molts col·legues seus i fins
el mateix president del club s’hi desplaçaren per fer costat a la família i interessar-se pel malalt. No havent pogut superar
la lesió, l’endemà, dia 15, defallia a l’edat
de cinquanta-un anys. A partir d’aquí les
mostres de condol van ser moltes. La sala
de vetlles fou ubicada el dissabte dia 16 al
pavelló municipal. El seu do de gents feia
preveure una gran concurrència: durant
tota la tarda i fins al vespre moltíssimes
persones van passar a donar el condol a
la seva esposa, Olga, als fills, Joel i Marta,
com també a la mare, Maria, i al germà,
Jordi.
L’endemà, diumenge dia 17, a les deu
del matí tingué lloc l’acte de comiat a l’església parroquial, plena a vessar, conduït
pel P. Marià. Feu pujar els jugadors, que
lluïen la samarreta del C.E. Moià, a dalt el
presbiteri. Un cop proclamat l’evangeli del

Bon Samarità, el celebrant va lloar la figura d’en Joan Vila i el seu compromís amb
el projecte social del club i l’ajut als més
necessitats. Llegides les pregàries i resat
el parenostre, es va arribar als parlaments
finals. Dos companys de la colla dels Bústios van fer esment de la seva capacitat
d’aglutinar persones i de la gran memòria
que tenia. A continuació feu ús de la paraula l’actual capità del primer equip del
C.E. Moià elogiant la tenacitat d’en Vila.
Finalment, davant la sorpresa de tothom,
va parlar la seva esposa Olga: amb molta
enteresa agraí les mostres de condol i el
fet d’haver pogut compartir la vida amb el
seu marit. Es van sentir uns forts aplaudiments. Ja fora de l’església s’enlairaren
globus amb els colors groc i negre del
club moianès.
Des del pavelló d’esports fins al cementiri, jugadors i directius van portar el
fèretre en braços, per entre un passadís
de gent. A fora es podia llegir una pancarta amb un lema del mateix Joan que
deia: «El sentit comú, la nostra raó de
ser.»

Darrer homenatge a Joan Vila per part de jugadors i directius del C.E. Moià
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MISCEL·LÀNIA
Celebració coetània
La colla de les noces de platí

Un grup de vint-i-sis moianesos i moianeses nascuts l’any 1947 vam fer una
celebració conjunta amb motiu dels nostres setanta-cinc anys, que, és clar, s’escauen enguany. Ens vam reunir festivament, amb els respectius acompanyants,
el dimecres dia 15 de juny a migdia en un
dinar de germanor. Podem dir que resultà
tot molt bonic i ens vam sentir feliços.
Precisament tenim el goig d’haver
nascut el mateix any que es va fundar LA
TOSCA, la revista de Moià i —amb més o
menys abast i intensitat, segons les èpoques— del Moianès. Sempre l’hem tingut
en molta estima, aquest butlletí que ens
informa periòdicament de les coses de
casa nostra, expressa opinions, fa història, etc.
Desitgem —els desitjos no tenen límits— que tot continuï tan bonic com

ara, almenys pel que fa a les coses de la
nostra vila i comarca i als seus habitants,
i que, tant la revista com nosaltres, puguem, d’aquí a cinc lustres, celebrar els
cents anys. És demanar massa? Sigui
com sigui, de moment, augurem-nos un
joiós, fecund i serè esdevenidor.
En la foto, d’esquerra a dreta, drets:
Mercè Colom, Dulce Gutiérrez, Enric Pascual, Montserrat Clusella, Felisa Serra,
Pilín Franquesa, Maria Teresa Gallaguet,
Salvador Anfruns, Susana Bono, Agustí
Cànovas, Maribel Camí, Valentí José i Climent Romeu; asseguts, al mig: Lluís Vilardell, Lluís Tarter, Núria Vilarmau, Carme
Argemí, Paquita Pladevall, Ramon Rovira
i Vicenç Solà, i asseguts a terra: Josep
Maria Forcada, Manuel Gutiérrez, Miquel
Blanco, Marian Baqués, Lluís Casas i Josep Maria Picanyol.

La colla de les noces de platí (fot. Alba Clotet)
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Seguiré caminant!
Manolo Gutiérrez

Aviam... Em limitaré a intentar parlar
de dues coses diferents, dins d’un camí o
caminada, de quilòmetres i de «temps»,
per intentar posar-les en pràctica i que puguem descobrir-les. Perquè puguem tenir
una mica de referència sense voler entrar
en coses concretes, com psicològiques,
religioses, espirituals, esportives... Per a
no tenir «dubtes» val la pena saber classificar els camins o les caminades que fem,
i com les volem fer.
Des de sempre, hem dit que hem de
sortir a caminar. Sabem que costa fer el
primer pas, però quan ho aconseguim...
També diem que sempre hem de saber o
preguntar-nos el més important: quines
condicions físiques tinc? A partir d’aquí
podrem escollir i classificar els camins,
les caminades... que més ens interessen.
—Si vas caure ahir, posa’t dret avui
(anònim).
Així, doncs, depenent de la nostra
condició física, podem començar a triar.
Una ruta curta ens pot servir per a començar a trobar aquell gustet al fet de caminar per diferents llocs, a passejar amb
la família, els nens nenes, el gosset... i
anar posant el nostre cos a punt. I si ja
hem descobert que ens agrada i tenim la
màquina a punt, doncs a poc a poc anem
allargant els quilòmetres de la caminada
i així el nostre estat físic anirà millorant,
quina sort!, perquè després ja podrem començar a triar entre un tipus de camí o
un altre.
Ara que ja estem en forma, sovint
se’ns en va la pilota i escollim fer molts
quilòmetres; però, com que sempre anem
amb presses, esverats i amb el cap a terra, no ens parem mai a observar, escoltar... i no veiem res, només veiem on trepitgem, però també estem contents perquè diem: «Avui he fet... quilòmetres!» Tot

és qüestió de saber escollir, i com fer-los,
i que ens porti a aconseguir el que nosaltres desitgem.
Tots els qui anem a caminar hem trobat moltes vegades gent que, quan estem
caminant o arribem al lloc, el primer que
ens pregunten és: «Quants quilòmetres
has fet avui?» És normal? No! A ningú no
se li acut de preguntar: «Quant temps fa
que camines?, per on has anat avui?, has
vist...?, has trobat...?»
Fins aquí ho veieu més o menys clar,
oi? Sí, però no! Perquè, si us hi fixeu, només he parlat de la condició física i dels
quilòmetres, però no del «temps».
Doncs bé, a mi, personalment, els quilòmetres no m’importen gaire: uns dies en
faig més i d’altres menys, depèn del meu
estat d’ànim. Però dono més importancia
al temps (l’estona). Si sabés explicar-ho,
segur que ho entendríeu com jo. Ho intentaré!
Quan dic «temps» no em refereixo exactament a «hores del rellotge»,
sinó a l’estona que estic caminant per
aquell camí que he escollit i el que faig
en aquells moments, quan estic caminant
per aquell lloc, sense preguntar-me on em
porta, ni on anar, ni per què desitjo seguir
caminant... Jo intento viure el camí que
faig! Diuen els entesos que les caminades
més o menys llarges (18, 20, 25... km) cal
dividir-les o classificar-les en tres parts: física, espiritual i emocional.
La part física és la més important que
hem de superar (cansament, butllofes,
tendinitis, sobrecàrregues, esquinços...).
Tant és si la caminada és curta o llarga,
tots el camins ens posen a prova, i no podem demanar que el camí sigui a la nostra
mida; l’entrenament és fonamental, perquè, si no tenim problemes físics, arribarem on vulguem.
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—Si vas pas a pas i amb confiança,
pots arribar molt lluny (Maradona).
La part espiritual (no té res a veure
amb religió, ritus, doctrines...) és la part
en la qual m’agradaria posar l’accent. Per
a mi és dedicar més estona a buscar, observar, gaudir (rierols, baumes, molins...),
reflexionar, dialogar, escoltar, compartir
coses i moments... Perquè, quan estem
caminant, també podem dedicar aquesta estona a mirar-nos i a qüestionar-nos
a nosaltres mateixos. Perquè, quan el
físic ja no ens preocupa i el nostre ritme
és constant i actuem de manera insconcient, és quan pel nostre cap comencen
a passar molts moments del dia a dia,
moments de la nostra vida..., problemes
de..., històries viscudes..., moments alegres i moments tristos, i et fas preguntes a
tu mateix que mai no t’hauries fet, i trobes
les respostes (o no) a alguns somnis que
vam tenir, i que encara tenim, i no van poder ser (els somnis, les pors, les cicratius
són passatgers). Són moments on et vas
trobant a tu mateix.
En la part emocional ja has triat el
camí i com fer-lo, estàs arribant al final de
la caminada i has pogut dedicar-hi l’estona que volies, has fet, vist i trobat el que
t’havies proposat (o potser no) i comences

a valorar que aquesta estona que has estat caminant t’ha agradat, i et sents feliç,
satisfet, somrius perquè has aconseguit
allò que volies, estàs orgullós de tu mateix
i no vols que s’acabi, però ja has arribat al
final! Cansat, sí, però... Per tot això, hem
de reflexionar i saber escollir com volem
que sigui la nostra camínada: una cursa
(km)?, o una experiència?
—L’èxit no és la victòria, sinó tot allò
que has lluitat per guanyar (Rafa Nadal).
Per sort, som molts els qui hem pogut
tenir aquesta experiència. Jo he anat trobant moltes coses d’aquestes tres parts
(no totes, eeeh!), perquè he caminat molts
dies seguits (sol o no), sense importar-me
els quilòmetres, pel camí de la vida, el
camí de Sant Jaume (i per altres camins,
és clar), que caminar de tant en tant, un
o dos dies a la setmana, una horeta, al
voltant del poble o per la ciutat (val més
això que res) gairebé «no hi ha temps»
per a descobrir, sentir, trobar... algunes de
les tres parts, sobretot, l’espiritual i emocional.
Aquestes tres parts no es compren,
no es busquen, simplement apareixen (o
no) quan menys t’ho esperes, i algunes es
queden per sempre. Molta gent deu haver
tingut moments com jo, que vaig deixar de

Fot. M. Gutiérrez
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somiar perquè vaig perdre l’esperança,
però vaig aprendre que sense esperança t’atures i, si t’atures, et perds. No ens
podem aturar, ni pel fred, ni per la pluja...
I seguir caminant... Perquè el que val és

ser-hi, per a poder seguir caminant per a
anar trobant...
—Si vaig caure és perquè estava caminant, i caminar val la pena, encara que
caiguis (Eduardo Galeano).

PUBLICACIONS
Llibres
Glòria Pons. El viatge d’en Mateu
St. Joan Les Fonts: Ed. Oliveras, 2022. 72 pp.

Conte infantil il·lustrat per Laura Vilardell i presentat a Moià en diversos llocs (11 i 20 de juny, 22 de juliol), a l’Estany (19 de juny),
etc. Desglossat en onze capítols i protagonitzat per animals, el
conte «ha estat treballat experimentalment amb nens i pot aportar coses i actituds molt positives.»

Revistes
─La Crinca, revista de l’Escola pia de
Moià, n. 90, juny 2022.
—Catalunya Cristiana, núm. del 266-2022, amb una ressenya del llibre de
Jordi Badia Salvem els mots, signada per
Josep Ruaix.
—Cavall Fort, núm. 1437 (juny 2022),

amb l’article divulgatiu «La prehistòria
dels coberts», de M. Àngels Petit, i una
tira del dibuixant Picanyol.
—Llengua Nacional, núm. 119 (II
trim. 2022), amb «Algunes limitacions de
les perífrasis amb “caldre”», de Carles Riera, i «Curiositat sintàctica», de J. Ruaix.

Diaris
Regió 7

31-5-2022
«El Govern preveu iniciar les obres de la carretera de Moià fins a Sant Feliu a final d’any.
Territori licitarà el mes que ve els treballs, que
abastaran un tram de la C-59 de 16,5 quilòmetres, amb una inversió de 6,5 milions d’euros.

En paral·lel s’ha iniciat la licitació de la redacció del projecte per intervenir també en el tram
que va des de Moià fins a la connexió amb
l’Eix Transversal».

1-6-2022
«El fiscal demana 60 anys de presó per a l’home que va ferir quatre mossos amb una catana a Moià. Un dels agents ferits va perdre
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tres dits d’una mà arran de l’agressió, que va
tenir lloc ara fa gairebé dos anys». «El Govern
aprova un acord per a les depuradores d’aigua
que hi ha al Moianès».

3-6-2022
«Moià tanca al trànsit una part del nucli antic
els caps de setmana d’estiu. La mesura vol
potenciar i millorar la circulació a peu en un
període d’augment de població estacional».

4-6-2022
«El Festival de Granera oferirà quatre concerts
entre el juny i el setembre. El certamen tindrà
lloc en diferents espais del poble més petit del
Moianès, sempre en dissabte a la tarda. Cada
vetllada inclourà una passejada, un taller de
natura o antics oficis i un tastet gastronòmic, a
més de les actuacions».

5-6-2022
«El teatre recuperarà la memòria de la periodista Anna Maria Martínez Sagi», que visqué uns anys a Moià. «Castellterçol reclama
que es restableixi el servei de pediatria prepandèmia. L’ajuntament diu que tenir servei
només un dia a la setmana no és suficient i
demana a l’ICS que com a mínim siguin tres
jornades».

11-6-2022
«Moià fa un sanejament del llac del parc Francesc Viñas. L’estanyol és l’element central
d’un espai que té una extensió de 17.702 m2.
El parc va ser inscrit per la Generalitat l’abril
passat en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català».

20-6-2022
«Calders projecta una reforma de l’edifici de
l’ajuntament. La Diputació ha elaborat el document que planteja, d’entrada, una millora de la
connectivitat interna per a poder aprofitar més
els espais».

24-6-2022
«Bages i Moianès reben més d’un milió d’euros en ajuts per a fer un salt en el reciclatge».
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«Prop de tres-cents infants participen en el
Festival de Final de Curs de Judo d’Esport7
i Judo Moià, a Manresa». «El Festival de Titelles del Moianès comença amb dues funcions
a l’Estany. La programació oferirà 15 espectacles fins al 17 de juliol i passarà per 7 poblacions de la comarca».

26-6-2022
«Stagnum cerca nous públics amb música i
clown a l’Estany. Diversitat d’estils i una actuació de Teatre Mòbil marquen la catorzena
edició al monestir de Santa Maria».

3-7-2022
«Els alumnes de l’escola de l’Estany creen
una guia per a descobrir el seu patrimoni. Els
nens i nenes del municipi han estat els creadors d’un joc, una visita teatralitzada i les postals dels llocs més emblemàtics del poble».

5-7-2022
«Moià ja té empresa per a acabar i obrir l’aparcament situat sota la plaça del CAP. El projecte, adjudicat per 529.199 euros, preveu adequar dues de les tres plantes per dotar-les de
les instal·lacions necessàries per al seu funcionament. El pàrquing és un dels actius que
van quedar encallats i en perill de la fatídica
empresa municipal MoiàFutur».

8-7-2022
«El GiraCirc omplirà Collsuspina el 20 i 21
d’agost amb propostes de circ de carrer».

11-7-2022
«La meitat de pobles del Moianès paguen un
IBI per sobre de la mitjana catalana».

ara

Ara

31-5-2022
«El llop s’instal·la en nous territoris a Catalunya. Confirmen la presència de dos nous
exemplars al Moianès i a l’Alta Ribagorça. Els
ramaders demanen mesures per a prevenir i
compensar els danys».
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BREUS
Reconeixement per a l’agència Vanderpla
L’agència moianesa Vanderpla ha estat reconeguda amb un Premi ADG Laus 2022, concretament amb
el bronze en l’apartat Disseny gràfic – Editorial – Publicació Corporativa, pel disseny del catàleg Terrassa
Comissariat 2021 · Federica Matelli, encarregat per la
Sala Muncunill de l’Ajuntament de Terrassa. Els premis
ADG-Laus són uns dels més importants en el món del
disseny. Al capdavant de l’agència hi ha Eudald Van der
Pla, també promotor del festival Ex Abrupto, i juntament
amb Nerea Campo, del nou espai cultural A Cobert.

Victòria de Rut Monsech en escalada
La moianesa Rut Monsech Gasca, del Grup Excursionista Alpicat-FEEC, ha guanyat, els dies 11 i 12 de
juny, la primera prova de la Copa d’Espanya d’Escalada
de Dificultat, a la Sala Indoorwall, de Torrejón de Ardoz,
imposant-se davant la castellano-lleonesa Iziar Martínez
i l’australiana Angie Scarth-Johnson. El cap de setmana
anterior havia obtingut un bronze en la primera prova de
la Copa d’Espanya d’escalada en bloc, a Madrid.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Naixements

Tiguide Cámara Cámara, filla d’Hamet
i de Dado, dia 12 de juny.
Thiago Casternado Martínez, fill
d’Iván i d’Alba Alejandra, dia 19 de juny.
Elizabeth Rojas Bernal, filla de Frank
Ricardo i de Mónica, dia 20 de juny.
Djeneba Chetigui Coulibaly, filla de
Chetigui i d’Araba, dia 1 de juliol.
David Plamenov Biserou, fill de Plamen i de Gabriela, dia 1 de juliol.

Defuncions

Javiri el Bours, de setanta-dos anys,
dia 31 de maig.

Àngela Armadans Vila, de noranta-sis
anys, dia 18 de juny.
Manuel Olivera Galeote, de seixantavuit anys, dia 20 de juny.
Alba Puigdomènech Cantó, de seixanta-quatre anys, dia 21 de juny, a Vilassar de Dalt.
Maria Abella Boquera, de noranta-sis
anys, dia 23 de juny.
Joan Carrera Vilardell, de setanta-cinc
anys, dia 9 de juliol.
Joan Bonilla Rodríguez, de vuitantasis anys, vidu de M. del Roser Comas, dia
15 de juliol.
Joan Vila Santacreu, de cinquanta-un
anys, dia 15 de juliol.
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NECROLÒGIQUES
La Rosa
Pere Criach

Rosa Rabat

El seu país era molt petit, de Can
Pere Sord de l’Estany a la Casa Nova de
l’Heura, de Moià, molt propera a l’Estany,
però d’una petitesa tan enorme que hi cabia tot l’univers.
Amb poques i clares paraules, en
Marià Baqués, que va oficiar el funeral, va explicar l’essència de la seva
vida:
«Ahir escoltava la Fina que parlava de
la seva mare. Ho feia amb un somrís de
plenitud malgrat el dolor per la seva mort.
Personalment, veia la Rosa, asseguda a
la cuina de l’Heura, amb la llum que li arribava per la finestra i la il·luminava. Quina
sensació de pau!
»La Rosa. La vida de la Rosa. Res a
destacar-ne? Home, als ulls de la premsa, res a destacar. Per a nosaltres, tot
a destacar-ne. Nascuda a l’Estany en
1925, li toca, de nena, viure la guerra
incivil amb tota la incertesa que per a
una nena això implica. La fàbrica li és
una bona sortida per a ajudar una economia familiar en què els temps no hi
ajuden. Es casa ben aviat, amb dinou
anyets. I arriba un primer fill, el Joan,
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que, posteriorment, farà allò que li agrada, motors. Uns anys més tard, en Jaume, que continua al camp. I la Fina, que
un dia s’espavila per anar a estudiar a
Barcelona. “Que sí, filla, que sí. Estudia.
Que nosaltres no ho hem pogut fer. No
em fa res treballar de sol a sol. Que hem
de tirar endavant i hi tirarem.” Que de
valenta, forta, generosa, despresa, ho
ha estat sempre. Que ho ha donat tot.
Com no admirarem aquestes dones de
pagès que ens han fet? Com no hem
d’estimar aquesta terra i aquest cel que
ens acull? Només així entendrem com
pot ser que una terra es pugui arribar a
estimar tant.»
La vida de la Rosa va estar arrelada a la seva terra, a la seva gent i a les
creences que la terra li va donar. Tenir
arrels en temps en què tot és intempèrie
és el millor regal que la natura pot fer a
la vida. I tractar la natura amb generositat i agraïment, sense malbaratar res,
és el millor regal que la vida pot fer a la
terra.
Aquesta és la senzilla fórmula que han
preservat la Rosa i les dones i homes de
la seva generació perquè, el dia que la supèrbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola
i la peresa de pensar ens ho permetin, la
puguem aplicar per a sortir de l’atzucac on
ens hem endinsat
Rosa Rabat Orriols va morir el dia
3 de març, a noranta-set anys, a casa
de la seva filla, a Manresa, sense marxar. Perquè sabia que no es pot marxar
d’on un és. Com a molt lluny, sabia que
aniria al pis de dalt, aquest que hi ha
darrere els núvols, a fer companyia a la
Mare de Déu de l’Estany i a enyorar tot
el que havia estimat, tothom a qui havia
estimat.
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En la defunció de Joan Carrera
Josep Ubasart

Joan Carrera al seu taller

Fill de l’Enric del Masot i de la Dolors
de Cal Vilardell del carrer del Vall. Germà
del Josep. Amb la seva esposa Eulàlia,
pares del Pol i de la Duna. Aquesta seria
una part de l’arbre genealògic familiar.
Hem mantingut una bona relació epistolar amb el Joan, a partir del seu meritós treball sobre història moianesa, Moià
d’abans, publicat a internet. Cent números que en el dia d’avui han tingut 56.756
visualitzacions.
Ens explicava, content: «Penjo un escrit nou a la xarxa el dia quinze de cada
mes. Crec que faig felices moltes persones que estimen i valoren les coses i la
gent del nostre poble. Em distreu i em
marca el ritme del temps.» I afegia: «Molts

venim de gent del camp i ens en sentim
cofois. Sempre he estat un apassionat de
la mecànica. Muntar i desmuntar em fa
sentir bé, em diverteix. Jubilat, m’omple
moltíssim el fet de poder retornar a la vida
màquines que feia dècades estaven parades, en un racó, oblidades de tothom. Els
vespres busco per la xarxa les peces que
em manquen i les compro a qualsevol part
del món. Sobre el banc he desmuntat sencera, peça per peça, una moto fabricada
en els anys cinquanta. Hi dedico estones
i, quan ja funcioni, en faré un vídeo i el
penjaré a YouTube.»
Des de mitjans de l’any passat se li
agreujà la crisi respiratòria. Les proves
mèdiques i els centres hospitalaris el feien posar molt nerviós. Amb tot, procurava mantenir-se actiu. Passava moltes
hores a l’ordinador, al taller, fent el manteniment de la casa, caminant més d’una
hora cada dia. Guardava una important
selecció de fotografies antigues de Moià.
Li servien de teràpia i per a sentir-se útil
en el dia a dia.
En una de les darreres cartes explicava: «És esplendorós, el jardí, aquesta
primavera. És preciós veure-ho tot ben
florit, amb el nou esclat de vida de la natura.» Més avall afegia: «L’objectiu ha estat
aconseguit i, amb la feina feta, ara és el
moment d’endreçar les eines.»
Entre núvols, contemplant algun arc
de sant Martí, juntament amb el seu amic
Carles Illa, continuaran fent-nos companyia tot resseguint els bells indrets del
Moianès.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informacions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 25
d’agost, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la
nostra bústia, a Can Carner.
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DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia
LATITUD 41º 48’ 53’’ N

LONGITUD 2º 5’ 44’’

ALTITUD 741 m

JUNY 2022
DÈCADA

TEMPERATURES

ESTAT DEL CEL
Coberts Núvols

VENT
Dominant

PLUJA
Parcial

Màx.

Min.

Mit.

Serens

De l’1 al 10

27,2

15,4

21,3

6

0

4

S

13,2

De l’11 al 20

32,2

19,9

26,0

10

0

0

S

0,0

Del 21 al 30

26,8

15,1

21,0

3

1

6

SW

21,4

TOTAL

34,6

COMPARATIVA JUNY 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

Juny 1922

Juny 2022

22,4
12,1
17,2
28,0
6,0
107,5
42,9
14

28,7
16,8
22,8
36,1
11,2
21,4
13,2
4

Temperatures màximes el mes de juny des de 1913: 36,1° (2022), 38,0º (1986), 38,7° (2019),
40,0° (1981). L’any 2003 la mitjana de les màximes fou de 28,8°; superà la d’enguany.
Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques
des de l’any 2006) es poden consultar a la web gestionada per la família de Carles Illa i Casanova, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia), al Facebook (Meteo.Moia) i a
Instagram (@elmoianes).

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

CLÍNICA DENTAL ANFRUNS

Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults
Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28
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Escorxador Comarcal del Moianès
Zona Industrial
Avda. del Prat, s/n
08180 MOIÀ

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

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

www.montbru.com

On és aquesta finestra? S’hi feien
invocacions en estius tan secs
i calorosos com el que estem
patint, i s’escau en l’aniversari de
la revista.

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.
Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).
La imatge del concurs anterior correspon a la baixada del Jó.
La guanyadora ha estat Maria Vilalta.

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

La Tosca
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núm. 810

S
ELS IDIOME ÓN

T ’O BREN AL M

Anglès, francès,
alemany, italià,
castellà i català

20 anys
d’experiència

5 aules

96% d’exàmens
Cambridge
aprovats

Classes a partir
de 3 anys

LA PRIMERA ESCOLA D’IDIOMES DEL MOIANÈS

levelidiomes.com

Moià encara la festa major amb optimisme
Ex Abrupto, un festival artístic consolidat
L’Espai Musical de Moià, «fer música en grup»

La Tosca, 75 anys
amb vosaltres

