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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià 
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.

Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).

La imatge del concurs anterior correspon a la porta de la casa del número 2 de l’avinguda de l’Escola Pia. El guanyador ha 
estat Vicenç Pladevall Forcada.

CONCURS «La qualitat és en el detall»

És un paviment hidràulic que 
trepitgen moltes persones, algunes 
cada dia. El podem veure del matí 
al vespre, però quan hi som fixem la 

vista en altres coses. On és?
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«24 hores de Moià», que impactà tant en 
l’esport com constituí un revulsiu en el 
Moià dels anys setanta, i dels aniversa-
ris de Joventuts Musicals i Country Moià. 
Al centenari del Club Esportiu Moià dedi-
quem la portada, després d’un dinar amb 
més de quatre-centes persones, d’ha-
ver programat exposicions i recuperat la 
memòria del club a les xarxes socials, i 
encara amb sorpreses pendents abans 
d’acabar l’any. 

És motiu de reflexió l’entrevista a 
Joan Soler, de la primera promoció dels 
Mossos d’Esquadra i que ara s’ha jubilat. 
Rememora que en l’ingrés dels primers 
agents «va haver-hi un acord polític en-
tre tots els partits polítics (Convergència, 
PSUC...) per a tirar endavant la primera 
promoció de policia autonòmica i buscar 
un ampli ventall ideològic i territorial», que 
la seva carrera professional va incloure 
set anys amb el conseller Josep Lapor-
te, «una persona educadíssima, vaig tenir 
molta sort, van ser uns anys molt bons». 
Un conseller a qui no va caldre ni fer-se 
de Convergència. Els acords polítics, 
les persones independents i «educadís-
simes» fa temps que no formen part del 
paisatge de la política catalana. La tra-
jectòria acaba a Presidència, pràctica-
ment amb l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució, quan «els nous venien amb 
instruccions de fer fora tots els qui haví-
em estat d’alguna manera en l’entorn del 
president Puigdemont». La trajectòria de 
Joan Soler és una metàfora de la història 
de la Catalunya recent.

Escrivim aquest editorial amb l’im-
pacte de la remodelació del Govern de 
la Generalitat. Gemma Ubasart ha estat 
nomenada consellera de Justícia, Drets 
i Memòria: és néta de Sebastià Ubasart, 
primer alcalde de la represa democràtica 
a Moià. LA TOSCA la va entrevistar l’any 
2015, quan era secretària de Podem a 
Catalunya. La crisi de govern ha estat 
conseqüència de les contínues desavi-
nences dels dos principals partits inde-
pendentistes, i a les portes d’un hivern 
(molt) complex, per la crisi derivada de 
la guerra d’Ucraïna amb tota la repercus-
sió energètica. Precisament publiquem 
un article sobre les energies renovables 
a Catalunya, gens còmode de llegir. I és 
que Catalunya és a la cua d’Europa —i 
també de l’Estat espanyol— en producció 
d’energies eòlica i fotovoltaica, un factor 
estratègic per al futur immediat i per al 
qual el Govern de Catalunya té compe-
tències. La sacralització del paisatge ha 
evitat posar en l’arena política, amb totes 
les seves conseqüències, aquest tema. 
El mateix succeeix amb la necessitat de 
modificar, urgentment, la gestió dels bos-
cos: aquest estiu han cremat cases sen-
ceres molt a prop de la nostra comarca, i 
la tardor i l’hivern són el moment de pre-
venir els incendis, i més al Moianès, amb 
un 80% de superfície forestal.

La gestió del dia a dia permet d’assolir 
aniversaris. El primer que s’esmenta és el 
quarantè aniversari de la Llar Els Avets, 
un exemple d’integració a Moià. Es par-
la també del cinquantè aniversari de les 
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Malgrat la incertesa, seguim fent país
Elisa Roca

Un any més els Amics del Grony van 
organitzar la caminada cap al cim de la 
costa d’aquest mateix nom amb la finali-
tat de renovar la bandera estelada que hi 
oneja si no és que el vent o el mal temps la 
fa caure abans, com ha estat aquest any. 
Sortint a les vuit des de Moià o a les nou 
des de Creu Vermella, un grup de més de 
vuitanta persones va fer-hi cap. 

Un cop aplegats allà, en Jordi Ter-
radellas, després d’animar els reunits a 
continuar lluitant pel país malgrat el desà-
nim general que es respira actualment, va 
presentar l’entitat convidada enguany, la 
Comunitat del Avets, que celebra els seus 
quaranta anys de presència a la vila de 
Moià. Una de les dues voluntàries inter-
nacionals de l’associació que va acom-
panyar en aquest camí al Grony dues 
membres de la comunitat, adreçà unes 
paraules als presents: «Quaranta anys 
obrint camins perquè les persones amb 
discapacitat formin part de Moià. Quaran-
ta anys volent canviar la societat amb els 
nostres valors i canviant nosaltres amb 
els valors que ens arriben. Quaranta anys 

mirant el món des del nostre petit poble 
i formant part d’una comunitat internacio-
nal, l’Arca, amb més de cent cinquanta or-
ganitzacions com la nostra arreu del món. 
I tots aquests anys hem estat actius en la 
promoció de la nostra cultura i les nos-
tres tradicions explicant-les arreu i alhora 
oberts a tot el que ens arriba de diferents 
cultures dels nostres voluntaris internacio-
nals, com aquesta que ara us parla. Agra-
ïm la possibilitat que ens escolteu des del 
Grony i que col·laborem per fer des de 
Moià i des de Catalunya un món en pau, 
més habitable i accessible per a tothom. 
Visca Catalunya!» 

Amb el cant dels Segadors i un petit 
refrigeri amb coca i begudes, es va donar 
per tancat l’acte. Més tard, a dos quarts 
d’una, després de la recepció oficial oferta 
a Meritxell Serret, diputada del Parlament, 
exconsellera d’Agricultura i convidada 
d’honor d’enguany, va tenir lloc l’ofrena 
floral davant l’estàtua de Rafel Casano-
va. L’acte, presentat per Ramon Tarter, 
començà amb les ofrenes de les entitats 
de la vila, seguit de l’ofrena feta a títol 

VIDA MUNICIPAL

Representants dels Avets i membres de l’organització, a dalt el Grony (fot. Jaume Portet)
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Maritxell Serret presidí els actes de la Diada 
(fot. E. Roca)

particular per la família Vives de Quadras, 
descendents de Casanova, després els 
Mossos i la Policia Local, l’ANC de Moià-
l’Estany i els amics del Grony. Per últim els 
partits polítics municipals de Moià i el Mo-
ianès, el Consorci i el Consell Comarcal. 

L’alcalde Dionís Guiteras, que va 
prendre la paraula seguidament, ens re-
cordà en el seu parlament que cal una 
reflexió conjunta davant la situació actual, 
que no s’ha de perdre l’horitzó que ens 
marca l’objectiu que volem aconseguir i 
que només treballant junts s’arribarà a la 
independència. Per la seva part, Meritxell 
Serret va animar a seguir fent poble, que 
sense els pobles, fent menció dels seus 
orígens rurals, no hi ha país. I com a poble 
cal lluitar i aconseguir una república cata-
lana per a tothom.

Acabats els discursos i abans de can-
tar l’himne de Catalunya acompanyats de 
l’orquestra de l’Espai Musical, membres 
de l’Associació de Recreació Històrica 
Moià 1714, que celebrava els seu desè 
aniversari, va disparar una salva en honor 
de Rafel Casanova.

Més tard, moianesos i moianesencs, 
que van omplir un autocar, s’arribaren a 
Barcelona per participar en la manifesta-
ció de la Diada.

Per tal d’arrodonir la jornada, a la 
tarda es van dur a terme els «tastets de 
cultura», que ja s’havien d’haver fet prè-
viament a la Festa de l’Arbre Fruiter el 
17 d’agost a l’esplanada de l’estanyol del 
parc municipal. Una seixantena de per-
sones van gaudir de la interpretació de la 
«Historia del tango» de Piazzola, a càrrec 
de Ton Soler, clarinet, i Èric Herrero, gui-
tarra, membres del Campus Musical del 
Moianès. Seguidament l’escriptora i po-
etessa Neus P. Cirera va desplegar una 
selecció de poemes inèdits sobre bases 
musicals digitals de Boira Blanca (Ramon 
Furriols). Finalment, la cantant Namina in-
terpretà peces d’aire brasiler, acompanya-
da en la secció instrumental per Pep Gol.
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Apunts d’actualitat
Josep Font

SAREB i habitatges buits
A finals de setembre el Govern de la 

Generalitat va demanar al govern central 
la cessió de la gestió dels habitatges del 
SAREB, conegut com a «banc dolent», 
un organisme que es creà fa deu anys. A 
aquesta societat s’hi van derivar tots els 
actius tòxics procedents de la crisi del 
2008. L’Estat ja era propietari de bona part 
del capital social del SAREB. Aquest any 
2022 n’ha adquirit una part, que li permet 
disposar de més de la meitat del capital. 
Alguns municipis han vist en aquests im-
mobles la possibilitat de posar al mercat 
habitatge social. 

El SAREB disposa d’habitatges, obres 
inacabades, terrenys i altres actius immo-
biliaris. A Moià, per exemple, el SAREB és 
propietari d’un habitatge, però entre anne-
xos i terrenys té un total de deu propietats. 
Hi ha dos habitatges del SAREB a Castell-
cir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja, men-
tre que a Monistrol de Calders en té deu.

El Sindicat d’Habitatge del Moianès 
va fer una campanya d’enganxada de car-
tells amb el lema «La SAREB és nostra. 

Els pisos de Monistrol també», on s’afir-
mava que «el 45% del seu capital és pú-
blic».

De la plaça Sant Sebastià 
a la plaça Sant Jaume?

Basha Changue va ser portada a LA 
TOSCA de març de 2021 (número 799). 
Era la primera regidora de l’Ajuntament 
de Moià que era nomenada diputada al 
Parlament de Catalunya. Un any i mig 
després ha estat notícia que la Basha en-
capçalarà la llista de la CUP a l’alcaldia de 
Barcelona. Si surt escollida en les pròxi-
mes eleccions (maig del 2023), el dret his-
tòric guanyat per Moià de ser «carrer de 
Barcelona» pot adquirir un nou significat. 

El llop al Moianès
El mes de juny, els agents rurals van 

confirmar que un llop viu al Moianès. El 
llop havia atacat en repetides ocasions un 
ramat de cabres a Moià, i també n’havia 
abatudes a Castellcir. Una presentació or-
ganitzada pel Fanal —que resultà multitu-
dinària— va permetre conèixer els atacs 

Marta Serra, Olga Valldeoriola i Quim Vila en l’actuació de la Diada   



8

Octubre-Novembre 2022    

Joan Codina (fot. J.M. Picanyol)  

del llop, segons narració dels afectats, 
així com el seguiment que se’n fa, segons 
els agents rurals. 

En acabar l’estiu, s’ha pogut confir-
mar una nova agressió del llop, aquesta 
vegada a la Datzira. Així mateix, tècnics 
dels agents rurals han fet una prova pi-
lot per a protegir l’estable d’un ramat de 
cabres del llop mitjançant un pastor elèc-
tric. Està previst que aquesta tardor posin 
noves càmeres de trampeig per intentar 
captar la seva presència.

Veus moianeses tanquen 
l’acte de la Diada a Barcelona

Quim Vila, acompanyat de Marta Ser-
ra i Olga Valldeoriola, van protagonitzar la 
cloenda musical de la manifestació de la 
Diada a Barcelona, a l’Estació de França, 
davant milers d’espectadors. L’actuació 
va tenir lloc just després del discurs de 
Dolors Feliu, presidenta de l’ANC.

Joan Codina fa 102 anys
El passat mes de setembre el moia-

nès Joan Codina —el subscriptor més an-
tic de la revista LA TOSCA— va fer 102 
anys, que pogué celebrar en bona forma.

Qui és la persona més coneguda 
de Moià?

Un projecte d’abast mundial fa un 
rànquing de les personalitats més cone-
gudes de cada ciutat i municipi en funció 
de la seva presència a la Wikipèdia i a la 
Wikidata. La visualització permet buscar 
de forma agregada per la persona amb 
més citacions, o bé per les especialitats 
de ciència, lideratge [polític], esports i 
cultura. Rafel Casanova i Enric Prat de 
la Riba són els personatges amb més 
ressò. En l’apartat de cultura apareixen 
Marcel·lí Antúnez, a Moià, i Carlus Pa-
drissa, a Balsareny, el municipi on va 
néixer. De Castellterçol se cita Josep Ga-
llés. No hi ha més noms corresponents al 
Moianès.
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«Gran dinar» del centenari del C.E. Moià 
Jaume Clarà

El Club Esportiu Moià, que enguany 
celebra el centenari de la seva fundació, 
va organitzar el diumenge dia 18 de se-
tembre un «gran dinar», obert tant als 
socis com als no socis. Amb un dia ben 
asolellat, però amb calor moderada —fet 
que va ser d’agrair— unes 425 persones 
es van aplegar sota unes carpes, cedides 
per l’Ajuntament de Moià i el Consell Co-
marcal, instal·lades damunt la gespa del 
camp de futbol. (En una carpa més gran, 
cedida en aquest cas per la Casa de An-
dalucía, s’hi havia col·locat el bar i la in-
tendència de l’acte.)

Les activitats van començar a les dot-
ze del migdia, amb inflables per al gaudi 
de la canalla. A partir de la una, i men-
tre els assistents al dinar —uns 425— 
anaven arribant, tres entitats moianeses 
amenitzaren l’espera: foren les danses de 
Somnis, els balls dels Bastoners de Moià i 
l’actuació de la xaranga de l’Espai Musical 
de Moià.

A continuació, ja a les dues del mig-
dia, hi hagué un breu acte institucional 
amb parlaments del president de la Fede-
ració Catalana de Futbol, Joan Soteras, 
de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i 
del president del club, Paco Moral, que, a 
més dels agraïments corresponents, pre-
sentà els dos murals que ornen des d’ara 
la tribuna, obra de Sergi Bastida, i el plafó 
de trencadís en homenatge al recentment 
traspassat membre de la junta Joan Vila, 
que està fent Josep Fonts. També es va 
fer lliurament de la samarreta de l’equip 
de futbol del centenari als expresidents 
Enric Burdó, Francesc Riera, Sebastià 
Prat i Joan Clarà, i a qui signa aquesta 
crònica pel fet d’estar redactant el llibre 
sobre la història del club que es presenta-
rà a finals d’any. 

El «pioner» Joan Carles Redondo ani-

mà els comensals a assistir la setmana 
següent al primer partit de lliga que havia 
de jugar a casa el primer equip, la setma-
na següent contra el Sant Feliu de Codi-
nes (partit que acabaria amb victòria local 
per dos gols a un), seguint l’esperit del 
projecte social de Joan Vila. El president 
del C.F. Castellterçol va obsequiar amb 
una placa el C.E. Moià; també assistiren 
al dinar delegacions del C.F. Collsuspina, 
l’A.E. Monistrolenca i el F.C. Oló.

El dinar consistí en un aperitiu, col-
laboració de Formatges Montbrú i Casa 
Mas, una paella d’arròs cuinada per Molta 
Teca, de Solsona, i gelat. Tots els assis-
tents foren obsequiats amb una samarre-
ta commemorativa del centenari, patroci-
nada per Finques Grau, de Barcelona.

L’acte culminà amb la presència, a 
partir de les cinc de la tarda, dels gegants 
de Moià. 

Altres activitats
La commemoració del centenari del 

C.E. Moià s’inicià el 7 de gener amb una 
espectacular presentació nocturna dels 
quinze equips de futbol (onze de mas-
culins i quatre de femenins) de l’entitat, 
amb pirotècnia inclosa (vegeu LA TOSCA, 
gener-febrer 2022). Des del 18 de juny 
també es pot veure al Museu de Moià una 
exposició fotogràfica sobre els cent anys 
de vida del club. Al mateix temps, a més 
de diverses competicions esportives de 
futbol i tenis, el projecte social del C.E. 
Moià difon des de principis de juliol uns 
petits vídeos diaris amb la participació 
d’antics integrants dels primers equips de 
futbol masculí i femení, així com d’altres 
persones vinculades al club. Aquesta era 
una activitat liderada pel malauradament 
desaparegut Joan Vila, a la qual la resta 
de la junta ha volgut donar continuïtat. 

ACTES I ESDEVENIMENTS
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El president, Paco Moral, adreçant-se als assistents. Els expresidents Enric Burdó, Joan Clarà,
Francesc Riera i Sebastià Prat amb la samarreta del centenari (fot. Toni Arisa)   
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50 anys de la primera edició 
de les «24 hores de Moià»
Moto Club Moianès

Durant tres caps de setmanes d’octu-
bre s’ha pogut veure a la sala del Casal 
una exposició per conmemorar el 50è ani-
versari de la celebració de la primera edi-
ció de les «24 hores de Moià». En aquests 
cinquanta anys, el Moto Club Moianès ha 
organitzat trenta-cinc edicions d’aquesta 
cursa tan especial. L’any 1972, abans de 
la celebració de la cursa, alguns experts 
deien que les motos de muntanya de 
l’època no aguantarien vint-i-quatre ho-
res de funcionament ininterruput. De fet, 
no s’havia provat mai; tant és així que els 
llums que portaven no havien estat disse-
nyats per a fer voltes a un circuit al llarg 
de la nit.

Alguns d’aquests experts considera-
ven que, per a aconseguir que les motos 
aguantessin vint-i-quatre hores, els caps 
d’equip havien d’aconsellar que els pilots 
voluntàriament portessin una velocitat 
lenta. Alguns altres deien que al llarg de la 
nit els pilots caurien i es farein molt mal. I, 
no cal dir-ho, que el pilots no aguantarien 

per més que els equips fossin de quatre 
membres.

La realitat va desmentir aquests pro-
nòstics i l’equip guanyador, amb una Bul-
taco Matador SD, va fer 202 voltes al cir-
cuit del Prat, de més de 6 km (i, per tant, 
va més que doblar els pronòstics dels ex-
perts). Les motos varen aguantar perfec-
tament, els pilots també i ningú no es va 
fer el mal que havien pronosticat. No tal 
sols això, sino que es varen batre rècords 
que mai no havien estat assolits, tal com 
recordava la premsa de l’època:

• Primera cursa de 24 hores de Tots 
Terreny del Món.

• 1.400 km per camins de muntanya.
• Primera vegada que es corria per 

muntanya al llarg de la nit.
• Primera experiència de córrer en 

equips de quatre pilots.

I a partir de llavors, què? 
El Moto Club Moianès va anar cele-

brant la cursa fins a l’edició 35. La crisi del 

LES ENTITATS INFORMEN

Membres del Moto Club Moianès a la sala d’exposicions del Casal (Fot. M. Teresa Esteban)
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2008 en va complicar la continuïtat. Però, 
i mentrestant? Durant les trenta-cinc edi-
cions, podem dir:

• Més de trenta pilots campions d’Es-
panya, subcampios i campions d’Europa i 
del món van guanyar les 24 hores.

• Es va crear una nova especialitat i 
inclús es va cercar per a ella un nom que 
no existia abans: «resistència sobre ter-
ra». Abans es coneixia com a tot terreny 
(però aquesta denominació era inexacta).

• Es va crear un Campionat de Catalu-
nya de resistència sobre terra.

• Moià va esdevenir capital de les cur-
ses de resistència sobre terra.

• A Bretanya, imitant l’èxit de Moià, es 
van celebrar les «24 hores de Bretanya». 

• Es va crear, a Moià, un circuit perma-
nent per a les proves de «fora carretera»: 
el Circuit Verd.

I, a part de les 24 Hores?
• El Moto Club Moianès ha organitzat 

més de cinc-centes curses de totes les 
especialitats de «fora carretera».

• Més de seixanta pilots amb llicència 
del Moto Club Moianès han estat campi-
ons de Catalunya de diverses especiali-
tats de «fora carretera». L’any 2021, Alba 
Vilaplana ho va ser d’Enduro Fèmines.

• Nou vegades el Moto Club ha estat 
campió d’Espanya de diverses especiali-
tats.

• Vuit cops el Moto Club ha rebut el 

títol de «Millor club organitzador de resis-
tència sobre terra».

• L’any 1991, Josep Rovira Sentias va 
ser campió d’Europa d’enduro amb llicèn-
cia del Moto Club Moianès (el primer pilot 
català campió d’Europa d’enduro).

• L’any 1994, Paul Edmonson, que 
corria amb llicència del Moto Club, va ser 
campió d’Espanya i del món d’enduro.

• L’any 2001, Kari Tianien (diversos 
cops campió del món d’enduro) va gua-
nyar el campionat d’Espanya d’enduro 
amb llicència del Moto Club Moainès.

• L’any 1996, Jordi Arcarons, que té un 
palmarès espectacular, va ser sotscampió 
del Ral·li París Dakar corrent amb llicèn-
cia del Moto Club.

* * *
L’exposició per a celebrar l’aniversari 

del MCM i de les «24 Hores» ha estat el 
primer d’una colla d’esdeveniments que 
es realitzaran al llarg d’un any:

• Es vol organizar una segona expo-
sició de quatre o cinc mesos de durada 
perquè tothom tingui temps de visitar-la, 
ja que entenem que tres caps de semana 
és molt just.

• Hi haurà també un debat públic per a 
valorar l’aportació de la cursa i del MCM.

• A la primavera es farà un dinar multi-
tudinari al Circuit Verd de Moià, amb lliura-
ment de reconeixements a molta gent que 
ha col·laborat i participat en les 24 Hores 
i en el MCM. 

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

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

SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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20è aniversari de Country Moià
Dolors Picanyol, Country Moià

El dia 24 de setembre vam comme-
morar els vint anys de l’associació Coun-
try Moià. Per tal de celebrar-ho vam or-
ganitzar una trobada de country a l’Espai 
Cultural Les Faixes: ens hi vam reunir 
unes cent cinquanta persones i vam gau-
dir d’una gran tarda ballant i escoltant mú-
sica country. 

La Rosamari Costa, la nostra profes-
sora, a la qual hem d’agrair la paciència 
d’organitzar i d’impartir les classes set-
mana rere setmana a l’Espai Country 
2002 del Pla Romaní, ens va preparar 
una llista de quaranta-dos balls, de ma-
nera que tothom en pogués ballar un bon 
grapat. N’hi vam tenir de tots els nivells, 
des dels d’iniciació fins als avançats, per-
què hi ha gent que fa molt poc que ha 
començat i n’hi ha que fa molt temps que 
ens trobem per ballar, fer exercici i pas-
sar-nos-ho bé.

Amb motiu, doncs, d’aquesta data as-
senyalada, Country Moià també va convi-
dar altres associacions de country, algu-
nes de les quals no solament van venir a 
ballar sinó que també ens van fer l’honor 

de presentar-nos coreografies pròpies, 
que nosaltres segur que farem nostres i 
que inclourem en el nostre repertori. Per 
exemple, l’Associació de Country Osona 
ens van ballar la seva «Music & Love», 
i els Granger’s del Berguedà, la seva 
«Granger’s Love». La colla de Country 
Moià vam estrenar una bonica, impecable 
i divertida coreografia creada per la nostra 
instructora: «Twenty years ago». Gràcies, 
Rosamari!

Aquestes quatre ratlles són també de 
reconeixement a tots els qui ens heu aju-
dat a arribar als vint anys: gent de totes 
les edats que ens heu fet i ens feu cos-
tat, que recorreu quilòmetres per venir a 
aprendre els balls, que veniu perquè us 
han dit que ballar country també va bé per 
a la memòria (dreta, dreta, esquerra, es-
querra, taló, punta…). Gràcies, doncs, a 
tota la bona gent a qui agrada moure’s, 
caminar, ballar i escoltar música.

Un agraïment també a l’ajuntament, 
per haver-nos cedit l’Espai Cultural Les 
Faixes.

Gràcies a tots! 

Trobada de country a l’Espai Cultural Les Faixes (fot. Country Moià)   
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25 anys de música a Joventuts Musicals
Joventuts Musicals de Moià

Joventuts Musicals de Moià comença 
la seva vint-i-cinquena temporada musi-
cal, que comptarà amb dotze concerts, 
com sempre protagonitzats per joves 
músics emergents guanyadors de diver-
sos concursos nacionals o internacionals 
i que inclou formacions i estils musicals 
molt diversos: piano, violoncel barroc, 
quintet de vent i concerts dedicats a la 
veu. Aquesta programació es comple-
mentarà, a la primavera, amb el cicle de 
Joves Talents, que promou joves músics 
que han participat en el Campus Musical 
del Moianès.

Per tal d’encarar aquest aniversari 
l’entitat ha començat un nou projecte, els 
Artistes Residents, que permetrà una re-
lació intensa amb una formació musical 
de gran prestigi com és el Tempus Trio. 
A part del seu concert del 29 d’octubre, 
oferiran un programa pedagògic adreçat a 
les escoles i un assaig obert amb col·loqui 
obert al públic.

Seguirà també «Llegir l’Òpera», en 
col·laboració amb la Biblioteca de Moià i 
la Fundació Òpera a Catalunya.

El grup Cor de Teatre, al claustre del monestir de l’Estany (fot. Joventuts Musicals) 

El Moianès sona
Joventuts Musicals ha reprès aquest 

estiu el cicle «El Moianès sona», que por-
ta la música als diferents pobles de la co-
marca, amb un complement gastronòmic 
i de valorització del patrimoni. La setena 
edició ha incorporat dos nous escenaris. 
D’una banda, el claustre del monestir de 
l’Estany acollí un deliciós concert teatra-
litzat del grup Cor de Teatre, que amb el 
seu espectacle de cant a cappella titulat 
«Ombres i llum» presentava un seguit 
d’obres d’èpoques diverses en diàleg amb 
tres personatges femenins extraordinaris: 
Antígona, Cassandra i Lisístrata. 

El castell de Calders acollí una vetlla-
da de jazz amb Horacio Fumero i el seu 
trio, i la balma de la surgència del Toll, les 
veus del Cor Jove del Moianès.

D’altra banda, el Festival a Granera 
tingué també una gran afluència de públic 
en els quatre concerts programats en di-
ferents masies, destacant la representa-
ció escenificada de l’òpera Dido i Enees i 
la música klezmer que envaí la masia del 
Carner de la mà del CatKlezmer Trio.
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Alta qualitat i èxit de públic al Festival Viñas
Joventuts Musicals de Moià

El Festival Internacional de Música 
Francesc Viñas de Moià, organitzat per 
Joventuts Musicals, va tancar la seva 39ª 
edició amb un balanç altament positiu, 
tant pel que fa a la qualitat musical com a 
l’assistència de públic.

L’edició va començar amb bon peu i 
bona entrada de públic, recuperant un 
dels antics escenaris del festival: els jar-
dins de la casa del tenor Viñas, que van 
acollir un concert de format i contingut 
molt adequat a l’escenari, com foren les 
refrescants propostes musicals del Caste-
lló Clarinet Ensemble, una jove formació 
al voltant de la família del clarinet. 

El segon concert va proposar una in-
teressant vetllada a l’entorn de Mozart, en 
què projeccions i fragments de cartes de 
Mozart i els seus contemporanis acom-
panyaven Clariphonia, un trio de corni di 
bassetto, un curiós instrument molt apre-
ciat per Mozart i que en aquella època era 
utilitzat per a presentar arranjaments dels 
fragments de les òperes més populars.

Una altra cita ineludible va ser el re-
cital pianístic del manresà Xavier Ricarte, 
vell amic del nostre festival i a qui Joven-
tuts Musicals ha anat seguint en la seva 
fulgurant evolució, que, per exemple, l’ha 
dut a ser l’únic català seleccionat en la 
present edició del concurs Maria Canals 
de Barcelona. Amb el títol «Els colors de 
l’èxtasi» va presentar un programa de 
gran virtuosisme però també de gran pro-
funditat i maduresa musical, que va per-
metre demostrar la seva vàlua i talent.

S’arribà a l’equador amb el ple abso-
lut aconseguit pel Tempus Trio, la forma-
ció resident del festival, que presentà un 
programàs integrat pel Trio en sol major 
de Mozart i el monumental Trio núm. 2 
de Schubert, interpretat de forma ma-
gistral per aquest prestigiós grup, també 

resident al Palau Mirabel de Salzburg i a 
qui tindrem la sort de poder seguir en la 
seva carrera durant els pròxims tres anys 
a Moià. La complicitat entre els tres intèr-
prets, Maria Tió al violí, Ferran Bardolet al 
violoncel i Ricard Rovirosa al piano, es va 
fer evident en molts moments i de manera 
molt especial en el conegudíssim temps 
lent. Sens dubte, el públic assistent, que 
omplia la sala, no es perdrà les properes 
actuacions del Tempus Trio a Moià.

Aquests tres intèrprets foren el nucli 
central del professorat del Campus Musi-
cal del Moianès, que durant nou dies om-
plí de música un munt d’espais de Moià i 
que aconseguí congregar un elevat nom-
bre d’alumnes, amb un total de quaranta-
set inscrits, consolidant així la novena edi-
ció d’aquest curs com una cita important 
entre els estudiants de música d’arreu de 
Catalunya interessats a conrear la música 
de cambra d’alt nivell. El professorat es 
completava amb noms importants, com la 
pianista Laia Masramon, la flautista Elisa-
bet Franch, el clarinetista Jordi Pons, el 
guitarrista José Rubio i el pianista Xavier 
Ricarte. El Campus oferí, a més, àmplies 
possibilitats als alumnes per a mostrar-se 
en públic, ja que a més dels dos concerts 
finals oferí concerts per als avis de l’Hos-
pital-Residència i de l’Esplai i per als re-
sidents de la Llar dels Avets. S’organitzà 
també un concurs entre els participants 
que els donava opció a actuar en el cicle 
de Joves Talents de la temporada vinent 
i que van guanyar els flautistes Ariadna 
Cornadó i Airam Dionís, el clarinetista Jan 
Corbella, amb dues mencions per als pi-
anistes Ferran Mir i Guida Miró, així com 
una beca per al joveníssim violoncel·lista 
d’onze anys Feliu Casanova.

Un altre moment àlgid del festival va 
ser una nova visita del programa Ethno 



17

La Tosca - Moià

Els «Valsos amorosos» de Mozart   

Catalonia, que presentà músics d’ar-
rel folk procedents de setze països, els 
quals, després de conviure a Catalunya 
durant una setmana, presentaren músi-
ques dels països respectius, en una tre-
pidant demostració de com la música es 
pot convertir en un llenguatge universal 
que va molt més enllà de fronteres, ètni-
es o religions. El públic que omplia Les 
Faixes va vibrar durant dues hores amb 
músiques dels diferents països versiona-
des per aquesta orquestra multiètnica i 
pluricultural. Es tracta d’una activitat orga-
nitzada per Jeunesses Musicales Interna-
tional que es realitza anualment en més 
de trenta països i que des de fa sis anys 
es realitza també a Catalunya i passa re-
gularment per Moià, gràcies a la xarxa de 
Joventuts Musicals.

Un altre concert que va aconseguir el 
cartell d’entrades exhaurides fou el dels 
«Valsos amorosos» de Brahms, a càrrec 
del quartet vocal format per la soprano 
Judit Muñoz, la mezzosoprano Helena 
Ressurreição, el tenor Joan Mas i el baix-
baríton Pablo Acosta, tots acompanyats 
pel piano a quatre mans de Maria Mauri i 
Hug Vilamala. Obres delicioses però poc 
prodigades a les sales de concert van fer 
les delícies del públic que omplia de gom 
a gom la sala, demostrant l’interès que 
desperta sempre el cant a Moià.

La recta final del festival es completà 
amb uns altres artistes ben coneguts del 
públic moianès: l’Acadèmia Internacio-
nal de Música de Solsona, que reuneix 
cada estiu un centenar d’alumnes de di-
ferents països i un equip de professors 
integrat pels millors solistes de diverses 
orquestres europees. Enguany vam tenir 
el privilegi que el concert de Moià anés a 
càrrec justament d’aquests prestigiosos 
professors, que van interpretar la Sere-
nata de Brahms i el Septet de Beetho-
ven en una interpretació d’altíssim nivell 
que posà de manifest la bona acústica 
de Les Faixes i que deixava apreciar els 
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Arrelats al poble
Hospital-Residència Vila de Moià

Som l’Hospital-Residència de la Vila 
de Moià. Sí, de la vila de Moià. I per 
això en la nostra visió és indispensable 
estar arrelats a la nostra vila. Formem 
part de la seva història i de les seves 
tradicions. 

Ens agrada, quan hi ha festes, troba-
des, festivals i cercaviles, que sempre es 
pensi en els nostres residents. I una mos-
tra ben propera ha estat quan els basto-
ners van passar per davant de la residèn-

cia el 25 de setembre, o els gegants per 
la festa dels Avets, i així els residents que 
no poden sortir sols al carrer van poder 
gaudir de la cercavila. També per la diada 
de l’Onze de Setembre poguérem assistir 
a primera fila en l’homenatge a Rafel Ca-
sanova. O quan hi ha actes musicals en 
podem gaudir d’una petita mostra.

Aprofitem l’ocasió per a agrair que les 
entitats ens tinguin presents i estimin les 
persones grans de Moià. Moltes gràcies!

L’Hospital-Residència Vila de Moià, present en els actes de la Diada (fot. Hospital-Residència)

més delicats detalls. Una interpretació 
que va ser recollida per Catalunya Mú-
sica, emissora que enregistrà el concert, 
el qual pròximament serà retransmès per 
aquesta ràdio.

La clausura del festival anà a càrrec 
de la guanyadora del Premi al Millor Can-
tant Català del Concurs Tenor Viñas que 
atorguen conjuntament l’Ajuntament de 
Moià i Joventuts Musicals. Així, doncs, 
per cloure la Festa de l’Arbre Fruiter, la 
soprano Laura Brasó oferí un deliciós re-
cital acompanyada per la pianista Berta 

Brull, que començà amb unes cançons de 
Guastavino, seguí amb àries d’òpera que 
evidenciaren la impecable forma vocal i el 
gust musical de la soprano i que culminà 
amb diverses àries de sarsuela, abans del 
conegudíssim bis final, «Oh mio babbino 
caro», de Puccini, llargament aplaudit pel 
públic.

En resum, una edició del festival de 
grandíssim nivell musical i gran acollença 
per part del públic, el qual sens dubte te-
nia ganes de retornar a una programació 
normal després de la pandèmia.
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

El dilluns dia 26 de setembre es va 
inau gurar la temporada de tertúlia literària 
amb Entre l’infern i la glòria i el seu autor, 
Àlvar Valls. Va ser una trobada molt ame-
na, en què es va parlar tant de la novel-
la com de la vida i anècdotes de Jacint 
Verdaguer. Aquesta activitat es dugué a 
terme amb la col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes. 

El divendres dia 30 es va fer la xer-
rada-concert «El naixement de la música 
en el cinema: Bernard Herrmann - Elmer 
Bernstein - John Williams», concert co-
mentat amb música de piano en directe i 
un conferenciant que va ajudar a contex-
tualitzar quin tipus de música es feia se-
gons l’època. L’activitat anà a càrrec de 
Plataforma Blanc i Negre i era inclosa dins 
el programa Commemhora de la Diputa-
ció de Barcelona per a celebrar el cente-
nari del naixement de Bernstein. 

Del 3 al 12 d’octubre es va poder visi-
tar l’exposició bibliogràfica «Fes un like a 
la salut mental: pel dret a créixer en benes-
tar», amb motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental que se celebra el 10 d’octubre.

Ja s’han iniciat les converses en dife-
rents idiomes, en alemany els dilluns de 
15,30 a 16,30 h, i en anglès els dimarts a 
la mateixa hora. Cal recordar que és im-
prescindible el coneixement de l’idioma a 
nivell de conversa i que aquesta activitat 
és possible gràcies als voluntaris interna-
cionals de la Comunitat dels Avets. Si us 
interessa, us hi podeu inscriure a la bibli-
oteca.

Com a novetat, aquest trimestre es 
realitza el taller d’escriptura «Escrivim un 
crim», a càrrec de Gemma Minguillón. Es 
farà els dos derrers dijous d’octubre i els 
tres primers de novembre, té les places 
limitades i és gratuït. 

Us informem que la biblioteca disposa 
d’un fons especial dedicat al món laboral, 
on podreu trobar tant llibres per a preparar 
oposicions com relacionats amb el comerç 
electrònic, passant per eines de com trobar 
feina. Per altra banda, també us recordem 
que teniu a la vostra disposició ordinadors 
per a connectar-vos a internet o utilitzar els 
diversos programes d’ofimàtica: és un ser-
vei gratuït i només cal tenir el carnet.

Tertúlia literària amb Àlvar Valls (fot. Biblioteca Mun. 1-O)   
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Activitats i serveis per al benestar emocional
Consell Comarcal del Moianès

Servei de benestar emocional
L’«Espai Per Tu» és un nou servei 

d’acompanyament per al foment del ben-
estar emocional al Moianès. Es tracta d’un 
recurs pensat per a atendre de manera 
descentralitzada persones de tots els mu-
nicipis de la comarca. Aquesta atenció, 
individualitzada i confidencial, pretén es-
devenir una porta d’entrada a l’acompa-
nyament psicològic i de benestar emocio-
nal, prestant una atenció psicològica breu 
centrada en la persona i guiant aquesta, 
en cas necessari, als altres serveis del 
Consell Comarcal del Moianès o de més 
enllà, dels quals es pugui beneficiar per al 
seu benestar psicològic, emocional, soci-
al, econòmic, laboral o familiar.

Estàs vivint situacions que t’angoixen 
o que et generen malestar? Sents que 
la convivència a casa és difícil i no saps 
amb qui parlar-ne? Estàs angoixat, desa-
nimat… o sents que no pots afrontar de-
terminades situacions? Hi ha alguna cosa 
que et preocupa i et sents sol? Tens una 
relació difícil i no saps com encarar-la? 
Necessites fer un canvi en la teva vida? 
Aquest espai és per a tu!

S’atendran persones a partir de cator-
ze anys. Es pot sol·licitar hora trucant o 
enviant un WhatsApp directament al telè-
fon 673 162 921.

Digues la teva!
Durant el mes d’octubre s’enquesta-

ran 300 persones de més de 60 anys del 
Moianès per a saber com es plantegen el 
seu envelliment en els diferents munici-
pis, si coneixen els serveis de la comarca 
i quins nous serveis i activitats voldrien 
tenir. Els enquestadors aniran poble per 
poble i entrevistaran les persones presen-
cialment. 

La teva opinió és imprescindible per a 

fer del Moianès una comarca on envellir 
com tu vols. Participa-hi!

Tallers artístics per a mantenir
la ment desperta

CulturaMENT és un projecte finançat 
per la Diputació de Barcelona i codirigit 
des de l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Ser-
veis a les Persones del Consell Comarcal 
del Moianès, adreçat a persones majors 
de seixanta-cinc anys amb inicis de de-
teriorament cognitiu o dependència, i als 
seus cuidadors i familiars.

CulturaMENT té la voluntat de pro-
porcionar un espai de gaudi, de retroba-
da amb un mateix i amb la persona que 
acompanya o cuida habitualment, i de 
promoure recuperació terapèutica a tra-
vés de l’art a les persones participants. 

Durant l’octubre es realitzaran tallers 
artístics d’art-teràpia i musicoteràpia a 
Calders, l’Estany i Castellcir. El projec-
te també compta amb tallers i xerrades 
oberts a tots els ciutadans:

• Conferència «Com ens comuniquem 
amb persones amb demència? Com po-
dem ajudar els seus familiars a comuni-
car-s’hi?». Adreçada a cuidadors profes-
sionals, treballadors del sector cultural i 
cuidadors no professionals. A càrrec de 
la Dra. Beatriz Bosch Capdevila, neuro-
psicòloga de la unitat d’Alzheimer de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. A Can Car-
ner (Moià), el dilluns 14 de novembre, de 
6 a 2/4 de 8 del vespre.

• Taller aplicat «La subtil línia de l’ab-
sència». Empatitzar amb la pèrdua de la 
pròpia identitat a través de l’art. Adreçada 
a professionals i entitats de la cultura. A 
càrrec de l’artista i art-terapeuta del Moia-
nès Marina Berdalet. A l’Espai Hemalosa  
(Santa Maria d’Oló), el dissabte 19 de no-
vembre, de 10 a 1 del migdia.

MOIANÈS
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Encarant les municipals del 2023
Les aigües de la política local comen-

cen a posar-se en moviment. El iot dels 
Positius pot canviar de capità i de timo-
ner. A JxCat de ben segur que canviaran 
les xarxes de pescar. I, en la llunyania, 
l’au fènix podria fer lluir ales renovades 
a ERC, desapareguda des de fa molt 
temps.

Treure vuit regidors d’un total d’onze 
és viure damunt d’una plata daurada de 
la qual no serà fàcil mantenir la lluentor. 
L’actual batlle, Isaac Burgos, i el primer 
tinent d’alcalde, Dani Cabana, conside-
rat un crack en matèria econòmica, es 
considera que no continuaran. En l’àmbit 
cultural, ignoro com es ressituarà el can-
vi actual de ser-ne titular l’Albert Obrero 
a passar a ser-ne de la regidoria de Pa-
trimoni, mentre Oriol Casso va deixar Via 
Pública per passar a l’esmentada titularitat 
cultural; i, atenció!, jo ja vaig comentar el 
creixent i «positiu» paper de Toni Massot, 
actual regidor de Via Pública, que ben bé 
podria ser el cap de llista. La incorporació 
de l’expresident i fundador d’ActivaTerçol, 
Manel Seguer, pot ser un revulsiu cultural 
de gran valor.

A JxCat probablement encara con-
tinuarà la rèmora de desempallegar-se 

del seu referent històric, Convergència 
Democràtica. En plegar l’Oriol Prats, an-
tic col·laborador de l’alcalde Manel Vila, 
podria pujar molt l’aposta per Aleix Roca 
Girbau, de família amb experiència políti-
ca. L’esmentat exbatlle Manel Vila i alguns 
dels membres del seu equip de govern 
han estat absolts d’una denúncia que els 
posà el PIC, grup capitanejat per Carme 
Tantiñà i Ramon Cordero. Ara, amb moral 
alta, alçaran el vol electoral? De moment, 
no ho sabem.

I el paper de la dona? En el darrer 
consistori només hi ha hagut dues regido-
res: Roser Galí, de Benestar Social, per 
Castell en Positiu, i Mònica Rovira, elegi-
da per JxCat. Veurem què passarà l’any 
2023.

En el ressorgiment d’ERC hi pot jugar 
un paper Meritxell Benedí, exregidora per 
aquest partit i actualment presidenta de 
l’Institut Català de les Dones. Tot fa pen-
sar que vol reorganitzar ERC, que arribà 
a tenir tres regidors, i l’alcaldia per un 
temps molt breu en la persona de Vicenç 
Sánchez, i que ha desaparegut del mapa 
polític local. Castell en Positiu ha aglutinat 
ideologies i tendències en el «pastís mu-
nicipal» en les dues darreres legislatures. 
ERC no hi ha trobat espai.

Tel. 93 830 03 02Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ
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L’escriptor Joaquim Carbó, 
fill adoptiu de Castellterçol
Imma Soler

El diumenge dia 2 d’abril l’escriptor 
Joaquim Carbó va ser nomenat fill adoptiu 
de Castellterçol. Feia temps que molts ve-
ïns i amics del poble teníem ganes d’agra-
ir-li tot el que ha fet per la vila al llarg de la 
quarantena d’anys que hi fa estada sem-
pre que pot. El seu norantè aniversari ha 
estat el detonant per a posar fil a l’agulla, 
amb el suport de l’ajuntament.

La trobada s’inicià a la sala Prat de la 
Riba de la casa de la vila, on fou nomenat 
fill adoptiu, acompanyat dels represen-
tants municipals i de nombrosos veïns. 
Seguidament ens vam dirigir a la sala 
Ferran Miró per resseguir junts l’exposi-
ció «Un home discret al país de les formi-
gues», que, d’una manera senzilla i visu-
al, explica el vincle d’en Joaquim Carbó 
amb el poble de Castellterçol a través dels 
seus mateixos escrits. Cal dir que aquesta 
exposició es podrà veure durant la tardor 
a l’Espai de Lectura i que després tindrà 
caràcter itinerant per les escoles i bibliote-
ques que ho demanin.

Als jardins de Cal Recader, de la 
mà de Montserrat Castanys i de repre-
sentants de diferents entitats, vam tenir 
l’oportunitat d’escoltar un repàs de vivèn-
cies i textos que en Joaquim ha dedicat 
a Castellterçol de manera generosa i dis-
creta.

Finalment, ens vam poder alimen-
tar de les paraules d’un Joaquim Carbó 
agraït, amb el seu humor fi i bonhomiós 
i aquest do especial que té per a la con-
versa afable i tranquil·la. Ens va parlar 
de les seves últimes publicacions i va 
signar llibres per als seus lectors. Va dir 
que no sabia ben bé en què consistia ser 
fill adoptiu, però que se sentia molt ben 
adoptat!

* * *
Em sembla que l’ambient de calidesa 

que ell mateix ha generat al llarg de tots 
aquests anys com a veí de Castellterçol 
ens l’ha fet sentir «adoptat» molt abans 
del 2 d’octubre, però des d’ara ja en té el 
títol oficial.

Joaquim Carbó i Montserrat Castanys (fot. Albert Obrero)   
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Esplèndid mural a Calders
Josep Ruaix i Vinyet

El dissabte dia 10 de setembre, vigília 
de la festa major d’estiu, a migdia es va 
inaugurar, en un acte formal alhora que 
simpàtic i popular, un esplèndid mural a 
Calders. És autora del dibuix la coneguda 
i veterana ninotaire de Vic Pilarín Bayés. 
La nova peça fa 6x2 metres i embelleix un 
mur del casal del poble que dona al mira-
dor de la plaça Major, pujant a la dreta. La 
il·lustradora hi ha reproduït elements, fets 
i personatges relacionats amb el municipi. 

A l’esquerra hi destaca la figura del 
comte Guifre el Pelós, repoblador de la 
Catalunya Central; a la dreta, Néstor Al-
mendros, cineasta vinculat al poble. En-
tremig s’hi pot veure l’església (amb el 
rector i uns escolans a la porta), la casa 
de la vila, el castell i la Colònia Jorba, amb 
el Montcau al fons. I per acabar-ho d’om-
plir, gent portant petites calderes (evocant 
el nom de la població), monjos, guerrers 
i un segador (recordant la història de 
Catalunya), caramellaires i escolars, fut-
bolistes i ciclistes, els gegants i capgros-
sos, el Cargolaire —personatge pintoresc 
glossat per l’escriptor Lluís Cerarols en el 

seu llibre Miquelet, el Cargolaire, i altres 
contes calderins, publicat l’any 2002 i, en 
segona edició, l’any 2003—, el pedagog i 
lletraferit Miquel Bosch i Jover, nascut a 
Calders (vegeu LA TOSCA del mes pas-
sat, p. 39), al·lusions al Carnaval i la Qua-
resma, al treball i al paper de la dona en la 
societat, com també als Pastorets, l’escut 
del municipi i el segell de la parròquia, etc.

L’obra ha estat materialitzada, en 
porcel·lana, per l’empresa osonenca Peps 
Espais (Personalització d’Espais Públics) 
i va ser una iniciativa de l’alcalde i arque-
òleg, Eduard Sánchez, relacionat amb la 
dibuixant vigatana per afinitats polítiques, 
si bé tot es realitzà segons les normes ad-
ministratives, amb un cost total de 10.000 
euros. Naturalment, en l’acte d’inaugura-
ció hi van intervenir tots dos, amb explica-
cions adients, seguides per un nombrós 
i encuriosit públic; la Pilarín signà en el 
llibre d’honor de l’ajuntament i rebé un ob-
sequi commemoratiu. Molts es volgueren 
fotografiar amb l’artista davant el mural (el 
sisè que fa), com a record d’una jornada 
històrica per a Calders. 

El nou mural de Calders (Fot. J. Amat)   
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El senglar al Moianès: de raresa a plaga
Josep Font

L’any 1970 La TOSCA publicava un 
article titulat «Caça major». S’informava 
que s’havia caçat el senglar al Moianès i 
la notícia dibuixava una visió del senglar 
com a animal primitiu, exòtic; la batuda 
tenia caràcter èpic i es destacava el nom 
dels caçadors. Pocs anys després, es va 
construir al parc un recinte per a exhibir 
un senglar viu, amb una escenografia ro-
cosa —dissenyada per Josep Maria Ca-
sacuberta— que conferia a aquell racó del 
parc un aire salvatge. El senglar era una 
raresa, que traslladava al present la imat-
ge prehistòrica de l’ós de les cavernes de 
les Coves del Toll, els fòssils del qual s’ex-
hibien llavors a la planta superior de l’ac-
tual Biblioteca 1 d’Octubre, a un centenar 
de metres d’allà.

En cinquanta anys, el senglar s’ha 
convertit en una plaga. Ha perdut la por 
a les persones i l’hem vist fent incursions 
pels carrers de Barcelona i fins i tot ba-
nyant-se a la platja. Què ha passat, en 
aquest mig segle? En parlem amb dife-
rents especialistes i mostrem l’evolució de 
dades que la Generalitat ha recopilat per 

a LA TOSCA sobre sinistralitat a les carre-
teres i nombre de senglars abatuts.

En Cosme Homs, de l’Agrobotiga de 
la Cooperativa, parla cada dia amb gent 
que conrea horts i del sector agrorama-
der: «Per a la pagesia el senglar és un 
greu problema. Més per les destrosses 
que fa als camps que no pas pel que 
menja de la collita. Ara [a inicis d’octubre] 
no se’n veuen gaires pels camps, per-
què no hi ha res plantat i busquen menjar 
al bosc i furguen per trobar cargols, insec-
tes, llavors o alguna serp i tot... Però es 
començarà a sembrar aviat i tornaran a 
aparèixer per buscar el gra sembrat... Ho 
furguen tot! Ara per ara la caça és l’úni-
ca manera que es té per a frenar aquesta 
plaga.»

L’Isaac Morales és el president de la 
Societat de Caçadors de Moià. L’Isaac 
és especialista a caçar la becada, però 
coneix bé el tema del senglar. Abans de 
començar a parlar mostra un vídeo, del 
mateix dia, amb una colla de senglars a 

El senglar és cada vegada més present a les nostres carreteres   
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Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Activitats Cinegètiques 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural   

prop de Castellnou i explica el cas d’una 
persona que va des de Moià a treballar 
a Osona, cada dia, a les cinc de la ma-
tinada. Vol deixar la feina, en bona part, 
pels ensurts constants amb els senglars 
a la carretera. «La Societat de Caçadors 
de Moià té 79 membres, ara mateix. No 
és tan car com diuen, el caçar. Té un cost 
d’uns 200 euros l’any, a part de les des-
peses de cadascú en munició, llicència de 
caça, llicència d’armes, etc. Per a les ba-
tudes del senglar hi ha gossos que també 
estan assegurats. A la societat hem arri-
bat a gastar en un any fins a 14.000 euros 
en veterinaris, en intervencions quirúrgi-
ques quan el senglar fereix els gossos. 
Tenim acords escrits amb els propietaris, 
per a les àrees privades de caça. No po-
dem sortir del perímetre de les propietats, 
en les batudes de senglar, perquè l’as-
segurança no ens respondria. Abans les 
assegurances per accidents a la carretera 
tenien validesa tot l’any. La normativa va 
canviar i ara només cobreix fins a dotze 
hores posteriors a la batuda. Portem un 
llibre de batudes, on cal registrar l’hora en 
què acabem.»

«L’any passat, només a Moià, es van 
caçar 531 senglars. Aquí es caça des 
de la tercera setmana de setembre fins 
a inicis de març. Però es pot caçar tot 
l’any, si es demana. Quan causen danys 
es poden obtenir llicències per a caçar 
fins i tot de nit. A Moià hem fet reunions 
amb l’ajuntament per posar cartells als 
camins i tancar zones, quan fem batu-
des. Tothom té dret a fer ús del medi ru-
ral, però nosaltres tenim autorització ex-
pressa del propietari. Les subvencions 
que hi ha ara no són cap negoci, però 
ens van bé.» 

«No se’n parla tant, però una altra 
espècie que dona problemes és el ca-
birol. La Societat de Caçadors de Moià, 
enguany, tenim dret per a abatre’n 64 (32 
mascles i 32 femelles). Però potser cal-
dria poder-ne eliminar 500, pels proble-
mes que causen a la vegetació. El cabirol 
es caça amb rifle, no es pot anar amb es-
copeta normal, perquè cal ser precís i no 
deixar-los ferits.»

«Els partits en favor dels animalistes 
ho volen prohibir tot. De vegades, caçant, 
hem tingut protestes, de gent que diu que 
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no podem caçar. La societat, actualment, 
ja no entén el fenomen ancestral de la 
caça. Ara l’administració ho posa fàcil per-
què els senglars són un problema, però 
tal com van les coses, jo crec que la caça, 
al final, la prohibiran, començant per les 
becades». «I que jo ho veuré», afegeix 
l’Isaac davant la cara d’incredulitat i sor-
presa de l’entrevistador. 

La Maria Josep Vargas és la cap del 
Servei d’Activitats Cinegètiques del De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural. El mes de setembre s’ha 
fet un simposi internacional sobre el sen-
glar a Seva. 

¿Està estesa, la problemàtica del 
senglar?

El congrés ha estat molt interessant. 
Ja era el 13è simposi internacional i és la 
primera vegada que ha tingut lloc a Cata-
lunya [a l’Estat espanyol, de fet]. Hi han 
assistit unes 250 persones, amb ponents 
de tot Europa. El senglar és un problema 
que s’ha desfermat a Europa i que cau-
sa problemes a França, Alemanya, Itàlia, 
Bèlgica..., arreu. Ningú no se n’ha des-

lliurat. A Catalunya estem en una situació 
complicada, com en molts altres llocs; i és 
que, en només vint anys, la població de 
senglars s’ha duplicat. Encara en els anys 
noranta hi havia ben poques colles de ca-
çadors. S’han incrementat en pocs anys. 

El senglar causa moltes destrosses 
i accidents, aquí, però hi ha països on 
transmet la pesta porcina africana, una 
malaltia que afecta els porcs, que acos-
tuma a ser mortal i que no té cura. No ha 
arribat a Catalunya, però és un risc que 
ens fa por.

El mapa de densitat de porcs sen-
glars sembla que sigui una problemà-
tica que es concentra a la Catalunya 
Vella. És per la coberta vegetal?

És cert que la densitat és més eleva-
da al nord, en comarques com el Moia-
nès i cap a Girona, on té uns hàbitats més 
adients, però també s’està adaptant a les 
muntanyes de Prades, i a les terres de 
l’Ebre ja comencen a tenir problemes amb 
els camps de tarongers, on malmeten l’es-
corça dels arbres o els arrenquen. El porc 
és un mamífer molt intel·ligent, s’adapta, 
aprèn molt ràpid i no té depredadors.

Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Català de Trànsit   



28

Octubre-Novembre 2022    

S’està qüestionant el futur de la 
caça esportiva?

No hi ha cap país d’Europa on estigui 
prohibida, la caça. Al mig de Berlín, amb 
parcs molt grans, fins i tot tanquen uns 
dies els parcs urbans per a fer batudes. 
A França hi ha un lobby potent, en favor 
dels caçadors, on són defensats per par-
tits polítics, però al mateix temps hi ha 
una ministra que està posant en qüestió 
el seu futur. També a França, però so-
bretot a Itàlia, fa 
temps que han 
posat en valor 
la caça com a 
recurs gastronò-
mic, i pots trobar 
caça als super-
mercats. A Fran-
ça l’embotit de 
cabirol és molt 
apreciat. Aquí hi 
ha feina a fer, en 
aquest sentit. A 
Catalunya la ma-
joria de caçadors 
són d’edat avan-
çada i hi ha poc 
relleu generaci-
onal. Crec que 
han de fer un 
esforç per fer en-
tendre a la soci-
etat que no cacen només per caçar, que 
hi ha més coses. És cert que, si l’únic 
argument és la caça esportiva, és pos-
sible que tingui una data de caducitat, 
perquè cada vegada hi ha més carrete-
res, infraestructures i activitat en el medi 
natural, i hi han de conviure comunitats i 
interessos diferents. És difícil compatibi-
litzar-ho, però ho hem de garantir des de 
l’administració. A més, una part important 
de la societat ha «humanitzat» la fauna i 
percep el bosc com un jardí... Entre al-
tres coses, és per això que cada vega-
da hi ha més rescats: la gent va al medi 

natural sense saber on es posa ni sap 
orientar-se.

¿Es tancaran els camins, quan hi 
hagi batudes? I es continuarà donant 
subvencions per a la caça del senglar?

La Generalitat no pot tancar l’accés 
al medi natural des de camins públics per 
a garantir les batudes dels caçadors. Els 
ajuntaments sí que ho poden fer, si publi-
quen bans ben visibles als llocs oficials i 
als camins d’accés on es fan les batudes. 

Cada vegada els 
caçadors hauran 
d’acostumar-se 
a comunicar les 
zones, per tal de 
poder fer aquests 
tràmits i caçar 
amb seguretat. 
Pel que fa a les 
subvencions, és 
el segon any que 
les convoquem, 
amb una partida 
de 900.000 eu-
ros, i les continu-
arem convocant. 
Al Moianès, l’any 
passat, es van 
aprovar cinc ex-
pedients  de  sub-
vencions a socie-
tats de caçadors 

de la comarca. Es van justificar 920 sen-
glars i es van atorgar 23.000 euros. 

No hi ha una única solució, pel que 
fa al senglar. La caça és necessària per 
a limitar-ne la població, però la prevenció 
és també molt important. Cal evitar l’ac-
cés del senglar al menjar fàcil. També 
hem comprovat que un pastor elèctric, 
ben instal·lat, és eficaç.  

La població de cabirol també està 
creixent molt. Al Moianès hi va ser rein-
troduït l’any 1998. És com la situació del 
senglar de fa uns quants anys. De mane-
ra silenciosa, el seu nombre es va incre-

Comarques amb presència elevada 
de porcs senglars   
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mentant molt. Tampoc no tenen depreda-
dors, a excepció dels cabirols petits, que 
poden ser capturats per alguna guineu o 
l’àguila. Donem el nombre de llicències 
per a caçar cabirols que les societats ens 
demanen, en diem «precintes» perquè 
demanem, això sí, que cacin el mateix 
nombre de mascles que de femelles. Els 
caçadors estan interessats pels mascles, 
per la cornamenta, però amb això fan in-
crementar el nombre de femelles, que són 
les que crien. El cabirol et veu d’una hora 
lluny, a diferència del senglar. És per això 
que obliguem que la cacera es faci amb 
rifle, que està pensat per a disparar amb 

més precisió i a més distància i evitar així 
que deixin animals ferits.

Com es pot veure en els gràfics, cada 
any hi ha accidents de trànsit al Moianès 
deguts al senglar. I les dades fan referèn-
cia només als accidents amb ferits, no re-
cullen aquells en què no hi ha víctimes. 
L’any 2021 va ser especialment negatiu, 
amb una persona morta i set de ferides.

Pel que fa al nombre de captures, la 
temporada 2019-2020 es va ultrapassar el 
llindar dels 1.000 porcs abatuts per tem-
porada, i l’any passat es van caçar un total 
de 1.855 senglars al Moianès.

110 anys de gestió privada de l’aigua potable
Josep Canamasas

Aquest octubre, per primera vegada 
els olonencs pagarem el rebut de l’aigua 
a l’Ajuntament d’Oló. Després de molt 
temps de negociacions, finalment s’ha 
municipalitzat l’aigua amb la compra de 
l’empresa Aigües Potables d’Oló, un fet 
que feia molts anys que es reivindicava.

La gestió anirà a càrrec d’Aigües de 
Manresa, ja que l’ajuntament ha com-
prat una petita participació accionarial 
d’aquesta entitat per tal que pugui tenir la 
concessió. La Cambra de Concessionaris 
d’Infraestructures ja ha qüestionat aquest 

acord; per tant, no sabem com acabarà.
Oló disposa d’aigua corrent des de fa 

110 anys gràcies a la iniciativa privada. Va 
ser l’olonenc, però aleshores resident a 
Sabadell, Josep Joan Obradors Pascual 
qui va construir una xarxa d’aigua aprofi-
tant les fonts que hi havia a l’altra banda 
de la riera. En concret, la font de la Deu i 
la del Viver, situades en terrenys que ha-
via comprat. Més tard, per falta d’aigua va 
comprar els terrenys de la font de les Hor-
tes. Amb canonades de ceràmica va ha-
ver de travessar la vall de la riera d’Oló per 

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

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

Visites diàries

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

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg
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Josep Obradors, l’any 1955 (fot. Sardà)

a arribar a dalt el castell, el punt més alt 
de la població, on va col·locar un dipòsit 
de 175.000 litres. L’aigua arribava per la 
força de la gravetat, ja que el punt de cap-
tació tenia una cota més alta. Va crear una 

xarxa per a arribar a totes les cases que 
en volguessin, però el negoci li va causar 
molts problemes degut a la calç que té l’ai-
gua. Això va fer que molts veïns estigues-
sin descontents i l’any 1932 es va vendre 
el negoci a l’Esteve Valls de Manresa. 
L’empresa va passar per un parell de pro-
pietaris més fins que el 1962 la va comprar 
Josep Terricabras, de la Gleva. Aquest va 
modernitzar les canonades i va ampliar la 
xarxa fins als ravals. Finalment, l’any 1976 
es va tornar a vendre; una oportunitat que 
es va deixar perdre per a passar a mans 
municipals. La va comprar Josep Pons 
Prat, que tenia per soci l’olonenc Martí 
Jubany Ollé. Dels hereus d’aquests últims 
ha passat, a través d’una compravenda, a 
ser de titularitat municipal.

L’any 1954 l’ajuntament acordà cons-
truir un monument d’agraïment i home-
natge a Josep Obradors, i l’any 1955 s’in-
augurava una font, que ja ha tingut tres 
ubicacions, amb una inscripció que deia: 
«1955. En agradecimiento a D. José J. 
Obradors Pascual por su gran labor de 
la traída del agua en 1912». El que no 
sap molta gent és que va ser un monu-
ment demanat i pagat per ell mateix. Va 
convèncer l’alcalde de l’època perquè l’hi 
construís. Per tant, els olonencs encara 
estem en deute amb ell, més si tenim en 
compte que nombroses poblacions amb 
molts més habitants van trigar molts anys 
a tenir aigua corrent a les cases.
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Al Moianès tindrem parcs eòlics 
i fotovoltaics, tant sí com no
David Prat

Pere Viladomiu (Barcelona, 1960) 
a principis dels anys vuitanta va ser un 
dels primers membres cooperativistes 
d’Ecotècnia, una de les empreses pi-
oneres a Catalunya en la fabricació de 
molins de vent. Viladomiu, amb l’autoritat 
de la seva llarga experiència com a en-
ginyer i membre d’Ecotècnia, ens parla 
de la transició energètica i del futur no 
gens llunyà del Moianès, sense defugir 
propostes polèmiques. La tradició famili-
ar de Viladomiu està lligada a la indústria 
tèxtil, a les colònies homònimes del Ber-
guedà, i el seu vincle amb el Moianès ve 
de lluny, perquè des de nen ha estiuejat 
a Castellterçol i actualment té una casa 
a l’Estany.

Quan Viladomiu s’incorporà a la co-
operativa Ecotècnia, l’empresa tot just 
començava a fabricar aerogeneradors 
de 30 Kw, amb unes pales que desen-
volupaven un gir de dotze metres de 
diàmetre. Com que els molins de vent 
són més rendibles a mesura que creix 
el diàmetre de les pales, Ecotècnia va 
anar dissenyant i fabricant aerogene-
radors cada vegada més grans. Un 
molí actual de 120 metres de diàme-
tre, per exemple, genera 3.000 Kw; la 
potència generada es multiplica per 
cent quan el diàmetre de les pales ho 
fa per deu. Per això es fan molins cada 
vegada més grans i, en conseqüèn-
cia, l’energia eòlica surt cada cop més 
barata. Actualment, afirma Viladomiu, 
l’eòlica i la solar fotovoltaica són les 
dues energies més rendibles, comp-
tant-les totes, les renovables i les que 
no ho són.

Ecotècnia va instal·lar el primer molí 
de vent a Vilopriu (Empordà). Però el 

creixement de l’empresa, a partir d’ales-
hores, es produí gràcies a les vendes 
a Espanya i arreu del món. No a Cata-
lunya. Ecotècnia havia arribat a produir 
anualment entre 300 i 400 molins, que 
venia a Espanya, al Japó, als EUA, a 
Polònia, al Brasil… Segons Viladomiu, 
els diferents governs de Jordi Pujol van 
mostrar-se contraris a les energies re-
novables i ferms defensors de l’energia 
nuclear. Amb l’arribada del Tripartit, tot 
i que d’entrada hi va haver una actitud 
més receptiva, tampoc no s’arribà a con-
cretar res. I això encara dura. Els cata-
lans, creu dolgut i decebut Pere Vilado-
miu, tenim una actitud incomprensible i 
complicada davant el repte energètic i 
mediambiental. En relació a les energi-
es renovables, ocupem l’últim vagó del 
comboi europeu, per darrere de Bulgà-
ria i Romania. Ecotècnia, fa quaranta 
anys, era un cau d’enginyers hippies i 
progres que s’escarrassaven per trans-
formar el sistema energètic amb l’esforç 
empresarial diari però amb un objectiu 
final que aleshores devia semblar utò-
pic. Avui en dia, quan s’ha aconseguit 
que els aerogeneradors siguin econòmi-
cament rendibles, Viladomiu contempla 
perplex com Catalunya ha esdevingut 
un territori hostil a aquesta font energè-
tica.

«Et sents com el soldat que ha estat 
combatent contra l’enemic en una trinxe-
ra i, quan guanya la guerra i ho celebra 
amb xampany, de cop i volta comença a 
rebre trets de la pròpia rereguarda: “Però 
si són els meus, que em disparen!” És 
una sensació absolutament frustrant. Jo 
crec que el principal problema que tenim 
a Catalunya és la desinformació. S’ha 
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Pere Viladomiu, a l’Estany (fot. D. Prat)   

estès l’opinió: “Estic a favor de les ener-
gies renovables, però no d’aquesta ma-
nera”, que es tradueix en una oposició 
als parcs eòlics grans o a posar qualse-
vol mena d’instal·lació per no espatllar el 
paisatge. Però l’emergència climàtica és 
un fet i la Unió Europea ha establert que 
el 2030 el 50% de l’energia s’ha d’ob-
tenir de fonts renovables, i el 2050 ha 
de ser renovable el 100% de l’energia. A 
Catalunya estem al 7% o al 8%, la qual 
cosa ens condemna a no poder complir 
de cap manera aquest compromís en 
els vuit anys que ens queden de termi-
ni. I cal pensar que el 2030 es tanquen 
les centrals nuclears catalanes, Ascó i 
Vandellós, que produeixen la meitat de 
l’energia que consumim. Sembla que al-
guns prefereixin que l’electricitat la facin 
a Aragó i a França i que una Catalunya 
immaculada i sense parcs eòlics importi 

l’energia que no produeix. Els indepen-
dentistes hauran d’explicar com podem 
aspirar a la sobirania política sense ge-
nerar la nostra energia.» Pere Viladomiu 
està convençut, malgrat tot, que aquesta 
actitud nostra frenarà el canvi que cal, 
però que no l’evitarà.

Viladomiu té, fins i tot, propostes con-
cretes per al Moianès. «Suposant que 
omplíssim de plaques fotovoltaiques to-
tes ―totes!― les teulades dels habitat-
ges, les escoles, els poliesportius, les 
fàbriques, etc. de Catalunya, obtindríem 
el 30% del que necessitem. Però omplir 
totes les teulades és impossible. En rea-
litat, podríem aspirar a un 20%. D’on tra-
iem el 80% restant? La instal·lació urgent 
de parcs eòlics i fotovoltaics és inevita-
ble. Al Moianès, damunt de Collsuspina, 
s’hauran d’instal·lar uns vint molins de 
120 metres de diàmetre. Al Puigsagor-
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di, uns quants molins més. I al sud de 
la comarca, just darrere de Gallifa, tam-
bé se n’hi hauran de posar. I això és així 
perquè els mapes eòlics, d’accés públic, 
mostren que aquests són els tres punts 
de la comarca amb més vent. I a més a 
més hi haurà parcs de plaques fotovoltai-
ques escampats per tota la comarca. És 
veritat que els parcs solars ocupen molta 
superfície. Per a produir 5 Mw, pots optar 
per un sol molí de vent o bé per un camp 
ple de plaques. Jo crec, per tant, que l’im-
pacte paisatgístic dels molins és menor. 
Sigui com sigui, ens haurem d’acostumar 
a sortir a passejar, a veure molins de vent 
i a no considerar-los una agressió al pai-
satge. A més, caldrà construir un pantà 
de l’extensió de tres camps de futbol a 
Collsuspina, un pantà que es pot fer de 
manera que sigui fins i tot un element 
atractiu del paisatge. A Tona caldrà fer un 
pantà semblant, que estarà connectat al 
de Collsuspina amb una central de bom-
beig. De dia, amb el sobrant que generin 
les plaques solars (o els molins, si fa molt 
vent), es bombarà l’aigua de Tona a Coll-
suspina. De nit, quan no hi ha sol i hi ha 
més demanda d’electricitat a les cases, 
l’aigua de Collsuspina es deixarà caure 
avall i produirà electricitat amb unes tur-
bines. Aquest sistema no suposa despe-
sa d’aigua, perquè l’aigua que va amunt 
i avall és sempre la mateixa, llevat, és 
clar, de la que es perd per evaporació. A 
més a més, es podrien posar dues o tres 
instal·lacions de tractament de biomassa 
en diferents punts de la comarca, que són 
relativament petites i d’impacte reduït. És 
clar, tot plegat suposa una modificació 
molt important del paisatge, però ho hau-
rem d’assumir.»

«Al Moianès —continua explicant 
Pere Viladomiu— ens podríem posar 
d’acord per a aconseguir cinquanta mi-
lions d’euros: una part vindria d’un banc, 
una altra part s’obtindria d’inversors amb 
interès en el projecte i, finalment, es po-

dria aconseguir una part de la participa-
ció popular: jo hi poso 500 euros i tu n’hi 
poses 1.000. Es podria crear l’empresa 
Parcs Eòlics del Moianès i comprar sei-
xanta molins. Això és possible, i jo en-
tenc un projecte així com un exemple de 
descentralització. La descentralització 
total és que cadascú es creï l’energia 
que necessita a casa, però això no és 
possible en tots els casos. Tant sí com 
no, caldran instal·lacions grans. I és aquí 
on es poden fer propostes d’àmbit co-
marcal.»

Ara bé, Pere Viladomiu encara va 
més enllà. Perquè aquest futur que ens 
dibuixa solament és viable en comar-
ques com el Moianès, però no en terri-
toris metropolitans densament poblats. 
«A mi m’agradaria dir-te una altra cosa, 
però per a abastir Barcelona amb ener-
gia renovable només hi ha una solució: 
que les comarques del voltant multipli-
quin per tres les instal·lacions que els 
caldrien per a autoabastir-se, i puguin 
així subministrar energia a l’àrea metro-
politana. Barcelona no es pot autoabas-
tir amb energia renovable. És impossi-
ble. Les plaques fotovoltaiques que pots 
instal·lar al terrat d’un bloc de pisos on 
viuen quaranta famílies no poden pro-
porcionar de cap manera l’electricitat ne-
cessària. Es podria crear un parc eòlic 
marí davant de Barcelona, però no hi fa 
prou vent i en aquests moments no seria 
rendible.»

Finalment, quan li demano per la 
política comarcal, Pere Viladomiu es 
mostra escèptic: «Si un alcalde del 
Moianès es comprometés a instal-
lar un parc eòlic, els ciutadans se’l 
menjarien viu. Hauria de ser un alcal-
de suïcida. Però val més un alcalde 
suïcida ara que no pas esperar que 
arribi la Unió Europea i ens obligui a 
instal·lar, tant si t’agrada com si no, 
les instal·lacions que ens acabaran 
pertocant.»
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Emprenedoria i creativitat a Castellcir
Francesc Rochel i Vara

El proppassat 17 d’abril es va cele-
brar a Castellcir la fira «Art Natura» pels 
carrers del poble i amb molt èxit de parti-
cipants i també de públic en general. Tot 
passejant per la fira es podia descobrir la 
quantitat d’iniciatives de projectes perso-
nals il·lusionants emmarcats dins l’empre-
nedoria i, ben segur, amb les seves difi-
cultats i riscos.

Hem volgut fer-vos arribar una petita 
representació d’aquests projectes i d’una 
manera molt humil transmetre el suport i la 
solidaritat a tots els participants i no deixar 
de cap de les maneres els negocis conso-
lidats. Al cap i a la fi, aquests últims són 
referència i experiència que cal aprofitar.

* * *
Gerard Gras i Guiteras (Barcelona, 

1995) és el present i el futur de l’activitat 
agrària i ramadera a Castellcir. El vincle 
amb el seu avi Jesús Guiteras (Castellcir, 
1933-2014) ja des de petit va despertar-li 
un somni de futur: de gran voldria fer la 
mateixa feina de l’avi. Amb els esforços 
corresponents i molt treball, està fent el 
que més el motiva: dedicar-se a la page-
sia. Una tarda calorosa d’estiu, tot passe-
jant per les terres de conreu, ens va fer 
notar la netedat de tot l’entorn i, per tant, 
un benefici per al territori i la conservació 
del bosc per fer minvar el perill de foc. En 
Gerard va cursar el grau mitjà de produc-
ció agroecològica, la formació és prou im-
portant i la seva finalitat en la seva activi-
tat professional és millorar i no parar de 
créixer, però amb seny. 

* * *
Anna Rodríguez i Rus (Barcelo-

na, 1985) és la llibertat personal de «fer 
vida» i compartir-la. Amb el nom comer-
cial d’«Al·hada Alquimia», l’Anna va optar 
per endinsar-se en el món dels productes 
naturals i, com diu en el seu Facebook: 

«Cosmètica conscient, elaborada amb 
matèries ecològiques i biodegradables 
que cuiden i acaronen». El nom comerci-
al predisposa a entendre l’Anna i la seva 
elaboració dels productes, aquest nom 
ens porta al món de les fades i les ales, 
però al darrere de tot hi ha rigor amb les 
tècniques productives. Amb estudis de fi-
toteràpia (terapèutica de les plantes medi-
cinals) i herboristeria (plantes medicinals), 
l’Anna té molta predisposició i interès per 
llegir, fer tallers i tot el que es relaciona 
amb la formació. Aquest toc de llibertat 
personal l’ha portada, des de molt jove, a 
viure experiències de viatges. Algun dia la 
seva il·lusió amb flaires de llibertat la durà 
a descobrir i trepitjar la selva amazònica.

* * *
Àlex Rigol i Espejo (Sant Feliu de Llo-

bregat, 1980) és la creativitat amb el su-
port del seu entusiasme i un toc de rebel-
dia. Visitar la seva nau de treball i magat-
zem t’endinsa, o millor dit et submergeix, 
en un món màgic d’enginys de materials 
diversos, de jocs, de joguines, de tot un 
món per a fer servir en espais lúdics de 
lleure, fires, escoles i arreu on «El Pájaro 
Jocs» pugui amb els seus muntatges esti-
mular els sentits. A la fira de Castellcir va 
ser una descoberta trobar tot un desple-
gament d’enginys d’experimentació sono-
ra (Orkestrònia), que deixà embadalit més 
d’un visitant. L’activitat  professional de 
l’Àlex l’ha portat per molts indrets de Ca-
talunya i fins i tot d’Europa. Amb la com-
panyia La Cresta i amb el seu muntatge 
«Orkestrònia», va ser present el mes de 
juny d’enguany al festival «Río Loco» de 
Tolosa de Llenguadoc i també recentment 
a Fira Tàrrega 2022. De la seva nau nei-
xen idees, es planifiquen muntatges, i tot 
amb un senzill i simple esbós fet a llapis, 
però amb la fermesa de tirar-ho endavant 
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D’esquerra a dreta: Gerard, Joan, Àlex i Anna (fot. F. Rochel)   

per anar compartint la maleta plena d’il-
lusions: és el seu desig.

* * *
Joan Torres i Alberch (Castellcir, 

2000) és la constància de l’escriptura. En 
Joan, com molts nens i nenes de la seva 
edat, va descobrir l’estimació i el valor de 
la lectura llegint dels set als dotze anys 
els llibres de l’escriptora J.K. Rowling, de 
la sèrie de Harry Potter: eren moments de 
descoberta i de compartir lectures amb 
els pares. Aquí podem subratllar la impor-
tància que té llegir de petits i el suport dels 
adults en aquesta tasca: en Joan va te-
nir aquest suport. El món de Harry Potter 
el va portar a rellegir, a descobrir mons i 
altres atmosferes argumentades en pàgi-
nes i pel·lícules de fantasia i ciència fic-
ció. Tot plegat, a plantejar-se escriure un 
llibre, i ho va aconseguir: La llegenda del 
temps (la llegenda de les joies temporals) 

(Almeria: Letrame Grupo Editorial, 2022). 
En el número 811 de LA TOSCA (setem-
bre 2022) n’hi ha una referència, en les 
«Lectures d’estiu moianesenques» de M. 
Carme Muñoz. Segons ens informa l’au-
tor, aquest és el primer llibre d’una trilogia. 
Descobrir aquesta fascinació per l’escrip-
tura el va ajudar a triar els actuals estu-
dis de Comunicació Audiovisual (UVIC). 
Joan, endavant amb els projectes.

* * *
Una comarca com la nostra, el Moia-

nès, ben segur que està esquitxada arreu 
d’iniciatives, projectes, il·lusions i línies 
d’esperança de futur. Fem un crit a les ad-
ministracions que correspongui perquè fa-
cilitin i agilitzin al màxim els tràmits burocrà-
tics. Siguem solidaris i participatius en els 
projectes que ens fan el poble més agra-
dable. Fem que el jovent emprenedor i que 
cerca el seu futur arreli a la nostra comarca.
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Moià a la «Barcelona underground»
Ramon Puig

La capital catalana ens ofereix un im-
pressionant ventall d’exposicions, ja fixes 
o temporals, al MNAC, el Museu d’Història 
de Catalunya, el CosmoCaixa, etc. El Pa-
lau Robert, a les portes de la vila de Grà-
cia, no para d’oferir al visitant una nova 
sorpresa a cada tongada. Fa un any fou 

molt comentada la referida a la «Barcelo-
na underground». Situada als inicis de la 
dècada dels setanta, en ple franquisme, 
ens va mostrar l’explosió de l’anomenada 
contracultura: Pau Riba, Sisa, el folk, la 
música progressiva, Ona Laietana, alter-
nant amb la bohèmia ramblera —qui no 
recorda el mític Ocaña, tot un artista, tan 
popular com especial— amb moltíssima 

visualització de gran quantitat de publica-
cions: Ajoblanco, El Víbora, etc.

Grata fou la sorpresa de veure, de 
manera molt clara i amb una amplíssima 
visió, el quasi mític Taller 7, ubicat a l’an-
tic Molí del Perer, que, dirigit per l’intrè-
pid i batallador Diego Segura, intentava 

l’assaig d’una forma de vida naturista, 
amb gran càrrega filosòfica.

Però per tal d’exposar el tema 
em sembla bo remembrar aspectes 
d’aquell Moià de poc més de 3.000 ha-
bitants. Organitzar l’Ateneu Llibertari 
(abans de La Pólvora), situat a l’edifici 
que ocupava el petit bar de la parada 
dels cotxes Sagalés (on ara hi ha la 
ferreteria Ordeix), a l’avinguda de la 
Vila; Passarell, convertit en whiskeria 
noctàmbula i molt concorregut per gent 
de comarques veïnes; ambients com 
cal Capeta (avui desaparegut). Diver-
ses fonts assenyalen sessions d’inter-
canvi de parelles amb participació de 
gent d’altres pobles de l’entorn. En el 
pla artístic, caldria comptar amb l’artis-
ta i bohemi somniador Quico Palomar.

Retornant a l’exposició, explicava 
el contingut del Taller 7: la pràctica del 
nudisme, dels banys d’argila, l’har-
monia cos-ment, la meditació, l’estudi 
del cosmos, l’alimentació equilibrada, 
l’ajuda a prevenir la malaltia, el budis-
me com a camí, l’«home integral». De-
finia Diego Segura com a persona que 

volia harmonitzar-se amb la natura, re-
tornar a la terra creant petites comunitats 
que organitzessin el repartiment de cultius 
biològics. Al final hi afegien la pràctica de 
la medicina natural i la cosmobiologia. La 
propietat del Molí del Perer finalment no 
va voler l’esmentada comunitat al seu ter-
ritori i van acabar per marxar a Genicera, 
província de Lleó.

DE FORA ESTANT

Plafó de l’exposició dedicat al Taller 7   
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El present del futur i el futur del present. 
Elements per a una utopia possible
JR Arisa 

Considero que la relació entre futur i 
present és un tema complex. Si bé al llarg 
dels temps s’alternen temps estables, 
amb unes característiques o factors més 
o menys constants, que generen etapes o 
èpoques estables pre-
sidides per una realitat 
contínua, amb temps 
inestables, temps de 
transició, èpoques tur-
bulentes, de canvis, de 
crisis...

El que voldria ex-
posar és quines carac-
terístiques històriques, 
quins engranatges de 
fons expliquen més bé 
el viatge de la humanitat 
al llarg dels temps, qui-
nes causes han fet pro-
gressar la humanitat al 
llarg de la història i han 
contribuït més al benes-
tar de les persones. És 
a dir, quins engranatges 
ens permeten de poder 
copsar una possibilitat 
certa d’esperança en la 
utopia de la humanitat 
al llarg de la història.

En aquest sentit, 
voldria destacar una aportació molt recent 
d’Oded Galor, economista, autor del llibre 
El viatge de la humanitat. El big bang de 
les civilitzacions: el misteri del creixement 
i la desigualtat (Edicions Destino). El llibre 
ofereix una perspectiva inèdita de la his-
tòria humana, que desvela les claus per 
a entendre els dos principals misteris de 
l’evolució de la humanitat: el progrés i la 
desigualtat. Una potent teoria fruït de més 

de trenta anys d’investigació, basada en 
un ampli ventall de proves empíriques i 
coherentment argumentada.

Amb caràcter merament enunciatiu, 
les principals conclusions sobre els en-

granatges o, en sentit 
general, les grans institu-
cions que han determinat 
i determinen el viatge de 
la humanitat són les se-
güents (després de cada 
engranatge-factor hi afe-
geixo unes  breus consi-
deracions personals):

1. L’autor destaca el 
paper essencial i profund 
de la diversitat genètica i 
de la riquesa geogràfica 
a l’hora d’explicar l’apari-
ció dels altres engranat-
ges.

● Rellevància del ni-
vell de no endogàmia i 
de relació com a causa 
de la diversitat genètica.

● La qualitat de la 
terra, de la geografia, de 
les condicions del lloc, 
en sentit ampli. 

2. Les mesures que 
milloren l’orientació cap al futur.

En aquest àmbit, una reflexió perso-
nal: si bé una de les accepcions del ter-
me política podria ser l’art de satisfer les 
necessitats de les persones, també hauria 
de poder ser la voluntat i capacitat de lide-
rar el futur. 

A Catalunya tenim un bon exemple 
històric, Prat de la Riba, una personalitat 
eminentment pràctica, per a qui la política 

SOCIETAT

JR Arisa   
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era la construcció del país i el lideratge 
del present i especialment del futur, i per 
això va fer possible una certa utopia, en 
un lloc i en un moment històrics, amb molt 
pocs recursos, posant el coneixement i 
els experts a liderar les polítiques en uns 
temps difícils, els de la Mancomunitat de 
Catalunya.

Es tracta d’un fenomen que apareix 
de tant en tant en la història, que l’eco-
nomista italià Sylos Labini anomenava, en 
general, fer emergir una Balena Blanca, 
en el sentit de fer sorgir un projecte líder 
i que el món et vegi... Com, per exemple, 
els Jocs Olímpics de Barcelona.

3. La cultura, l’educació i el coneixe-
ment.

Si bé és el factor tradicionalment més 
conegut i reconegut, no sembla que s’ha-
gi tingut prou en compte en determinades 
èpoques històriques. Aquest article no 
permet fer la necessària i aprofundida re-
flexió sobre aquest engranatge essencial.

4. La innovació.
La importància històrica de les «in-

vencions» i de la recerca està més que 
fora de dubte, per bé que certs països 
no li han donat ni li donen la importància 
que es mereix i que ens mereixem. Em 
ve al cap una citació de la gran Hannah 
Arendt: «Els homes i les dones, tot i que 
van néixer per a morir, no han de morir 
sinó innovar.»

5. La igualtat de gènere.
A tenir en compte, especialment, que 

el factor explicatiu del millor desenvolupa-
ment dels fills i filles és el nivell educatiu 
del pare i, especialment, de la mare. Cosa 
que comporta prioritzar la discriminació 
positiva de les dones, i sobretot, des del 
punt de vista sistèmic i social, de les ma-
res.

6. El pluralisme.
Generar un «nos-altres» ric i respec-

tuós és font de mutu reconeixement, de 
creixement interpersonal i de qualitat de 
la societat. Aquest pluralisme ha de ser 

compatible amb el reconeixement i res-
pecte al lloc i als països.

7. El respecte a la diferència.
Això passa també per l’adequat, ne-

cessari i mutu respecte a allò que és pro-
pi, singular i diferent. A la pròpia identitat 
de les persones i dels països. Segons 
aquest autor, aquests engranatges tenen 
la clau de la prosperitat universal.

Altres autors —Daren Acemoglu i Ja-
mes A. Robinson, Per què fracassen els 
països. Els orígens del poder, la prospe-
ritat i la pobresa (Editorial Acantilado)— 
també consideren factors rellevants:

8. La qualitat de les elits —extractives 
de valor i de recursos versus elits intrac-
tives o de creació de valor i de servei—, i

9. La qualitat de les institucions, en 
sentit ampli, és a dir, la qualitat dels sis-
temes de funcionament, d’incentius i de 
valors.

Així mateix, Henry Mintzberg, en el lli-
bre La societat enfront de les grans corpo-
racions. La necessitat de l’equilibri social 
(Editorial Libros de Cabecera), defensa 
que el factor més rellevant per al futur de 
les societats és:

10. Disposar d’una potent xarxa ciu-
tadana i comunitària que també faci pos-
sible el rellevant protagonisme de la so-
cietat civil en uns temps dominats per un 
capitalisme financer global.

Si aquestes teories són certes, sem-
bla que això ens empeny, a totes les 
persones, organitzacions i institucions, a 
aplicar-les a la vida diària i també a inte-
grar aquests factors i engranatges en els 
objectius generals i missions de les orga-
nitzacions, per tal que esdevinguin també 
institucions.

Ens hi va, d’alguna manera, la nostra 
contribució a una certa utopia, a un futur 
millor per a totes les persones, a generar 
un camí d’esperança per a tothom.
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Joan Soler i Capdevila, el primer Mosso 
d’Esquadra de Moià, arriba a la jubilació
Roser Portet

Joan Soler i Capdevila es va jubi-
lar el juny passat com a sotsinspector 
del cos de Mossos d’Esquadra, després 
de trenta-nou anys de servei, durant els 
quals va adquirir experiència i rang com 
a professional i com a persona, juntament 
amb el creixement cada vegada més pro-
fessionalitzat del mateix cos. Forma part 
de la primera promoció dels Mossos d’Es-
quadra de Catalunya; així, doncs, ha vist 
passar tot el creixement del cos des dels 
seus inicis. Un bon moment per a fer ba-
lanç. 

Ets el primer Mosso d’Esquadra de 
Moià, oi?

La meva mare em va comentar que 
hi havia un besavi meu que havia estat 
mosso a la caserna de Barcelona durant 
els anys trenta del segle XX; es deia Joan 
Camprubí, però no en tinc més informació 
i tampoc no n’he vist fotografies. Ara tin-
dré temps per a dedicar-me a aclarir-ho. 

Quan vas ingressar en el cos de 
Mossos d’Esquadra?

El dia 1 de juny del 1983. Jo no era 
gaire conscient del que era el cos de Mos-
sos d’Esquadra ni el que podria arribar a 
ser. Sí que políticament hi havia l’ambició 
de la seva solidesa, però en aquell mo-
ment els qui vam viure-ho i vam formar 
part de la primera promoció no ens ho 
imaginàvem.

Què et va fer decidir entrar a for-
mar-ne part?

Jo tenia vint-i-sis anys i en feia vuit 
que treballava en el sector metal·lúrgic, 
en una empresa de Manresa que es deia 
La Metal·lúrgica Tèxtil i que va fer fallida al 
cap de poc temps; aleshores començava 
una crisi que va afectar tot el sector. Ja 
era casat amb la Nati i teníem una de les 
nostres dues filles, la Montse; més enda-
vant naixeria la Mireia. Havia de buscar 
una sortida, perquè necessitàvem un fu-
tur que ens valgués a tota la família. La 
meva germana Pilar, que treballava a les 
Llars Mundet, em va comentar que a la 
Diputació hi havia mossos, i un dia vaig 
sentir per la ràdio que es convocava la pri-
mera promoció de la policia autonòmica, 
amb previsió d’anar-se desplegant per tot 
el territori. No m’ho vaig pensar pas dues 
vegades i m’hi vaig presentar. Durant 
vuit mesos vaig formar-me a l’acadèmia 
[l’Escola de Policia de Catalunya], que en 
aquells moments es trobava a l’avinguda 
Pearson de Barcelona i la preparació físi-
ca la fèiem al camp de futbol La Bàscu-
la, a la Zona Franca, també a Barcelona. 
Era la primera vegada que es creava una 
formació específica per a preparar els fu-
turs policies. Les instal·lacions eren pe-
tites per als 260 nous policies i es feien 

PERFILS

Joan Soler (fot. Miquel Coll)   
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dos torns, el del matí i el de la tarda: els 
del grup de la tarda durant el matí fèiem 
l’entrenament esportiu i a les tardes ens 
preparaven en dret penal, història de Ca-
talunya, sociologia, català, política, dret 
constitucional... 

Podem dir que és una feina voca-
cional?

En aquells moments entrar de mosso 
va ser més una necessitat que una voca-
ció. La vocació aniria venint... Els aspi-
rants érem una part de Barcelona i l’altra 
de comarques. Per a la primera promoció 
es buscava més qui érem que quines apti-
tuds reals teníem, és a dir, va ser un acord 
polític entre tots els partits (Convergència, 
PSUC...) per a tirar endavant la primera 
promoció de policia autonòmica. Hi havia 
por que hi entressin extremistes tant de 
dreta com d’esquerra i per aquest motiu 
els partits polítics es van valer de la seva 
xarxa territorial per a conèixer la vida dels 
qui ens hi presentàvem.

Jo no en coneixia res, de la policia, 
solament les sèries de la televisió. No es-
tava gens preparat, ni de cultura general, 
ni de temes específics. Però encaixava 
dins la idea que creia que tenien els po-
lítics per a formar la policia d’aquest país. 

Quina va ser la teva primera desti-
nació?

Me la van designar, no la triàvem; 
em va sorprendre que em toqués a 
l’Àrea d’Escortes; era un privilegi, perquè 
aquest destí estava molt ben considerat. 
Jo crec que els professors ho marcaven 
una mica, en conèixer-nos recomanaven 
on podríem funcionar millor. Hi vaig estar 
durant dotze anys. Primer, tres anys amb 
el president Jordi Pujol. Va ser una boge-
ria de dedicació d’hores, perquè tenia una 
agenda molt atapeïda; els dies que feia 
migdiada ja ens podíem preparar, perquè 
carregava piles i ja tirava fins a les tres 
de la matinada. Fer d’escorta consistia a 
preparar tots els actes quant a seguretat 
i complir amb tota la seva agenda, avisar 

les policies locals i preparar les activitats 
improvisades. Podia moure’s en helicòp-
ter, llavors calia una major coordinació: 
dividir els grups, anar en cotxes allà on 
aterrava... Per cert, en una ocasió venia a 
Castellterçol en helicòpter des de la Cer-
danya, jo tenia festa i em van trucar els 
companys per demanar-me que busqués 
un lloc per a aterrar, i vaig fer-lo aterrar 
al Prat de Moià, quin podia ser el millor 
lloc, si no? Va ser una època molt interes-
sant i intensa, no solament per les coses 
de què t’assabentaves, sinó per totes les 
anècdotes que vivies. Posteriorment, vaig 
estar set anys amb el doctor Josep Lapor-
te, que aleshores era conseller de Salut 
i més endavant d’Ensenyament; era una 
persona educadíssima, vaig tenir molta 
sort, van ser uns anys molt bons. Els únics 
problemes durant aquesta etapa eren da-
vant les manifestacions, ens convertíem 
en diplomàtics perquè no dificultessin el 
seu pas. Finalment, vaig estar dos anys 
amb el grup parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, amb l’Àngel Co-
lom i la Pilar Rahola. 

Podríem dir que aquells anys els vi-
víem amb un constant neguit, era una 
època en què ETA actuava molt i la nostra 
obligació consistia a vetllar per la segu-
retat de la persona que escortàvem, la 
nostra feina era facilitar que la persona 
escortada pogués fer la seva feina.

Després vas passar a treballar a la 
policia	científica.

Era l’any 1996, en aquells moments 
ja s’havien desenvolupat les unitats que 
treballaven en empremtes dactilars, en 
documentoscòpia... però mancava un co-
neixement en armes més exhaustiu, en 
balística i traces instrumentals, l’estudi 
de les armes de foc i de les marques que 
han deixat les eines que han fet servir en 
algun delicte. La feina consisteix a com-
plir les ordres judicials i emetre informes 
pericials d’armes i traces d’eines. Aquests 
informes després s’hauran d’anar a expli-
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Joan Soler fent d’escorta de Jordi Pujol a la Cambra de Comerç de Portugal (Porto), el 1984   

car, complementar i defensar quan hi hagi 
el judici oral. Va ser quan Ferran Salvador, 
cap de la Divisió de la Policia Científica, 
pels meus coneixements del món de la 
mecànica em va proposar de posar en 
marxa la Unitat de Balística i Traces Ins-
trumentals, juntament amb la Mireia Bai-
lach. La formació específica la vaig fer als 
laboratoris del CNP (Cuerpo Nacional de 
Policía). Dos mesos a Barcelona aprenent 
coneixements generals i vaig estar a Ma-
drid dos mesos aprenent balística operati-
va i sis de balística identificativa. 

Durant tots aquells anys vaig veure 
molts casos, molts d’impactants per la 
seva crueltat o duresa. El primer cas va 
ser un home mort a Manlleu per impacte 
de bala; es va poder aclarir que havia es-
tat un suïcidi. 

La part més dura era veure les vícti-
mes; quan hi ha un cadàver, fins que no 
arriba el jutge no es mou res, el metge fo-
rense fa les primeres actuacions, després 
la policia científica pot fer la seva feina, la 
recollida de proves, armes, beines... Ens 
posàvem a disposició del metge forense 
per al que necessités en cada cas, anar a 
les autòpsies i assistir-lo amb els nostres 
coneixements en el que anomenem balís-
tica d’efectes per a classificar el que va 

trobant quan hi ha bales i projectils, que 
una vegada extrets dels cossos s’analit-
zaran. 

L’etapa següent va ser treballar a la 
Sala Central de Comandament.

Hi va haver una remodelació de la 
cúpula i una sèrie de problemes; després 
de quinze anys ja necessitava un canvi, 
perquè també havien sigut uns anys molt 
intensos. L’any 2009 vaig passar a ser 
cap de torn de la Sala Central de Coman-
dament, durant tres anys. S’hi coordina-
ven tots els fets rellevants que passaven 
a Catalunya. També es feien trasllats d’òr-
gans en cotxes patrulla (actualment es fa 
en ambulàncies). A la sala, assegut da-
vant de dues pantalles d’ordinador, t’as-
sabentaves de tot el que passava abans 
que ningú a tot Catalunya. En una ocasió 
vaig veure que hi havia un foc a casa d’un 
conegut aquí a Moià i de seguida vaig avi-
sar el fill, que va córrer a casa els pares 
abans que hi poguessin arribar els bom-
bers. Era dur, el ritme de treball que portà-
vem, perquè rotàvem els horaris i anàvem 
canviant matí, tarda o nit... Recuperar-te 
dels canvis d’horari, encara que tenies 
algunes setmanes lliures, era molt pesat. 

I	 finalment	 vas	 tornar	 a	 la	 Unitat	
Central de Balística i Traces Instrumen-
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J. Soler treballant amb el microscopi de 
comparació, en 1999   

tals, on has acabat la teva trajectòria 
professional.

Em sento un privilegiat per haver po-
gut tancar la meva etapa al cos de Mos-
sos d’Esquadra en una unitat que, junta-
ment amb la Mireia, vam començar de 
zero i on vaig viure tantes coses, tantes 
evolucions i on tinc molt bons companys. 
Però abans havia passat altra vegada a la 
Sala Central de Comandament i a l’Àrea 
d’Escortes. El comissari David Piqué, en 
aquells moments sotscap del cos de Mos-
sos, em va dir que venien temps difícils i  
que s’havia de remodelar l’escorta; era el 
2013, quan hi havia l’Artur Mas de presi-
dent de la Generalitat, que havia pensat 
en mi com a cap de la Unitat de Presidèn-
cia. Vaig portar la seguretat del president, 
durant sis anys, tres amb Mas i tres amb 
Puigdemont. Sis anys terribles per haver 
de batallar amb tot el personal, sobretot 
amb l’entorn polític que envolta el presi-
dent, després de negociar contínuament 
amb caps de gabinet, oficina de protocol, 
secretàries... Hi havia molts nervis, les 
contravigilàncies identificàvem vehicles 
del CNP i de la Guàrdia Civil que seguien 
el president, el nerviosisme era perma-
nent. Fins que un dilluns em van trucar i 

em van dir que el president havia marxat 
fora de Catalunya. 

Després de l’aplicació de l’article 155 
es van canviar tots els caps que tenien a 
veure amb l’escorta i els nous venien amb 
instruccions de fer fora tots els qui havíem 
estat d’alguna manera en l’entorn del pre-
sident Puigdemont.

Me n’havia d’anar, faltava poc per a 
poder-me jubilar, me’n vaig tornar a la 
Sala Central, hi vaig estar un any molt 
tranquil, relaxat i bé. I després, quan van 
traslladar la sala de Barcelona al Com-
plex Central d’Egara, a Sabadell, va venir 
la pandèmia del Covid-19, que ens ho va 
desmuntar tot, perquè jo no volia marxar 
de treballar de Barcelona, però amb tot 
plegat vam decidir venir a viure a Moià. 
I un dia, parlant amb el cap de la UCB-
TI, li vaig fer el comentari que buscava 
un lloc on caure mort, i em va convidar a 
tornar a treballar amb ells. Hi he portat el 
tema de riscos laborals i un projecte molt 
interessant, una investigació que feia la 
Nathalie Schwab, una metgessa forense 
suïssa, que establia patrons de fractura 
d’ossos humans frescos per impacte de 
bala disparada per arma de foc. Els ossos 
els hi van proporcionar a l’Institut de Me-
dicina Legal, a Barcelona. Li faltava algú 
que aportés les armes i els trets sobre 
els ossos i va anar a veure els Mossos i 
vam treballar plegats. Vaig construir uns 
motllos de ferro per a poder-los reomplir 
amb gelatina balística i simular al màxim 
la musculatura dels ossos reals; vàrem 
disparar més de quaranta ossos.

Com veus el futur del del cos?
Veient com ha anat tota la trajectòria 

des dels seus inicis en els anys vuitanta, 
s’ha fet molt camí, s’ha millorat molt, s’ha 
treballat per tirar-lo endavant, hi ha gent 
molt vàlida. Solament demano als més 
joves que treballin amb ganes, perquè 
nosaltres hem pencat molt, que els que 
venen al darrere facin la seva feina, per-
què nosaltres ja hem fet la nostra.
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La fugida a Egipte
Montse Ginesta & Joan Portell 

El lacai va obrir la porta de la botiga 
de Pere Abadal, a Moià, i va anunciar l’ar-
ribada del seu noble senyor amb una veu 
greu i rasposa: 

—El noble senyor Mateu Baldric i Fe-
liu, fidel servidor del virrei Príncep d’Es-
quilatxe, i la seva muller Martina d’Orriols 
i Callís! 

I, assegut 
en una cadira 
e n c o i x i n a d a 
portada a mà 
per quatre bra-
cers, va entrar 
el noble senyor. 
A peu, fent sal-
tirons, el se-
guia una noieta 
espantadissa 
vestida de cap 
a peus amb 
randes i llacets 
d’un rosa enllu-
ernador. 

Els bracers 
van dipositar el 
noble davant el 
taulell de la bo-
tiga i la noieta 

ARTS I LLETRES

Biblioteca de Catalunya. Àlbum Abadal   

I ara, què faràs? Com encares la ju-
bilació?

No m’avorriré gens. És inevitable sen-
tir cert vertigen pel canvi que representa 
en la vida, deixar el cos i enfocar la teva 
vida d’una altra manera, però tinc moltes 
aficions: m’encanta cuidar l’hort, continuo 
fent de manyà, restauro mobles vells, es-
tic al Moto Club Moianès, que aquest any 
celebrem el 50è aniversari... També he 
tingut l’oportunitat, juntament amb el meu 
cap a la unitat de Balística, Xavier Garrido, 

de discernir els impactes de bala que van 
quedar a la plaça de Catalunya de Barce-
lona de la guerra civil, i encara hi són: el 
17 de setembre sortia un article a La Van-
guardia, del periodista Plàcid Garcia-Pla-
nas, que havia sol·licitat la col·laboració 
dels Mossos per a determinar-ho. A més, 
de tant en tant, baixo al Complex Central 
d’Egara per esmorzar amb els meus com-
panys: ara em fot molt que, després de 
trenta-nou anys de mosso, per a entrar-hi 
em posin la targeta de «visitant»...



44

Octubre-Novembre 2022    

es va quedar dreta al seu costat, mentre 
somreia forçadament i anava movent rít-
micament el ventall que duia lligat al ca-
nell. 

Pere Abadal va observar el noble: era 
un home vell, visiblement malaltís, duia la 
perruca descol·locada, tenia la pell d’un 
color cendrós i una cicatriu que li partia la 
galta dreta, amb penes i treballs s’aguan-
tava dret a la cadira.

El lacai va tornar a parlar.
—El meu noble senyor Mateu Baldric 

i Feliu, en saber la fama de la vostra bo-
tiga, ha volgut venir a comprar xocolata, 
tomàquets, vainilla, tabac..., però abans 
voldria tastar tota la mercaderia!

Pere Abadal, una mica estranyat, va 
anar posant damunt el taulell els productes 
que li demanaven, a mà del senyor Bal-
dric. El noble, fent un esforç gegantí, tot 
esbufegant, va moure el tors de la cadira 
per acostar-se al taulell i, ajupint-se negui-
tosament, va començar a fer petites mos-
segades..., primer a la xocolata, després 
als tomàquets i finalment també va quei-
xalar amb fruïció unes quantes fulles de ta-
bac. De sobte, es va empolsinar tot ell amb 
la pols de la vainilla mòlta que hi havia en 
un pot de vidre i es dedicà a ensumar-la i 
a ensumar-se insistentment, com un gos 
faldiller, fent petits esternuts que l’agitaven 
tot. Entretant la noieta, la seva jove esposa 
Martina, feia ganyotes i miolava de tant en 
tant com un gatet esporuguit.

L’adroguer astorat esperava que els 
bracers i el lacai fessin alguna cosa, però 
aquests, impertèrrits, restaven quiets amb 
la boca ben serrada, talment estàtues. 
L’escena va durar uns quants minuts. 

Mateu Baldric posava el ulls en blanc 
mentre anava fent petits mossecs a la 
xocolata. Movent-se espasmòdicament 
intentava, sense aconseguir-ho, llepar la 
mica de polsim de vainilla que havia cai-
gut damunt el taulell. De la comissura dels 
llavis li regalimava un suc llefiscós.

En veure aquell desfici, Pere Abadal 

es va compadir del noble. Es deia que 
molts dels comerciants que retornaven 
a la península enriquits pels serveis fets 
a la corona, a les Amèriques, tenien una 
mena de melangia incurable, feien coses 
extravagants i vagaven desconsolats sota 
l’ombra d’un enyorament que se’ls clava-
va a la pell com una corona d’espines.

La veu del lacai el va treure de les se-
ves cavil·lacions.

—Ara, el meu senyor, com a bon cris-
tià, també està interessat a comprar-vos 
un gravat, un gravat que convidi al capte-
niment i a la devoció.

A Pere Abadal, encara trasbalsat per 
l’escena, se li va acudir un gravat, només 
un podia acomplir els desigs d’aquell se-
nyor. No hauria trobat millor client per al 
seu gravat...

Aleshores va posar cada producte 
a dins d’una bossa i ho va embolicar tot 
perquè s’ho enduguessin dins d’una cai-
xa. Va netejar el desori del taulell amb un 
drap i va endinsar-se al taller a buscar el 
gravat. 

Amb cura el mostrà al senyor Baldric. 
En el gravat es representava, vagant per-
duts, Josep i Maria amb el fillet a coll fugint 
d’una mort anunciada amb l’esperança de 
trobar recer en algun lloc. I, talment com 
els personatges que tenia al davant, la so-
litud i el desconsol els embolcallaven da-
vant uns fets als quals no podien fer front. 
El desassossec que surava en el gravat 
de la fugida a Egipte li va semblar, a Pere 
Abadal, el mateix que ara contemplava en 
aquella visita tan anguniosa.

Mateu Baldric i Feliu ni va mirar el gra-
vat, va recolzar el cap a la cadira encoi-
xinada, va fer un senyal amb la mà i els 
bracers van carregar la cadira, la caixa i 
el gravat. El lacai va pagar l’import i Marti-
na Orriols i Callís, l’esposa mioladora, en 
sortir, va fer una reverencia grotesca.

A Pere Abadal li va venir a la memòria 
una dita de Ciceró: «És la fortuna, no la 
saviesa, la que guia la vida dels homes.»
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Versos diversos...
Baltasar Fonts

Tenim la sort de posseir un campanar 
que es fa dir «sí senyor». No podria dir 
que s’assembli gaire al campanar del qual 
parla el poeta en la composició que avui 
us presento; tanmateix, sí que el que es-

criu ens fa reviure l’aventura de pujar-hi. 
De fet, el que fa Joan Vinyoli (Barcelona, 
1914-1984) és parlar d’ell mateix ser-
vint-se d’aquesta experiència i recobrar 
així la visió i l’anhel de la pròpia infantesa.

El campanar

Sovint, sovint, com per la dreta escala
d’un campanar, fosca i en runes,
pujo cercant la inaccessible llum;
ple de fatiga dono voltes,
palpant els murs en la tenebra espessa,
graó rere graó.

Però, de temps en temps,
sento la veu de les campanes,
clara i alegre, ressonar,
tocant a festa allà en l’altura,
i veig per la finestra en el silenci
de l’alba els camps estesos, esperant.

Aurores de la infància, com us trobo
llavors, ah, com encara dintre meu,
una llavor de joia perdurable
pugna per fer-se planta exuberant!
Com crides, infantesa, en les profundes
capes del cor, com, de genolls, et trobo,
Déu meu, llavors, tornat pura lloança!

Fot. C.I.C. - Moià
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PUBLICACIONS
Llibres

Mireia Romero. Fills del món
Barcelona: Rosa dels Vents, 2022. 169 pp.
Mireia Romero és la parella de Carlus Padrissa, de La Fura dels 
Baus. L’any 1999 van adoptar bessons al Nepal, la Baghawati i la 
Dambari. El llibre explica la història de maternitat i d’adopció, que 
es pregunta: «Quan no tens un poble a on tornar, d’on ets», i ens 
convida a reflexionar sobre els nostres propis orígens.

M. Trias i Freixa (cur.). Terminologia i societat: recursos 
terminològics i escenaris comunicatius
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2022 (edició en línia).
Volum que, entre altres coses, recull la taula rodona entorn del 
tema «La definició dels termes en el diccionari general i en l’es-
pecialitat», amb l’aportació del lingüista moianès Carles Riera, 
titulada «A propòsit de la terminologia mèdica i farmacèutica dels 
diccionaris (generals i d’especialitat)» (pp. 70-85).

Revistes
—Butlletí	Oficial	del	Bisbat	de	Vic, 

maig-juny 2022, amb una ressenya del 
llibre de Jordi Castellet i Sala Semper re-
formanda. Epístoles. Cicle C, signada per 
Josep Ruaix.

—Catalunya Cristiana, núm. 11-9-
2022, amb una llarga entrevista a Carles 
Riera, lingüista i prevere, signada per Da-
vid Pagès i Cassú; també el núm. 2-10-
2022, amb una ressenya del llibre de Ra-
mon Pou i Rius L’Esperit, llavor de l’uni-
vers, signada per J. Ruaix.

—Cavall Fort, núm. 1444 (segona 
quinzena set. 2022), amb l’article divul-
gatiu «Bluetooth. “Dent blava”», de Maria 

Àngels. Petit i Mendizàbal.
—Full Diocesà del 28-8-2022, amb 

l’editorial titulat «Visita amb espelmes al 
claustre de l’Estany». També el del 4-9-
2022, amb l’article «El misteri d’iniquitat», 
de J. Ruaix.

—Llengua Nacional, núm. 120 (3r 
trim. 2022), amb els articles «A propòsit 
de la preposició “excepte”», de C. Riera, 
i «Una forma verbal normativament des-
considerada (I)», de J. Ruaix.

—Qüestions de Vida Cristiana, 
d’agost 2022, amb l’article «Joan Coromi-
nes, vint-i-cinc anys després», de Carles 
Riera.
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Robatoris persistents a Moià
Fa uns quants mesos ens fèiem res-

sò de la problemàtica dels robatoris que 
es pateixen al veïnat de Cal Patiràs. Els 
robatoris o intents de perpetrar-los conti-
nuen existint, no tan sols en el perímetre 
assenyalat en aquell moment, sinó tam-

bé en altres punts de Moià. Els veïns de 
Cal Patiràs continuen alerta, es coordinen 
dins un grup que aplega unes 210 perso-
nes, duent a terme l’organització de ron-
des de vigilància per part dels veïns que 
poden i dels cossos de seguretat —espe-
rant l’arribada de nous efectius, com tam-

BREUS

Diaris

20-9-2022
«La moianesa Changue serà la candidata de 
la CUP a Barcelona. Resident a Moià durant 
una dècada, va ser regidora municipal abans 
de ser diputada». 

22-9-2022
«Calders acollirà a mitjans d’octubre un festi-
val dedicat íntegrament als jocs de taula».  

23-9-2022
«Esport17 i Judo Moià s’entrenen amb els 
campions olímpics i mundials Basile, Bilodid i 
Uriarte, a Girona». 

2-10-2022
«Els arbres, la molsa i els bolets tenen propi-
etari», entrevista de dues pàgines al moianès  
Antoni Mur Allué, inspector en cap dels Agents 
Rurals de Catalunya.
 
3-10-2022
«Un centenar de Vilarmau es retroben, des-
prés de dos anys, en la tradicional trobada. 
Això va ser el diumenge dia 25 de setembre, a 
la Torre de Casanova, de Moià». 

El Punt Avui

3-10-2022
«El cas Castellterçol es tanca amb una abso-
lució. L’Audiència de Barcelona no veu delicte 
de corrupció en l’actuació de l’antic alcalde del 
municipi Manel Vila».

Regió 7

23-8-2022
«La batalla pel futur de Ca l’Espardenyer re-
viu a Monistrol de Calders. Una recollida de 
signatures exigeix que es faci una consulta. El 
govern de la CUP tira endavant la rehabilitació 
malgrat que els regidors de l’oposició hi estan 
en contra». 

24-8-2022
«Meroil muntarà un camp de 19 hectàrees de 
plaques solars al terme de Calders. Se situarà 
a la finca del Canadell, a prop de la subesta-
ció d’Endesa. Ara és un camp de cereal que el 
propietari assegura que produeix poc».

27-8-2022
«El Giracirc omple els carrers i places de Coll-
suspina amb una desena d’espectacles». 

6-9-2022
«Moià preveu tenir llesta, a final d’any, l’ampli-
ació de les oficines dels Mossos. L’ajuntament 
ja té aprovat el projecte, que permetrà guanyar 
espai a la planta baixa de l’edifici del consistori 
i poder incorporar nous agents».

14-9-2022
«La comunitat Els Avets de Moià s’ampliarà 
amb un tercer edifici. El centre per a persones 
amb discapacitat intel·lectual passarà dels 17 
residents actuals a 25 i disposarà de més es-
pai per al taller ocupacional».
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Naixements
Issaga Bah, filla d’Ousmane i de Binta 

Ousmane, dia 27 d’agost.
Ainé Docampo Klose, filla d’Alejandro 

i de Laia, dia 13 de setembre.
Abel Constantin, fill de Mihai i de Ro-

xana, dia 18 de setembre.

Defuncions
Conxita Picañol Ententas (de Case-

lles), de vuitanta-cinc anys, vídua de Jo-
sep Galobart, dia 29 d’agost.

Jordi Ribé Arisa, de vuitanta-vuit anys, 
dia 2 de setembre, a Tona.

Sebastiana Guerrero Muñoz, de no-
ranta anys, dia 27 de setembre. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

bé comentàvem en l’anterior ocasió—. En 
moltes de les cases s’hi han instal·lat alar-
mes de seguretat com a via d’increment 
de la vigilància. Es planteja la qüestió de 
si els polítics haurien de fer un canvi en 
la legislació vigent, perquè podria ser la 
solució que revertís el problema. 

Vetllada literàrio-musical
El diumenge dia 2 d’octubre, a 2/4 de 

set del vespre, va tenir lloc a l’auditori de 
Sant Josep una exitosa vetllada literàrio-
musical, titulada «Cantar Verdaguer». El 
cor País Meu, format per veus de diferents 
indrets de Catalunya i dirigit per Ramon 
Manent (alhora guitarrista), amb l’acordi-
onista Ferran Martínez, anà interpretant 
una quinzena de poemes de Jacint Ver-
daguer, musicats per distints compositors 
(antics i moderns), intercalant-ho amb les 
explicacions i recitacions del rapsode mo-
ianès Baltasar Fonts, abillat a l’estil del 
Verdaguer jove. En resultà un recital molt 
dinàmic, amè i instructiu, que feu les de-
lícies del públic que omplia la sala i que 
obligà a oferir alguns bisos.   

Premi per a una exposició
L’exposició «Estiueig de proximitat» 

ha estat escollida, per l’Associació de Mu-
seòlegs de Catalunya, com a millor expo-
sició temporal. La mostra, produïda per la 

Xarxa de Museus Locals de la Diputació 
de Barcelona, ha estat comissariada per 
Joaquim M. Puigvert, col·laborador en di-
verses ocasions de l’Associació Cultural 
Modilianum, i ha comptat amb el disseny 
de la moianesa Lídia Antúnez.

Exposició de Jordi Soldevila
Jordi Soldevila, dissenyador gràfic de la 

nostra revista, ha participat en la 15a Ruta 
de l’Art, els dies 7, 8 i 9 d’octubre, a Cas-
telló d’Empúries. L’exposició «Homenatge 
a Toni Catany/Pintures» s’ha pogut veure 
a la segona sala de l’Ecomuseu-Farinera.

Sínode diocesà
El diumenge dia 18 de setembre va co-

mençar solemnement a la catedral de Vic 
l’assemblea del sínode diocesà convocat 
pel bisbe Romà Casanova. El dissabte 
dia 1 d’octubre s’iniciaren, al seminari vi-
gatà, les sessions de l’assemblea sinodal, 
que prosseguiran, segons el calendari, en 
set dissabtes més (no consecutius). De 
l’arxiprestat del Moianès hi participen els 
següents membres (per ordre alfabètic): 
Maria Estany Esparó Valldaura (laica de 
l’Estany), Fulgenci Hitayezu (arxiprest), 
Glòria Pons Puigcorbé (laica de Moià) i 
Josep Ruaix Vinyet (rector de Calders). 
També, com a auxiliar, Francesc Aliberch 
Padrisa (seminarista).



49

La Tosca - Moià

Per a l’avi Santiago
Anna Valldeoriola

L’avi era molt bona persona. Ja sé 
que això es diu sempre, però en el seu 
cas aquesta defi nició queda curta. Era 
una persona feliç, amb un caràcter alegre 
i un tarannà despreocupat, però segura-
ment el que més el caracteritzava era la 
generositat i la seva disposició a ajudar 
els altres. Suposo que és això el que el 
va fer ser una persona molt coneguda i 
estimada al poble.

Personalment, només en tinc bons 
records, de l’avi. Quan jo era petita vaig 
passar moltes tardes amb ell, acompa-
nyant-lo al Riu a cuidar les vaques, que 
deia jo. Aquelles estones que compartíem 
s’han convertit en el millor record d’ell i 
dels millors que tinc de la meva infantesa. 
Encara ara, quan recordo aquella època, 
no puc evitar que m’aparegui un somriure 
a la cara. Sé que serà una de les coses 
que explicaré als meus nets quan sigui 
gran. Amb ell vaig aprendre tot allò que 
l’escola mai no m’hauria ensenyat: saber 
gaudir de la vida, envoltada dels que esti-
mes mentre fas allò que et fa feliç.

Gràcies, avi. Sempre tindràs un tros-
set del meu cor amb tu. Allà on siguis, es-
pero que segueixis essent l’esperit lliure 
que sempre vas ser. Els que deixes aquí 
et continuarem recordant així. T’estimo, 
avi.

NECROLÒGIQUES

Santiago Valldeoriola   

El Santiago, l’avi, era una persona 
que es va guanyar a pols viure. Nascut en 
una família molt pobra, va quedar orfe a 
set anys, va perdre el seu germà gran du-
rant la guerra civil i va créixer fent de mos-
so per algunes cases fi ns que, fi nalment, 
va anar a parar en una on el van acollir 
com un més de la família. Tot i les penú-
ries dels primers anys de la seva vida, no 
va perdre la il·lusió de viure.

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

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fi ns al dia 17 
de novembre, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho 
a la nostra bústia, a Can Carner.

* * *
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AGOST 2022

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

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

31,9

29,7

28,6

19,3

17,6

17,4

25,6

23,7

23,0

7

6

4

0

0

0

3

4

7

NE

SE

N

18,2

14,4

9,0 41,6

DÈCADA

SETEMBRE 2022

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

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

27,0

26,2

20,0

16,6

15,5

11,0

21,8

20,8

15,5

5

1

2

1

4

3

4

5

5

SW

SW

NW

0,0

2,6

13,6 16,2

DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

La màxima de 36 graus del dia 12 d’agost havia estat superada pels 36,1 graus del 
16 de juny proppassat. La màxima de les mínimes d’agost fou de 22,5 graus el dia 13; 
en el 2003, la mitjana de les màximes fou de 30,7 graus, i la mitjana de les temperatures 
mitjanes fou de 24,3 graus.

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades his-
tòriques 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).

COMPARATIVA AGOST-SETEMBRE 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

Agost	1922 Agost 2022

27,1
15,4
21,2
33,0
9,0
31,2
29,0

7

30,0
18,1
24,1
36,0
12,4
41,6
13,4
13

Setembre	1922 Setembre 2022

19,9
9,8

14,9
27,0
5,0

81,8
20,2
13

24,4
14,4
19,4
32,2
7,1

16,2
10,2

7
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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

Entre els que identifiqueu correctament on es troba aquest element del poble de Moià 
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.

Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).

La imatge del concurs anterior correspon a la porta de la casa del número 2 de l’avinguda de l’Escola Pia. El guanyador ha 
estat Vicenç Pladevall Forcada.

CONCURS «La qualitat és en el detall»

És un paviment hidràulic que 
trepitgen moltes persones, algunes 
cada dia. El podem veure del matí 
al vespre, però quan hi som fixem la 

vista en altres coses. On és?



La Tosca
MOIÀ    Octubre-Novembre 2022       núm. 812

El dinar del centenari
del C.E. Moià
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El senglar al Moianès: de raresa a plaga
«Al Moianès tindrem parcs eòlics i fotovoltaics, tant sí com no»

Joan Soler i Capdevila, el primer mosso moianès




