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Mobilitat accessible
L’any 2023 arrenca a Moià amb un 

nou equipament estratègic, el pàrquing 
del CAP. El CAP s’havia inaugurat fa onze 
anys, en el moment àlgid de la crisi finan-
cera. Durant molt de temps es va témer 
que l’ensulsiada econòmica de l’ajunta-
ment comportés la pèrdua de titularitat de 
l’aparcament. No ha estat així, i ens n’hem 
de felicitar. El seu cost acumulat, comp-
tant les inversions i despeses de lloguers 
d’espais alternatius per a aparcar, depas-
sa els 6 milions d’euros —una xifra que 
s’aproxima al pressupost total de l’ajun-
tament l’any 2021—. Fent-ho rodó, cada 
plaça d’aparcament ha costat uns 40.000 
euros. Són uns imports a recordar, quan 
la societat qüestiona les inversions o les 
despeses culturals i socials, en un poble 
que no disposa ni d’una sala d’exposici-
ons amb estàndards homologables, com 
esmenta un creatiu doblement guardonat 
en una entrevista a l’interior de la revista. 

Pocs pobles de la mida de Moià dis-
posen d’un aparcament soterrat d’aques-
tes dimensions. És una oportunitat per a 
aplicar, i actualitzar, el Pla de Mobilitat, 
redactat fa cinc anys. Pacificar el trànsit al 
centre del poble, minvar el protagonisme 
del vehicle privat, incrementar la segure-
tat dels vianants, recuperar la visibilitat de 
façanes i aparadors, entorpida sovint per 
cotxes aparcats, repercutirà en un Moià 
amb millor qualitat de vida. Com va passar 
amb la recollida selectiva, el repte és ara 
la sensibilització social, el canvi d’hàbits. 
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Donem suport, des d’aquesta capçalera, 
a impulsar un consell o taula de mobilitat, 
perquè amb la participació i la complicitat 
social és més fàcil de trencar inèrcies molt 
instaurades. 

En mobilitat interurbana és imminent 
l’inici de les obres a la C-59, defensada 
per la Plataforma C-59 Segura amb una 
actitud constructiva i aportant suggeri-
ments i propostes per a fer la carretera 
més segura. 10.800 vehicles diaris, una 
via estreta i amb revolts tancats, més la 
incidència del senglar han convertit la 
C-59 en un punt negre de la mobilitat. És 
una altra notícia positiva per a encetar el 
2023. 

Comencem aquest any, també, donant 
compte de les festes de Nadal, que s’han 
celebrat sense cap mena de restricció. 
Els carrers s’han omplert per la cavalcada 
de Reis, el quinto ha estat multitudinari i 
les entrades als Pastorets es van exhau-
rir. El pessebre vivent d’Oló ha estat un 
fenomen comarcal que, amb entrada de 
pagament, ha aconseguit 1.500 visitants.

Fa un any aquesta revista donava 
compte de l’inici del centenari del Club 
Esportiu Moià. A les portes de Nadal, la 
celebració ha conclòs amb la presentació 
d’un llibre que aprofundeix en la història 
del club, i amb una documentació gràfica 
on es poden identificar més de 2.100 per-
sones que han passat pel club. La mono-
grafia constitueix la millor forma de reblar 
el centenari.

Coberta
Document 

a part
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Inauguració del 
pàrquing (fot. J. Clarà)

El pàrquing del CAP obre les portes
Josep Font

El dissabte dia 17 de desembre es va 
inaugurar el pàrquing del CAP de Moià. 
La presentació va comptar amb la inter-
venció de l’alcalde i dels tècnics de l’em-
presa redactora del Pla de Mobilitat, així 
com amb la presència de regidors i de 
força públic, encuriosit per descobrir el 
nou espai. I és que ja feia onze anys de 
la inauguració del CAP i el soterrani havia 
estat com un pou, on s’havia abocat molt 
diner públic i només havia generat notíci-
es negatives, com un accident greu o la 
possibilitat d’acabar en mans privades.

Amb l’habilitació de dues de les tres 
plantes soterrades el pàrquing disposa de 
147 places al centre de Moià, de les quals 
vuit són per a recàrrega de vehicles elèctrics 
i quatre reservades per a persones amb 
mobilitat reduïda. És obert de dilluns a diu-
menge de dos quarts de vuit del matí a les 
deu del vespre. Fins a la primavera funciona 
com la zona blava del centre: estacionament 
gratuït, limitat a dues hores. A partir del mes 
de març es combinaran les places de rotació 
—amb dues hores gratuïtes i pagament des 
de la tercera hora— i el lloguer de places.

La inauguració, que va ser alhora una 
jornada de portes obertes, anava acom-
panyada d’una exposició de l’ajuntament, 
que resseguia la història del soterrani 
—«com s’arriba aquí»— i els canvis que 
comportarà en l’aparcament al centre de 
la vila. S’afirmava: «El cost total de l’obra 
del pàrquing ha estat de gairebé 6.000.000 
d’euros», i: «va ser una de les obres fa-
llides de la societat municipal MoiàFutur, 
junt amb la construcció del CAP i l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil». També expli-
cava la utilització d’un solar del carrer de 
Santa Magdalena com a pàrquing alter-
natiu «per a cobrir la demanda d’aparca-
ment al centre del poble», precisant que 
entre l’any 2008 i el 2018 «el cost de les 
obres, els lloguers i les despeses relacio-
nades amb aquest aparcament han estat 
de 203.000 euros». L’exposició anunciava 
que el pàrquing «permet implantar el pla 
de mobilitat que millora el comportament 
del trànsit rodat del nostre poble».

Entre les mesures ja preses, s’ha fet 
de vianants el primer tram del carrer de 
la Tosca —on enguany es construirà una 

VIDA MUNICIPAL

Inauguració del pàrquing del CAP, el dia 17 de desembre (fot. Jaume Clarà)   
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Infracció habitual en l’estacionament, a la baixada del Mestre (fot. J. Font)   

Joan Estevadeordal (fot. J. Font)   

plataforma única per a millorar-ne l’acces-
sibilitat—. S’elimina la zona blava als car-
rers de Sant Josep, Jacint Vilardell, San-
ta Magdalena, Sant Antoni i plaça Major, 
amb reserva, segons els llocs, de places 
d’urgències, zones de quinze minuts, o de 
«minusvàlids» —deia l’exposició—. Pel 
que fa a l’avinguda de la Vila, es deixaran 
només places de càrrega i descàrrega, 
una decisió que està pendent de l’autorit-
zació del Servei de Carreteres.   

Joan Estevadeordal: «la millora 
de la mobilitat requereix 
sensibilització i educació» 

L’alcalde, Dionís Guiteras, en la inau-
guració del pàrquing del CAP havia dit que 
«els carrers de Moià es van pensar per a 
una època de transport de carros», posant 
de relleu el desfasament entre l’urbanisme 
existent i les necessitats actuals. També 
va intervenir-hi el moianès Joan Esteva-
deordal, autor, l’any 2017, del Pla de Mo-
bilitat Urbana Sostenible de Moià,  en col-
laboració amb Xavier Bach i Pau Hosta.

Hem volgut contrastar amb en Joan 
quines oportunitats ofereix el pàrquing 
per a la millora de la mobilitat a Moià, atès 
que ell té una dilatada experiència com a 
soci i consultor d’una empresa d’enginye-
ria de mobilitat i de seguretat viària. Ha fet 
conferències, ponències, cursos i entre-
vistes opinant sobre qüestions d’urbanis-
me, i de ciutats grans com Barcelona. Li 
demanem l’opinió sobre el pàrquing, però 
creu que cal començar parlant del canvi 
climàtic, que urgeix a fer canvis, a tots els 
nivells, començant per les institucions in-
ternacionals...  

«La Generalitat ha estat pionera a 
redactar una Llei de Mobilitat; d’aquí ve-
nen els Plans de Mobilitat Locals i tam-
bé les zones de baixes emissions ZBE.» 
[Les ZBE han estat notícia, aquests dies, 
perquè enguany havien de començar les 
limitacions a les ciutats de més de 50.000 
habitants i, a part de Barcelona, la majo-

ria de ciutats no ha complert el calendari.]
«Hi ha pocs municipis, de la dimen-

sió de Moià, amb un pàrquing soterrat 
d’aquestes dimensions. És clar, el forat hi 
era i calia acabar-ho. Tindrà un cost, ben 
elevat, de manteniment. Caldrà omplir-lo i 
això vol dir intervenir en l’aparcament ex-
terior. Aquest és el repte. I és que el cotxe 
és “el rei de la mobilitat” i un “devorador 
d’espai”. Moià disposa de 2.000 places 
d’aparcament en calçada, de les quals el 
90% són gratuïtes. Això equival a una ex-
tensió de tres camps de futbol, gairebé. 
Aquest espai es resta a la gent. Si conti-
nua la mateixa disponibilitat de places lliu-
res al carrer, molts no aniran al pàrquing.»

I en Joan comença a oferir dades so-
bre el diagnòstic del Pla de Mobilitat, de 
les quals segurament no som prou cons-
cients:

«El 70% dels carrers no compleixen la 
normativa d’accessibilitat. A Moià hi ha un 
total de 25 km de carrers (comptant les ur-
banitzacions i zones industrials). El 75% 
de l’espai és per als vehicles i el 25% per 
als vianants. Fins avui hi havia només 200 
metres de carrer exclusiu per a vianants 
—s’hi ha d’afegir el centenar de metres 
del carrer de la Tosca— i 1 km de prioritat 
de vianants.»

«Els residents de Moià fan uns 20.000 
desplaçaments diaris. Uns 7.500 són a 
peu, interns. Amb cotxe se’n fan gairebé 
13.000 de diaris. D’aquests, 7.500 són de 
connexió (desplaçaments amb destí fora 
del poble) i uns 4.600 són interns. Al car-
rer de Sant Sebastià, per exemple, hi pas-
sen cada dia 300 vehicles, per estalviar 
recórrer el centre. I pel carrer de Sant An-
toni hi transiten cada dia 400 vehicles que 
no han de fer cap gestió a les botigues 
del carrer o la plaça Major, per comoditat. 
El repte és el canvi modal: més a peu i 
amb bicicleta i menys vehicles. Cal incre-
mentar la seguretat, reduir els accidents, 
i que la mobilitat sigui equitativa, que tot-
hom tingui el mateix dret a la mobilitat. És 
important, per a aconseguir-ho, sancionar 
els infractors, però ho és més la sensibi-
lització i l’educació de la gent. Ara estem 
treballant amb el camí escolar a Castell-
terçol. Si els nens ho comenten a casa, 
perquè n’han parlat a l’escola, això també 
ajuda a conscienciar els pares.»

«Els Plans de Mobilitat han de ser 
participatius, generant consells o taules 
de mobilitat, per a fer els ciutadans trans-
missors i partícips dels canvis. No ha es-
tat el cas de Moià, que fins ara ha aplicat 
ben poc el Pla de Mobilitat, que caldrà 

actualitzar. Ara és una oportunitat per a 
revisar coses i intervenir-hi. Per exemple, 
el pàrquing de la residència està ubicat en 
bona part en zona verda. Allà no hi hauria 
de ser, el pàrquing. Hi ha molts temes a 
millorar: incrementar el nombre de pas-
sos de vianants, la senyalització i altres 
millores a la carretera de Manresa a Vic, 
on s’han incrementat els accidents, o a 
l’avinguda de la Vila, on caldria prendre 
decisions. N’hi ha que són petites actua-
cions, que no requereixen gran despesa, 
que són mers detalls.»

La conversa amb Joan Estevadeor-
dal és rica d’exemples concrets, de les 
deficiències de la il·luminació actual a la 
carretera de Manresa per als vianants, la 
impossibilitat d’accedir en bones condici-
ons a peu als polígons industrials, que al 
Pla Romaní no hi ha ni parada de cotxe de 
línia... Queda ben clar que els municipis 
que han apostat per la peatonalització del 
centre han tendit a incrementar-ne l’ex-
tensió. Cal pacificar la circulació a dins la 
vila. Detalls com cotxes amb el motor en-
gegat mentre s’està comprant pa o tabac 
haurien de formar part del passat: el reg-
nat absolut del cotxe és una monarquia 
que —aquesta sí— és a les nostres mans 
de convertir en república. 
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A punt de començar les millores 
de la C-59, assegura el conseller Fernández
Josep Font

El divendres dia 16 de desembre el 
conseller Juli Fernández va anunciar al 
Moianès el començament imminent de les 
obres per a la millora de la seguretat de 
la carretera cap a Barcelona, la C-59. Les 
obres ja estaven anunciades per al 2022. 
El seu cost és de gairebé 7 milions d’eu-
ros i tindran una durada d’un any, pràcti-
cament. El tram que s’arranjarà és el que 
va de Moià a Sant Feliu de Codines i l’ob-
jectiu és millorar-ne la seguretat.

En la notícia a TV3, a més del con-
seller es va donar veu a la Plataforma 
C-59 Segura, que fa anys que malda per 
la millora de la via. A més de denunciar el 
lamentable estat de la carretera, aques-
ta plataforma ha mantingut sempre punts 
de vista constructius, aportant propostes. 
N’hem parlat amb Xavier Bach, integrant 
de l’entitat i expert en el tema, ja que és 
sotscap de Mobilitat de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona.

«No s’eixampla la calçada. Aquest és 
un tema bàsic que cal deixar clar. La cal-

çada no s’ajusta a normativa. Es permetrà 
que hi hagi “cunetes trepitjables”, mirant 
d’ampliar l’asfaltatge cap a les cunetes, 
allà on es pugui.»

Bach valora positivament l’actitud 
del Consell Comarcal del Moianès i su-
bratlla la proactivitat d’ajuntaments com 
el de Sant Feliu de Codines, que han fet 
propostes de millora i promouen el diàleg 
amb la conselleria. De fet, la plataforma 
té programada una reunió per a aquest 
mes de gener a fi de traslladar alguns 
detalls del projecte adjudicat a la Gene-
ralitat. Li demanem quines són aquestes 
millores:

«Actualment, del trencant de Sant 
Quirze a Sant Feliu, l’únic lloc on és per-
mès d’avançar és la pujada eixamplada 
del Mas Badó. El projecte ho suprimeix. 
Creiem que amb una poda més periòdica 
dels arbres, que permeti incrementar la vi-
sibilitat actual, es podria mantenir. També 
tenim propostes pel que fa a la ubicació 
d’algunes parades del cotxe de línia, en-

Celebrem Nadal sense cap restricció
Elisa Roca

Malgrat que acabem l’any 2022 amb 
els preus de l’electricitat, els aliments i 
els combustibles, entre altres productes, 
disparats de preu, això no ha evitat que 
hom sortís, comprés, viatgés... Tot ple-
gat, amb la sensació d’haver deixat en-
rere, definitivament, la pandèmia del Co-
vid. Així, les activitats nadalenques s’han 
pogut dur a terme amb plena normalitat.

 
Enllumenat dels carrers

A principis de desembre, l’ajuntament 
va guarnir els carrers amb llums nada-
lencs, seguint el criteri estès sobretot en 
les societats europees actuals que es 
basa en l’estalvi energètic i la sostenibi-
litat per a frenar l’imminent canvi climà-
tic. Així, doncs, no va col·locar-ne tants 

ni els va mantenir tantes hores encesos 
com en anys anteriors; lluïen de 6 a 10 
del vespre.

Campanya nadalenca de l’ABIC
L’Associació de botiguers ABIC va 

donar la benvinguda a les festes amb 
la campanya «Compra aquí, compra a 
casa», es podia aconseguir una bossa 
de galets i diferents premis només pel fet 
de comprar als comerços integrants de 
l’associació. També va sortir a la llum la 
targeta de Moià Activa, amb la qual, a l’ho-
ra de comprar, hom pot gaudir de grans 
avantatges.

Pessebristes
I parlant de les activitats pròpiament 

ACTES I ESDEVENIMENTS

El conseller Juli Fernández i l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras (fot. Generalitat de Catalunya)   

tre Moià i Castellterçol, en el sentit d’afe-
gir parades a trencants de camí on passa 
gent i qüestionar la ubicació d’algunes del 
projecte, on no es veu a qui pot beneficiar. 
Hi ha temes polèmics, com l’encreuament 
a la zona esportiva, al mig dels revolts 
arribant a Sant Feliu, on els cotxes pràc-
ticament s’han d’aturar i envair el carril 
contrari, en un lloc sense visibilitat. Potser 
es podria buscar alguna alternativa, en 
aquest punt.»

Xavier Bach descriu les actuacions 
més destacades, com la rotonda que es 
farà a la zona industrial de Castellterçol, 
en l’encreuament amb el carrer Moià, o 
bé el carril de desacceleració a la zona in-
dustrial del Prat, a la recta de Castellnou, 
que es menjarà una part del camp i tindrà 
força impacte visual. Les millores pel que 

fa als passos per a ungulats (senglars i 
cabirols), amb la incorporació de tanques 
canadenques en camins que creuen la 
carretera, milloraran la seguretat de la 
carretera. 

Posteriorment, s’actuarà en el tram 
Moià - Eix Transversal; en aquests mo-
ments només hi ha un projecte bàsic. Pel 
que fa a la variant de Sant Feliu de Co-
dines, està pendent d’actualitzar l’estudi 
d’impacte ambiental. Tot i que està previst 
licitar la variant l’any 2024, el projecte té 
un cost de 36 milions d’euros, dels quals 
la Generalitat té previst dedicar-hi l’any 
2025 només 3. La planificació pressupos-
tària de la Generalitat és invertir més de 
10 milions tant els anys 2027 com el 2028. 
L’horitzó temporal de la variant, doncs, és 
l’any 2030. 
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Nadales a càrrec de l’Espai Musical de Moià (fot. Elvira Permanyer)  Nit de Somnis (fot. Ajuntament de Moià)   

nadalenques, la XXX Exposició de Pes-
sebres obria les portes el 6 de desembre, 
i el dia 11 es va fer una «matinal dels 
pessebres» a la plaça de Sant Sebastià 
(vegeu, més endavant, l’article dels Pes-
sebristes).
 
Fira del Tió i Mercat del Trasto

Una altra tradició nostrada com és el 
tió pren rellevància quan es tracta d’un 
tió solidari, com és el que van atipar amb 
múltiples aliments els alumnes de les es-
coles de primària des del dia 12 al 22 de 
desembre al vestíbul de l’ajuntament. On 
també els nens van poder picar amb for-
ça el tió va ser en el marc de la Fira del 
Tió que se celebrà el diumenge dia 18. Va 
ser un matí molt concorregut, amb un total 
de trenta-set parades, amenitzat musical-
ment pel grup de jazz de l’Espai Musical, 
en un entorn esplèndid com és la part de 
dalt del Parc Municipal.

Nit de Somnis
En un altre ordre de coses, però tam-

bé habitual d’aquests dies, es va fer la 
17a edició de la Nit de Somnis, organit-
zada per l’Escola Municipal de Dansa, 
que enguany commemoraven els seus 
vint anys d’existència. Unes cent setanta 

persones es van reunir el dissabte dia 17 
de desembre a Les Faixes per gaudir d’un 
espectacle variat i entretingut, amb actu-
acions dels grups de dansa intermedi i 
avançat, el cor jove del Moianès, interpre-
tacions de diferents peces per membres 
de l’Espai Musical, alumnes de l’Institut 
del Teatre i components de l’associació 
Hand to Hand.

Cantada de nadales
El dia 16, alumnes de l’Escola Pia van 

cantar nadales amb el propòsit d’aconse-
guir diners per a la Marató de TV3, en-
guany dedicada a les malalties cardiovas-
culars. Un sorteig, una cursa solidària, i per 
acabar una xocolatada per a tothom com-
pletaren la tarda. Van recollir 487 euros.

El dia 22 a partir de les sis de la tarda 
membres de l’Espai Musical, que ja el dia 
16 havia ofert el concert de Nadal al pave-
lló de l’institut, van desplegar un repertori 
de nadales cantades a la plaça Major, car-
rer del Comerç i plaça del Colom. Quasi 
és el mateix recorregut que van fer el dia 
23 els integrants del Cor Xera, que també 
van cantar diferents nadales.

Cursa de Sant Silvestre
S’acaba l’any i a Moià, com passa en 

moltes altres poblacions, es duu a terme 
la cursa de Sant Silvestre. Trail Moianès, 
organitzador de la cursa conjuntament 
amb l’Ajuntament de Moià, va establir dos 
recorreguts, de cinc i nou quilòmetres, per 
tal de donar cabuda a tots els corredors i 
que la distància no suposés cap proble-
ma. Pagant una inscripció de 2 euros, els 
120 participants van sortir a les cinc de la 
tarda des de la plaça de Sant Sebastià i, 
un cop fet el trajecte, van ser rebuts al ma-
teix lloc amb un obsequi per a cadascun i 
una merescuda xocolatada.

Quintos
No van faltar els Quintos de Nadal, 

organitzats pel Club Esportiu Moià, que 
van tenir lloc al pavelló de l’institut. Amb 
gran participació i un extens repartiment 
de premis en forma de paneres amb pro-
ductes del Moianès, se’n van fer quatre: 
els dies de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any 
i Reis.

Carters reials
El diumenge dia 1 de gener van arri-

bar, enfilats en dos cotxes tot terreny Wi-
llys MB, els carters reials. Ubicats al ves-
tíbul de l’ajuntament, es van encarregar 
d’anar recollint les cartes dels nombrosos 

infants que a partir de les dotze del migdia 
s’anaren congregant a la plaça de Sant 
Sebastià.

Reis d’Orient
El dijous 5 de gener la Cavalcada de 

Reis va arribar a la nostra població una 
mica abans de tres quarts de set de la 
tarda, amb les carrosses tibades per trac-
tors antics de la marca Lanz. Enguany 
la canalla va poder tornar a enfilar-se a 
les carrosses i parlar amb Ses Majestats 
sense cap restricció. Molts infants, fins i 
tot,  van voler pujar a la carrossa de l’àn-
gel i asseure’s a la seva falda. Els patges 
reials estrenaven vestuari i s’havia reno-
vat completament la carrossa dels regals, 
tal com ens va comentar Lali Moral, una 
veterana dins la Comissió de Reis. El se-
guici va enfilar l’avinguda de la Vila i el 
carrer de Sant Antoni fins davant de l’es-
glésia, on van fer la parada obligada per  
adorar el Nen Jesús custodiat a l’entrada 
per rabadans amb torxes enceses. Dins 
el temple van ser rebuts al so de la can-
çó Joia en el món, interpretada a l’orgue 
per Gerard Romeu. Seguidament van 
emprendre el camí cap al carrer del Forn 
i així fer cap a la plaça de Sant Sebas-
tià, destí final de la cercavila. Al balcó de 
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Lluquet i Rovelló assetjats per les Fúries (fot. Sílvia Sánchez)   Inici de la cavalcada dels Reis (fot. Àlex Guerrero/Regió7) 

l’ajuntament i de la mà de l’Albert Sala, 
Ses Majestats van dedicar unes paraules 
als més petits, que prèviament ja havien 
mirat enlluernats el breu castell de focs i 
l’espectacle de llums projectat a la façana 
del consistori. Un cop acabats els parla-
ments, incloent-hi el de l’alcalde, que va 
donar als Reis la clau mestra per a poder 
entrar a totes les cases, i abans de mar-
xar cap a casa, van rebre de mans dels 
patges un petit obsequi. Com a curiositat, 
la Lali ens va dir que els Reis contesten 
totes les cartes rebudes —amb remi-
tent, és clar— i que aquestes es queden 
a l’arxiu del Museu per a així poder-ne 
fer estudis sobre les tendències, modes 
o evolució de les joguines que la canalla 
demana. I que la primera cavalcada que 
es té datada a Moià és del 1901.

Pastorets 2022
Elvira Permanyer

Desprès de dos anys sense Pastorets 
per causes que tots sabem, s’ha pogut 
tornar a gaudir-ne, el dia de Nadal i el 
de Cap d’Any, ambdós amb les entrades 
exhaurides. Semblava que no arribarien, 
però sí, hem pogut veure’ls de la mà del 
grup que els va recuperar el 2018 sota la 

direcció d’Albert Sala i la que signa. 
Si l’últim any, el 2019, hi va haver la 

novetat de la música en viu a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra del Moianès, sota 
la direcció de Dani Vallejo, aquest any 
han repetit de nou la seva col·laboració 
tots dos dies. Disposar de música en di-
recte fa que l’espectacle agafi una altra 
dimensió.

Una de les novetats d’enguany ha si-
gut el relleu generacional d’alguns dels 
papers més importants (Lluquet, Rove-
lló, els àngels Miquel i Gabriel, Marta, 
Isabeló, Jepó, Getsè i un llarg etcètera 
de fogainers, pastores i pastors...). Tot 
plegat permet augurar futures represen-
tacions.

En els «dimonis grossos» (Satanàs i 
Llucifer) també hi va haver canvis. D’una 
banda, canvi dels actors en relació als 
dos anys anteriors, però a més el dia 
de Cap d’Any el dimoni gros (Satanàs) 
va haver de ser substituït a correcuita, 
víctima de la grip, per l’Albert Sala, que 
va superar la urgència amb escreix. Una 
altra de les novetats a l’infern d’aquest 
any va ser el vídeo de flames que dona-
va un aire verídic a l’escena de les cal-
deres. L’altra novetat era la presència de 
fogainers, atiant el foc amb destresa, i 

finalment les Fúries Infernals, que amb 
el seu toc marxós i espectacular van dei-
xant el llistó molt alt per a futures actu-
acions.

A l’equip d’attrezzo també hi havia 
noves incorporacions, que van propiciar 
que el ritme dels canvis de quadres fos 
àgil i precís. Les modistes van remode-
lar el vell vestuari aprofitant al màxim el 
que hi ha, donant-hi nova vida, però que 
caldrà replantejar per a pròximes repre-
sentacions.

Els jocs de llums a càrrec d’Oriol Vila-
domiu, Xavier Ferrer i Enric Soler i, molt 
especialment, les imatges projectades 
d’espais de Moià fetes per Alfred Plans 
(vídeo de la cuina de cal Ninus amb foc 
de veritat, la volta blava de l’Auditori de 
Sant Josep, l’entrada de cal 18 del car-
rer de Sant Sebastià) i del seu entorn 
paisatgístic (Molí Nou i l’embassament, 
els boscos del Toll, la poua de la Fàbre-
ga i la de la Franquesa) van acabar d’ar-
rodonir un espectacle d’una durada de 
noranta minuts, que es va fer àgil i per a 
algú fins i tot curt. Els comentaris de tots 
dos dies en sortir els espectadors era de 
felicitació per la representació i de sa-
tisfacció per haver passat una bona es-
tona.

Oficis religioses de Nadal
Cesc Aliberch

Les celebracions religioses d’aques-
tes festes començaren amb la Missa del 
Gall, retransmesa per Ràdio Moià en di-
recte en el marc del programa «Moià és 
cultura». El mateix dia de Nadal, a les 
dotze del migdia, se celebrà una missa, 
molt concorreguda. Totes dues misses fo-
ren solemnitzades pels cants del cor de la 
parròquia i la música organística de Ge-
rard Romeu i Dani Vallejo. El dia primer 
de l’any i octava de Nadal se celebrà la 
festa de Santa Maria, Mare de Déu. En 
la mateixa cerimònia hom va acomiadar 
el feligrès Francesc Vilardell, que ens va 
deixar els darrers dies de desembre. Des 
d’aquí alcem un record per a ell i la seva 
família. Finalment, després de la rebuda 
dels Reis d’Orient a l’església parroquial 
el dia 5 de gener, amb l’adoració del Nen 
Jesús, es va celebrar l’Epifania, el dia de 
Reis, a les dotze del migdia. Tant el dia, 
com abans de les misses de Nadal, els 
repics de campanes de rigor van ser be-
llament executats pel grup de campaners 
de Moià. La parròquia dona les gràcies a 
tothom qui ha fet possible les celebraci-
ons.
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Reneix la Coral de l’Esplai
Jaume Clarà i Arisa

La pandèmia del Covid-19 va aturar 
la vida de tota la societat, en especial la 
vida social de la gent gran. Així, l’Esplai 
va estar molts mesos tancat i una de les 
conseqüències que se’n van derivar va 
ser el cessament de l’activitat del grup de 
cantaires, que, dirigits llavors per Josep 
Muñoz, era un cor d’homes que interpre-
tava sobretot havaneres.

Ara, un cop represa l’activitat post-
pandèmica, el diumenge 27 de novembre 
a la tarda es va presentar una renovada 
Coral de l’Esplai de Moià. Dirigida per 
Dani Vallejo, ànima de l’Espai Musical de 
Moià, el nou cor és de veus mixtes, amb 
predomini de les femenines. En el concert 
inaugural el cor era format per Josefina 
Pascual, Núria Vilarmau, M. Rosa Janer, 
Rosalia Guerrero, Hermínia Serra, Sofia 
Padrisa, M. Àngels Vilalta, Rosa Garzón, 
Josep Fonts, Josep Tresserras, Tomàs 
Solsona, Toni Morales i Jaume Clarà.

Amb una sala de l’Esplai gairebé ocu-
pada en tot el seu aforament, el concert 
intercalà peces cantades pel conjunt del 
cor —Glòria, catalans, cantem, d’Amadeu 

L’Esplai de la Gent Gran 
La Junta de l’Esplai

El dia 12 de novembre vàrem poder 
celebrar, per fi, l’assemblea de socis. La 
primera que teníem convocada, el 28 de 
març del 2020, no es pogué fer degut al 
fet que s’hagué de tancar el centre pel 
Covid-19.

El sisè punt de l’ordre del dia d’aques-
ta assemblea era la renovació de la junta. 
Tot i que ara podria renovar-se el càrrec 
de presidenta i la meitat dels vocals, la 
junta va decidir continuar per poder dur a 
terme els projectes encetats (que més en-
davant explicarem), però animà els socis 
a postular-se per a ocupar aquests càr-
recs, comprometent-se a acompanyar-los 
durant tot el temps que fes falta fins a 
concloure la seva posada en marxa i el 
seu bon funcionament. Malauradament, 
encara no s’ha presentat ningú per a ocu-
par la presidència; sí que ho han fet dues 
persones per a les vocalies.

Un dels projectes encetats, segura-
ment el més important, és el d’aconseguir 
que la Fundació la Caixa cedeixi el centre 
a l’ajuntament. Com molts ja sabeu, el ter-
reny és municipal i es va fer una cessió a 

la Fundació l’any 1978 per tal que aquesta 
hi construís l’edifici i es fes càrrec de la 
gestió durant un període llarg de temps. 
Aquesta situació ha anat molt bé durant 
molts anys, però de llavors fins ara tot ha 
canviat, socialment, econòmicament, cul-
turalment, etc. Els interessos de la Funda-
ció la Caixa i les necessitats dels socis ja 
no casen tan bé.

La Fundació vol un Esplai bàsica-
ment cultural, vol treure la barra del bar 
i posar-hi màquines de vending. Heu uti-
litzat aquest tipus de màquines? Doncs 
heu pogut comprovar que per a treure 
una beguda cal utilitzar totes dues mans i 
ajupir-se. I les màquines de cafè? També 
ens calen dues mans i tenir equilibri per 
a portar el got fins a la taula. Què passa 
llavors si tenim una discapacitat o limi-
tació física i ens cal portar crossa, bastó 
o qualsevol ajuda tècnica? Què passa 
si no hi veiem prou bé? En aquests mo-
ments, creiem que el nostre Esplai és un 
dels pocs que conserva la barra del bar i 
l’únic que no te màquines de vending. Ja 
sabem que el món no està preparat per a 

LES ENTITATS INFORMEN

L’Esplai de la Gent Gran de Moià   Actuació de la Coral de l’Esplai, dirigida per Dani Vallejo (fot. Esplai) 

Vives; Va’, pensiero (Nabucco), de Giu-
seppe Verdi; Himne de l’Esplai, amb músi-
ca d’Herminio Escalada i lletra de Paquita 
Solà; El meu avi, d’Ortega Monasterio; La 
presó de Lleida, tradicional catalana; Em 
dones força, de Rolf Lovland; Cançó de 
bres per a una princesa negra, d’Antoni 
Rodríguez Sabanés; La barca xica, de Jo-
sep M. Roglan; Que tinguem sort, de Lluís 
Llach, i O vosso galo comadre, arranjada 
per Miguel Groba— amb d’altres interpre-
tades per la trompeta de Josep Fonts i 
la veu (cantada o recitada) de Núria Vi-
larmau (El cant dels ocells, en homenat-
ge a Joan Gaja, membre dels cantaires 
traspassat feia poc; Madrecita, d’Antonio 
Machín; El rossinyol, tradicional catalana, 
i Pel teu amor, de Josep Ribas).

L’actuació de la Coral de l’Esplai es va 
veure enriquida amb l’acompanyament de 
cinc músics de l’Espai Musical de Moià: 
Edith Cuberta (flauta travessera), Gerard 
Romeu (clarinet), Eve Wieltschnig (clari-
net baix), Bru Hueso (viola) i Queralt Valls 
(violí). A més del piano que també tocà en 
alguna peça el director Dani Vallejo.
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

Pel novembre es van formalitzar els 
tres grups de lectura del Premi Atrapalli-
bres, els clubs literaris per a nois i noies 
de nou a dotze anys. Aquest premi és or-
ganitzat pel Consell Català del Llibre In-
fantil i Juvenil. Els participants formaran 
part del jurat que decidirà quines són les 
millors obres de literatura infantil i juvenil 
publicades en català durant l’any ante-
rior.

El dia 18 de novembre es va fer una 

presentació molt amena, a través de la 
lectura de contes breus, del llibre Relats 
del buscador, a càrrec del seu autor, Gui-
llem Gallifa. El llibre és un recull atemporal 
de relats que tenen com a denominador 
comú el fet de formar part de l’herència 
espiritual de la humanitat. 

El dimarts dia 22 del mateix mes 
tingué lloc un taller tecnològic dedicat 
al centenari del naixement de Charles 
M. Schultz, creador dels personatges 

Sessió de jocs de taula, amb l’Associació Cultural Caldaus (fot. Bibl. Mun. 1-O) 

les persones amb discapacitats i tampoc 
per a la gent gran... Però aquí a l’Esplai 
sí que ho tenim preparat. Fem cursos i 
tallers per a mantenir-nos actius i autò-
noms el major temps possible; aprenem 
a fer funcionar el mòbil (WhatsApp, La 
Meva Salut, etc.); fem cursos de gimnàs-
tica dirigits per un fisioterapeuta; tallers 
de «Viure en positiu», «Menys dolor més 
vida», «Alimenta el teu benestar», i tam-
bé volem continuar fent excursions i vi-
atges...

Hem de permetre que ens posin bar-
reres a la nostre autonomia?, no en tenim 
prous quan sortim al carrer? Doncs no! 
Lluitem perquè no ens en posin. Volem un 
Esplai inclusiu, no exclusiu!

Per tot això vàrem pensar que l’Es-
plai hauria de ser del poble, per a la gent 
gran del poble, i amb aquesta convicció 
es van iniciar reunions amb l’alcalde, Di-
onís Guiteras, i la regidora Laia Bonells. 
Des d’un bon principi ells dos varen estar 
d’acord amb nosaltres i, més tard, quan 
ho comentaren a l’equip de govern i a la 
resta de regidors de l’ajuntament, tots van 
recolzar aquesta iniciativa.

En aquests moments les negocia-
cions entre l’ajuntament i la Fundació la 
Caixa estan força avançades. No podem 

dir quan es farà la cessió per part de la 
Fundació a l’ajuntament, les coses en-
tre administracions no són fàcils ni àgils, 
però tot segueix el seu curs i esperem po-
der-vos donar la bona notícia al més aviat 
possible.

Una altra novetat que ens fa especial 
il·lusió és que tenim de nou Coral de l’Es-
plai. Abans hi havia els Cantaires, grup 
format per homes i que cantaven havane-
res. Però ara s’hi han incorporat sòcies, 
canten cançons de diferents llocs, amb la 
llengua en què van ser escrites. A més, 
tenim la gran sort que el Dani Vallejo sigui 
el director de la nostra agrupació coral. És 
molt bon músic i una excel·lent persona, 
a qui hem d’agrair públicament la seva 
dedicació. El diumenge 27 de novembre 
varen fer la seva primera actuació i vingué 
molta gent a escoltar-los. Ara, a continuar 
assajant i a delectar-nos amb les seves 
cançons!

El Grup de Teatre de l’Esplai està aca-
bant de perfilar una obra i aviat la podrem 
estrenar, probablement per la Festa Major 
d’Hivern. Com sempre, us hi esperem!

La Junta Directiva continuarà treba-
llant per la gent gran de Moià i perquè 
l’Esplai sigui un lloc de trobada ple d’ac-
tivitats.

de còmic Charlie Brown i Snoopy. Es 
va realitzar una làmpada 3D amb led 
que tenia la forma de l’Snoopy. Aques-
ta activitat anà a càrrec el colectiu El 
Taller.

El Cercle Artístic del Moianès va or-
ganitzar una xerrada del dia 25 també de 
novembre, amb la participació de l’artista 
visual Clara Payàs: «Desxifrar el passat. 
De la descoberta a la reproducció dels 
frescos romànics de Sant Joan de Boí». 
Una explicació molt didàctica sobre un 
tema poc conegut.

* * *
Les tertúlies literàries del mes de no-

vembre van ser tres: la primera, sobre 
la novel·la Purgatori, de Francesc Mira, 
a càrrec de Marian Baqués. La segona, 
club de lectura de teatre, amb Moriu-vos, 
d’Anna Maria Ricart Codina, conduïda per 
Elvira Permanyer, amb posterior sortida al 
Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelo-
na, per veure l’obra. I l’última, la tertúlia en 
anglès, Book Club, sobre la novel·la The 
joy luck d’Amy Tan, a càrrec de la traduc-
tora Laura Patricio.

Durant el mes de desembre la bibli-
oteca va participar en la recollida de jo-
guines per als infants sense recursos del 
municipi, dins la campanya que organitza 

cada any la Creu Roja. Gràcies a tots els 
col·laboradors!

El dia 28 del mateix mes es van es-
trenar els jocs de taula corresponents a 
les darreres adquisicions que ha fet la 
biblioteca, amb l’ajut de l’Associació Cul-
tural Caldaus, que va col·laborar tant en 
la tria dels jocs com a ensenyar com s’hi 
juga.

* * *
Per acabar l’any, es va fer l’espectacle 

nadalenc «Una de pastorets!», a càrrec 
de la rondallaire Rosa Fité. Una tarda molt 
animada amb personatges com Satanàs i 
el Rei Negre. Abans de començar l’espec-
tacle es va fer el sorteig de les dues llumi-
netes de la biblioteca. La panera literària 
infantil la va guanyar l’Iu Padrisa Correro, 
i la d’adults se la va emportar la Carme 
Bach Paré: l’enhorabona a tots dos!

I per acabar amb les activitats nada-
lenques, el 3 de gener es va realitzar un 
taller de fanalets, pensats per a anar a 
recebre els Reis d’Orient. Un taller amb 
molta participació.

Des de la biblioteca us desitgem que 
aquest 2023 sigui un any ple de bones 
lectures. Veniu a la biblioteca, on troba-
reu més d’una activitat en la qual podreu 
participar.
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30 anys fent l’exposició de pessebres
Pessebristes de Moià

Enguany l’Associació de Pessebristes 
de Moià estem de celebració. Ara fa tren-
ta anys que un grup d’aficionats al pesse-
brisme van decidir engegar una exposició 
de diorames a la vila. Després d’haver 
exposat en diferents llocs, l’associació va 
consolidar-se a l’actual local, l’antic ajun-
tament de Moià.

Aquesta temporada nadalenca l’expo-
sició ha estat oberta des del 6 de desem-
bre fins al 8 de gener i s’hi han pogut veu-
re una trentena de representacions pes-
sebrístiques ben diferents. A més, com 
cada any, s’ha preparat un joc de pregun-
tes dels pessebres per als més petits. 

Com a novetat d’aquest Nadal s’han 
instal·lat uns quants pessebres en dife-
rents punts del poble. Així s’han pogut 
veure diorames a la biblioteca, al Museu 
de Moià, a la cova de les Toixoneres de 
les Coves del Toll, a l’entrada de l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament i 
als baixos de la casa de la vila. D’aques-
ta manera, hem estès la nostra activitat 
més enllà de la tradicional exposició a la 
plaça de Sant Sebastià. 

Per tal d’inaugurar de forma oficial 
aquesta trentena exposició també vam 
organitzar la segona edició del «Matí dels 
pessebres». Amb èxit de participació, tot-
hom pogué tastar gratuïtament un got de 
xocolata calenta amb coca. D’altra ban-
da, es van fer diferents tallers gratuïts, 
com el de casetes de suro o un concurs 
de dibuix dinamitzat pel Cercle Artístic del 
Moianès. A més a més, l’Espai Musical de 
Moià hi va fer acte de presència per ame-
nitzar el festival matinal. Altrament, es 
van poder comprar productes nadalencs, 
així com figuretes i complements per al 
pessebre. 

Després de l’èxit d’aquesta festa, vam 
promocionar el concurs de pessebres po-
pulars, una activitat participativa per a tot 
el poble. Un cop visitats els pessebres a 
les cases dels participants, es va fer una 
festa final per a lliurar els premis. Així, 
doncs, el 8 de gener va donar-se el premi 
guanyador i un record a cada participant. 
Per acabar, també es va donar un premi 
al dibuix guanyador del taller de dibuix del 
«Matí dels pessebres».

Camions cisterna d’aigua a Castellcir 
Josep Font

La secada persisteix i va minvant les 
reserves de les deus del Moianès. Pel 
novembre s’havien fet públiques les sub-
vencions de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per al transport d’aigua de beure amb 
camions cisterna, de gener a juny. Dels 
trenta-sis municipis presentats (a Catalu-
nya n’hi ha 947), tres eren del Moianès: 
Castellcir, Castellterçol i Granera. Castell-
cir rebia la subvenció més quantiosa de 
tot Catalunya, amb 100.000 euros d’una 
partida total de 402.147. La subvenció co-
breix a Castellcir el 75% dels costos del 
transport.

LA TOSCA n’ha 
parlat amb l’alcalde 
de Castellcir, Edu-
ard Guiteras: «A 
Castellcir el trans-
port amb cisternes 
va començar el febrer 
del 2021. El nivell del pou 
del Barbot, a Santa 
Coloma Sasserra, 
anava baixant. A una fondària de 130 
metres l’aigua va començar a sortir tèr-
bola, amb paràmetres que no eren els 
adequats. Teníem, com a reserva, l’em-
bassament de Sant Andreu, però va co-
incidir que estàvem fent les obres de la 
depuradora nova, allà, que substituíem 
per la vella. Vam començar amb els ca-
mions mentre posàvem una depuradora 
temporal per a tibar de l’embassament i 
així estabilitzar el nivell de l’aigua del pou 
del Barbot.» 

«Aquest any 2022 hem passat per di-
ferents fases: a l’estiu vam alertar la po-
blació que calia disminuir el consum d’ai-
gua al municipi. Som una població de 800 
habitants, però els caps de setmana i els 
estius passem de 1.000. També cal tenir 
en compte que gairebé la meitat de l’ai-

gua és per a ús industrial, tenint en comp-
te la importància de l’empresa MIDSONA 
[l’antiga Vegetalia]. La campanya de re-
ducció del consum va ser irregular. Hi ha 
persones que ho entenen i altres que no i 
omplen piscines igualment. A l’estiu, amb 
la secada a molts pobles de Catalunya, 
va haver-hi un moment que costava tro-
bar camions cisterna. Alguns municipis 
han hagut de demanar crèdits, fins i tot, 
per a poder transportar l’aigua. Nosaltres 
vam contractar-ho a Agbar (Aigües de 
Barcelona), que tenen una flota impor-

tant i poden esperar una mica a 
cobrar. I és que els ajunta-

ments hem d’avan-
çar les despeses i 
recuperar-ho des-
prés amb subven-
cions.»

«L’aigua la pu-
gen de Mollet del 
Vallès, on hi ha 
les canalitzacions 

del sistema Ter-Llobregat. Aquesta tardor 
vam fer una reunió entre les empreses 
de Castellcir, Agbar, l’Agència Catalana 
de l’Aigua i l’ajuntament. Ara les empre-
ses subministren aigua amb camions per 
compte propi, a més dels pous que tam-
bé tenen. Pensa que hi ha hagut dies que 
s’han requerit vuit camions cisterna, amb 
vehicles de fins a 35.000 litres d’aigua. 
Ara cada dia en ve un de segur, de camió, 
com a mínim.»

L’alcalde explica que han reprès amb 
la diputació els sondeigs de pous d’aigua 
que s’havien fet fa anys, per a avaluar si 
en algun és factible extreure aigua. També 
estan estudiant un recreixement de l’em-
bassament de Sant Andreu, per disposar 
d’alternatives, en una situació de manca 
d’aigua que s’ha agreujat a tot Catalunya.

MOIANÈS

«Matí dels Pessebres», el dia 11 de desembre (fot. Pessebristes de Moià)  

Fot. Agència Catalana de l’Aigua 
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Notes terçolenques
Ramon Puig

El cremador de Castellterçol
podria ser seu de l’Ecomuseu

En el número 808 de LA TOSCA el 
nostre company Francesc Rochel inicià 
la recuperació de la memòria històrica de 
l’avui quasi oblidat cremador d’escombra-
ries. Situat a la riba de la riera de la Fàbre-
ga, a prop de l’Hostal de la Granota (Molí 
de l’Oller), s’inaugurà al tombar dels anys 
vuitanta, inspirat en el que ja funcionava a 
Sallagosa (Alta Cerdanya). En l’actualitat 
tant l’ajuntament com el Consorci volen 
promoure la transformació de l’antic cre-
mador en seu descentralitzada de l’Eco-
museu del Moianès.

Segons Marc Romero, regidor de 
Territori, Urbanisme i Equipaments, Cas-
tell en Positiu, que conforma l’equip de 
govern amb majoria absoluta, ja ho tenia 
en cartera en el seu programa. El Consell 
Comarcal del Moianès ho veu bé, així com 
la Generalitat. La Diputació serà cridada 
a cercar subvenció per a obres urgents 
a la teulada. No cal dir que l’ajuntament 
hi posa totes les facilitats i ja n’ha fet una 
aprovació prèvia.

La segona part seran les obres per a 
ubicar-hi l’oficina de l’Ecomuseu i l’apar-
cament a prop de les Canals, enviant-ho 
a Urbanisme per a l’aprovació definitiva. 

Altres actuacions municipals
La conversa amb Marc Romera 

s’adreça ara vers altres actuacions im-
mediates municipals. Plaques solars: al 
CAP i al pavelló, destinades a l’autocon-
sum de l’ajuntament (amb subvenció de 
la diputació). Biomassa: finalment ja dona 
energia a l’Escola, Bosquet de Can Sedó, 
Ràdio Castell, Residència Brugarolas, 
llar d’infants, escoles velles, Cal Recader 
- Escola Municipal de Música i al mateix 
ajuntament; del que es tracta és d’acon-

seguir-ne el cent per cent. Escombraries: 
el regidor Toni Massot té en marxa un es-
tudi per tal d’intentar mancomunar el ser-
vei de recollida d’escombraries a nivell del 
Moianès; una gran part de l’esmentat cost 
prové del fet que els vehicles venen de 
Granollers i Mollet.

Govern i oposició tornen
a tirar-se els plats pel cap

En arribar la negociació pressupostà-
ria, ha tornat el mateix desencontre de fa 
un any. Per a l’equip de govern, l’oposició 
de JxCat no participa en res, no accepta 
el projecte econòmic de Castell en Posi-
tiu i només esperen el seu desgast. Per 
la seva banda, JxCat argumenta la nega-
tiva en raó de la insuficiència de subven-
ció per a rehabilitar façanes, càmeres de 
seguretat, espais públics millorables i que 
no s’havien entès els dos grups en la con-
tractació d’un agent cívic amb funcions de 
vigilància urbana.

Diada participativa als 403 anys 
d’un judici per bruixeria

Emmarcat en els actes del 25 de no-
vembre, Dia contra la Violència a les Do-
nes, l’Assemblea Feminista del Moianès 
ha organitzat un ambiciós acte d’home-
natge, ajudada per una comissió forma-
da per tot un grup voluntariós del qual jo 
ressaltaria el paper cohesionador i logístic 
de la periodista i divulgadora de la història 
local Griselda Guiteras.

En principi i oficialment era, en con-
cret, dedicat als 403 anys de l’empreso-
nament, judici, tortura i execució d’Elisa-
bet Cerdà («Na Cerdana»), acusada de 
bruixeria dins el marc de persecució de 
dones independents o marginades de la 
societat. Però també de Joana Carrera, 
detinguda i executada en el mateix mo-

Nona Arola parla sobre herbes remeieres al jardí de Cal Recader (fot. Griselda Guiteras)   

ment, víctima de les mateixes acusacions.
Tres eixos principals contemplà, en 

síntesi, aquest homenatge: situar l’espe-
cial context del segle XVII, que comportà 
a Catalunya i altres parts d’Europa aques-
ta espantosa persecució. Per a Griselda 
Guiteras fou imperatiu aconseguir el vídeo 
que va emetre TV3, dedicat àmpliament 
al tema, amb molta participació d’histori-
adors i entesos en la matèria, entre ells 
Agustí Alcoberro, que critica que part de la 
població va caure en el parany de recolzar 
la brutal repressió contra aquelles dones 
indefenses. Per a La Birbada, o Assemblea 
Feminista del Moianès, era emmarcar-ho 
en la data del 25 de novembre, dedicada 
a conscienciar contra la violència envers 
les dones. Finalment, calia reactualitzar el 
gran document que significa el llibre Con-
demnades per bruixes, de Rafel Ginebra, 
arxiver del bisbat de Vic, editat pel Museu 
de Granollers amb la col·laboració de l’As-
sociació Cultural Modilianum.

Els actes es van iniciar a les quatre 
de la tarda del dissabte 26 de novembre, 
al jardí de Cal Recader, amb un gran des-
plegament de les herbes remeieres que 
Nona Arola tracta, sap combinar i n’ex-
plica la màxima eficàcia guaridora. A qui 
signa se li demanà l’explicació del judici a 

na Cerdana i a Joana Carrera, extret del 
llibre esmentat. La Lakshmi, representant 
de l’Assemblea Feminista, feu una docta 
explicació sobre els principis de l’associ-
ació i la lluita pels drets de les dones. El 
vídeo, ja comentat, emmarcà l’execució 
de fins a catorze dones, a Viladrau.

Sense oblidar la gran tasca logística 
feta pels germans Guim i Pau Alberch, el 
primer situat a la cambra emissora dels ví-
deos i el segon a la presentació de l’acte 
central. El músic i investigador Dani Garri-
do acompanyà, amb el seu grup musical, 
Nona Arola, ben caracteritzada de bruixa.

Al final, ja fosc, una concorreguda xo-
colatada amb foc de camp donà per aca-
bada la jornada.

El Cineclub es suma a l’homenatge
Així ho deixà ben clar el seu president, 

Antonio Fernández, el 4 de desembre, en 
presentar l’obra mestra de la directora 
francesa Céline Sciamma, Retrato de una 
mujer en llamas, dins el 2n Cicle de Cine-
ma Social. En el film una jove pintora del 
segle XVIII s’enamora d’una clienta, en 
un ambient geogràfic situat a la costa del 
nord de França. Gran caliu entre el public 
que hi feu acte de presència, una quaran-
tena de persones.
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El retorn del pessebre vivent d’Oló
Josep Canamasas

Els dies 17 i 18 de desembre Oló va 
poder gaudir una altra vegada de la ja vui-
tena edició del pessebre vivent, un pes-
sebre que podríem considerar totalment 
consolidat.

Després de dos anys de pausa per 
la pandèmia, els veïns de dalt el poble 
van tornar a convertir el nucli antic en un 
escenari per a representar gairebé una 
trentena d’escenes. Amb una participació 
de cent vint figurants, la majoria d’aquest 
barri (tot i que, en augmentar el nombre 
de col·laboradors, ja hi participen perso-
nes de baix el poble), es van poder omplir 
tots els carrers i places que formen el nu-
cli antic. 

Enguany, el pessebre vivent no va 
ser gaire diferent de l’última edició, enca-
ra que cada any s’hi afegeixen escenes 
noves. Aquesta vegada s’ha invertit molt 
en vestimenta i il·luminació, cosa que ha 
fet que la majoria de quadres hagin millo-
rat molt. En general, es recreen escenes 
d’oficis antics i d’altres més nadalenques. 
Les més representatives podrien ser les 
dels pastors, el celler, el terrissaire, la 

fusteria, el ferrer, els serradors, les renta-
dores, la cuina, el menjador, les filadores, 
el naixement, les cosidores, el carreter i 
el cisteller. Al final del recorregut s’arri-
ba a un potent mercat, on podem trobar 
parades de formatge, herbes remeieres, 
bacallà, fruita, pa, vidre, fils, espècies i 
conserves. En acabar l’itinerari s’ofereix 
pa torrat amb fuet i un bon trago de vi o 
d’aigua.

Mentre la gent gaudeix d’aquesta 
mica de berenar, ja és tradició menjar-se’l 
a les escales de l’església i alhora con-
templar el variat ball de dimonis que fan 
des de l’infern; una de les escenes que té 
més èxit, sobretot entre la canalla, i a la 
vegada inèdita en la majoria dels pesse-
bres vivents. 

En les dues representacions que 
s’han realitzat aquesta temporada han 
gaudit del pessebre més de mil cinc-cen-
tes persones, la majoria vingudes de les 
poblacions veïnes. Tot un èxit pel que avui 
podríem considerar l’únic pessebre vivent 
que es representa a la comarca del Mo-
ianès. 

Inauguració de l’exposició
«50 anys d’Òmnium Bages-Moianès»
Anna Grau i Lluís Cerarols

El dia 3 de desembre a la tarda va 
tenir lloc l’acte d’inauguració de l’exposi-
ció dels 50 anys de la creació d’Òmnium 
Cultural al Bages, a l’Auditori de Sant Jo-
sep de Moià. Una exposició àmplia amb 
quatre mòduls dedicats cada un d’ells 
als àmbits de treball d’Òmnium: Llengua, 
Cultura, País i Cohesió. En cada mòdul 
hi havia un recull de fotografies i textos 
per a explicar el treball dut a terme durant 
aquests anys, acompanyat d’una projec-
ció on s’entrevistaven diferents persones 
que o bé eren col·laboradores d’Òmnium 
o bé eren participants en les seves activi-
tats. Cal dir que tradicionalment eren tres 
els àmbits de treball, Llengua, Cultura i 
País, i que ens els darrers vint anys, per 
raons sociològiques a causa de la nova 
immigració, s’hi va afegir el treball en co-
hesió social amb l’intent que les persones 
nouvingudes de països amb llengües i 
cultures diferents tinguessin accés al co-
neixement del nostre país i no quedes-
sin marginades i no trobessin dificultats 

en l’acostament i integració en la nostra 
societat d’acollença, especialment que 
sentissin propera la llengua catalana i es 
disposessin a fer-la servir amb normalitat 
en els espais públics.  

Cal dir que Òmnium Cultural es va 
fundar a Barcelona fa seixanta anys i es 
va decidir que tingués estructura comar-
cal per a les diferents seus. De mica en 
mica cada comarca va anar creant la seva 
junta i desplegant les activitats pròpies. 
Així la delegació del Bages es va crear el 
mes de juliol de 1972 i va ser-ne el pri-
mer president el Dr. Ramon Llatjós, primer 
secretari l’advocat Xavier Sitges i primer 
vicepresident el professor de català Josep 
Calmet.

Arran de la creació de la nova comar-
ca del Moianès l’any 2014 es va plantejar 
què es podia fer per a organitzar Òmni-
um en aquesta comarca. En una reunió 
convocada al cap d’un parell d’anys a 
Can Carner, els socis d’Òmnium del Mo-
ianès vam decidir acollir-nos a l’oferta 

Carles Riera durant la conferència inaugural (fot. Ll. Cerarols) El nombrós grup d’olonencs participant en el pessebre vivent (fot. Jofre Noguera)   



2524

Gener - Febrer 2023    La Tosca - Moià

Actuació de Gòspel Castellcir al Casal, el dia 10 de desembre (Castellcir) (fot. Víctor Niubó)   

que ens havia fet la delegació del Bages 
d’incorporar-nos a la seva junta i ser una 
sola delegació. Vam considerar que el 
Moianès té massa pocs habitants per a 
impulsar una junta pròpia i crear la seva 
delegació. Així, a partir d’aquell moment 
la delegació passa a denominar-se Òm-
nium Bages-Moianès. Hi ha almenys una 
persona del Moianès que forma part de 
la junta i que assisteix amb regularitat a 
les reunions mensuals. Alhora es va crear 
un grup de representants d’Òmnium del 
Moianès per a gestionar les activitats prò-
pies dels nostres municipis. Cal dir que en 
aquests moments caldria fer una amplia-
ció i renovació de persones i, en aquest 
sentit, es procurarà fer una reunió de tots 
els socis dels deu pobles per veure si es 
pot reforçar aquesta representativitat.

En l’intent de procurar de descentra-
litzar els actes d’Òmnium es va escollir 
que la inauguració de l’exposició es fes a 
Moià i després anés recorrent altres mu-
nicipis de la comarca de Bages, com ara 
Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de 
Castellet... i està prevista l’exposició a la 
ciutat de Manresa durant el mes de febrer, 
a la sala del Casino.

L’acte d’inauguració de l’exposició va 
començar amb una conferència del pres-
tigiós lingüista moianès Carles Riera amb 
el títol «Notes sobre el parlar del Moia-
nès». Tractava de veure les peculiaritats 
de la parla d’aquest altiplà, sobretot sos-
pesant la influència de les dues comar-

ques veïnes, el Bages i Osona. Els deu 
pobles del Moianès no tenen uniformitat 
en l’ús de les paraules i expressions. Va 
posar com a exemple la dicotomia timó/
farigola, la primera més bagenca i la se-
gona més osonenca; a Moià, per exem-
ple, es diu diferent que a Calders. I força 
altres expressions que, veient el mapa 
lingüístic dels Països Catalans, es donen 
en altres contrades, a vegades ni tan sols 
veïnes. A continuació va prendre la pa-
raula Gerard Pijoan, membre de la Junta 
Nacional, i després Jordi Corrons, vice-
president d’Òmnium Bages-Moianès. Va 
tancar els parlaments l’alcalde de Moià, 
Dionís Guiteras.

Acabat, un grup coral de noies de 
Santa Maria d’Oló, anomenat Les Agne-
tes, van oferir un breu concert de quatre o 
cinc cançons interpretades amb una gran 
qualitat. Com a cloenda, des del Consorci 
del Moianès es va oferir un berenar amb 
pa i vi i sucre i pa amb oli i sal amb gust de 
tòfona, productes del Moianès.

L’exposició va estar oberta els dies 
festius i els dissabtes fins al dia 11 de 
desembre. Cal destacar que entre els vi-
sitants van venir els sis grups de 1r i 2n 
d’ESO de l’Institut Moianès, als quals es 
va poder fer una mica d’explicació i van 
poder gaudir-ne pel seu compte. Una de 
les imatges que va tenir més reclam per a 
aquest públic jove va ser la fotografia del 
Pep Guardiola recollint el premi Bages de 
Cultura l’any 2002. 

Gòspel Castellcir: una abraçada musical
Francesc Rochel i Vara

En el Palau de la Música Catalana de 
Barcelona (1905-1908, obra de l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner, 1850-1923) hi 
podem trobar, concretament a l’escenari, 
un conjunt arquitectònic format per divuit 
muses, obra de Lluís Bru (1868-1952), Eu-

sebi Arnau (1864-1933) i Mario Maragliano 
(1864-1944). Cada una de les artístiques 
i delicades muses representa un instru-
ment, però hi ha una musa que porta a les 
mans una partitura: representa el cant i la 
veu i, per tant, les formacions corals, tot un 

homenatge a la tradició ben arrelada a Ca-
talunya dels grups corals. El Palau és seu 
i propietat de l’Orfeó Català, una històrica 
institució coral de casa nostra.

Aquest incís introductori ens porta a 
parlar del nostre grup Gòspel de Castell-
cir, on l’ànima de la musa del Palau és ben 
present.

Fent una mica d’història hem de dir 
que les actuacions del grup Institut Gòs-
pel de Barcelona en una «Jornada del 
Patrimoni» i en dues intervencions a «Nits 
a la fresca» van aconseguir encendre la 
guspira de voler-ne organitzar a Castellcir 
un grup. L’any 2010 i amb una vintena de 
cantaires ben engrescats, el grup comen-
çà a fer les primeres passes.

Durant els anys 2010-2016 en va ser 
director Òscar Altide. En va ser el director 
de formació i el que va sembrar la llavor i 
en els assaigs va treballar la conjunció de 
les veus, tal com expressa el grup «amb 
una dinàmica musical molt acadèmica i 
amb una bona sintonia de treball grupal».

L’any 2016 i per mitjà d’una selecció 
feta pel mateix grup hi va haver nou direc-
tor, Gustavo Pol (Río Segundo, província 
de Córdoba, Argentina, 1975). Va estudiar 
a l’Escola d’Art de la Universitat de Cór-
doba piano, composició, harmonia i jazz 

i té la llicenciatura en composició musi-
cal; a Cuba va estudiar un parell d’anys 
«latín-jazz» i també «piano-jazz» un parell 
d’anys a Barcelona, al Taller de Músics. Té 
el seu propi estudi de producció musical i 
actualment dirigeix tres grups de gòspel.

Quan vàrem parlar amb en Gustavo, 
ens explicà la seva sensació en relació 
al seu primer assaig amb el grup i va de-
tectar que la feina del l’anterior director, 
Òscar Altide, fou del tot positiva —fent 
servir les seves paraules, «estaban bien 
ensayados»—. Seguint amb la conversa, 
Gustavo destaca del grup les ganes de 
cantar i gaudir d’un ambient relaxat que 
faci possible que la música flueixi sense 
obstacles.

El fet de formar part d’un poble com 
Castellcir li recorda el lloc on va néixer, 
Río Segundo, per les vivències de proxi-
mitat que porta el territori i la seva gent. 
Gustavo ens parla com a experiència de 
l’episodi de la pandèmia (2020-2021), 
quan no podien assajar, però es van orga-
nitzar per enregistrar un vídeo-muntatge 
(Better is one day, Castellcir Gòspel Choir, 
Facebook 8-6-2020), on cada cantaire in-
dividualment es va enfrontar a algunes 
pors i vergonyes davant una càmera, però 
el resultat conjunt fou un cant a l’esforç i a 
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Versos diversos...
Baltasar Fonts

Caterina Albert (l’Escala, 1873-1966) 
va ser una escriptora molt rellevant en el 
panorama que obrí la Renaixença, tot i 
que cal emmarcar-la dins el Modernisme. 
La seva obra més coneguda és Solitud. 

Ens ha deixat mostres innombrables del 
seu talent sota el pseudònim de Víctor 
Català: és una autora reveladora, de for-
ça indiscutible i ànima noble. Vegeu-ne el 
següent poema.

LLETRES

Un sot en un carrer de Moià
Marian Baqués

Aquell sot m’intrigava. L’observava 
des de l’entrada del BBVA i em sembla-
va immens; me’l mirava des de l’avingu-
da de la Vila i no entenia com es podia 
haver format; m’aturava des del carrer 
Esperanto i m’era cada dia més profund. 
Feia dies que estava envoltat de tanques, 
no fos que algú hi prengués mal o, pitjor 
encara, s’enfonsés fins al «pregon de les 
cavernes impures» dels Pastorets. Final-
ment puc respirar tranquil. Han estripat 
el carrer, han entrat a les entranyes de 
la terra i n’han desvelat les causes: una 
canonada d’aigua rebentada que anava 
arrossegant «la runa que els nostres be-
savis» –així m’ho han dit– hi havien deixat 
i que causava l’ensorrament del carrer. Hi 
han posat tres pilotatges, una bona llosa 
de ferro i ciment, i han pogut encaixar-hi 
les llambordes. Tot arreglat!

Mentrestant, anava pensant en la 
complexitat del nostre interior. Si de cada 
sot que se’ns forma en la vida poguéssim 
fer-ne un diagnòstic i posar-hi remei, tot 
fora més fàcil. El nostre interior, herència 
dels nostres besavis; el nostre interior, fill 

de les circumstàncies que hem anat vi-
vint.

Una vegada més, Anthony de Mello: 
«Preguntava el monjo: “Totes aquestes 
muntanyes i aquests rius i la terra i els es-
tels... d’on venen?” I preguntà el Mestre: 
“I d’on ve la teva pregunta?”» I acaba el 
relat: «Busca en el teu interior!» (El cant 
de l’ocell, Barcelona 1985, p. 39).

Ja està dit: «Cerca en el teu interior.» 
Sembla clar: només jo puc entrar en el 
meu interior. I anar-hi apartant les runes 
que no em deixen veure les aigües pu-
res del meu fons. I en aquest interior més 
íntim crec que només hi trobo Déu. He 
citat alguna vegada Etty Hillesum, aque-
lla jueva que, a Amsterdam, fa un camí 
apassionant de descoberta de si mateixa 
que l’empeny al servei dels seus germans 
jueus menats a l’extermini. Escriu en el 
seu diari el 26 d’agost de 1941: «Dins 
meu hi ha un pou molt profund. I a dins 
hi ha Déu. De vegades m’és inaccessible, 
perquè hi ha pedres i runes que tapen el 
pou, i, aleshores, Déu hi és soterrat. Cal 
desenterrar-lo de nou. M’imagino que hi 

Fot. M. Baqués   

l’esperança de voler tornar a assajar junts: 
al cap i a la fi és la suma d’individualitats 
el que fa possible l’èxit del grup. Gustavo 
acabà la nostra trobada dient: «Estic en-
cantat de dirigir-los, els estimo.»

Gòspel Castellcir ha crescut amb els 
anys i s’ha cohesionat. Destaquen les 
diferents actuacions arreu, ja sigui d’ells 
sols o amb altres grups. A Santa Coloma 
Sasserra (Castellcir) varen fer un taller de 
tècniques de cant. Actualment el grup és 
format per trenta cantaires: en una troba-
da al final d’un assaig i preguntant per les 
seves sensacions de formar part del grup 
de gòspel, varen sortir amb molta facilitat 
expressions motivadores com «sentir-se 
bé», «molta energia», «adrenalina pura», 
«bon ambient», «venir a cantar és tera-
pèutic»,  «relaxant», «grup empàtic», etc.

Recollir totes aquestes sensacions 
ens serveix per a parlar-vos que el dissab-
te 10 de desembre es va celebrar al Ca-

sal de Castellcir, amb molt d’èxit, la Fira 
d’ambient nadalenc. El grup de gòspel en 
va fer la cloenda, amb assistència de molt 
públic. La fotografia que us adjuntem és 
un moment de l’actuació on grup i públic 
compartíem cançons i també les sensa-
cions positives del grup descrites anteri-
orment.

Si un dia podeu escoltar Gòspel Cas-
tellcir, sigui on sigui, valoreu l’ànima i el 
sentiment del grup, la dedicació i les ga-
nes de fer-ho bé i, tot plegat, dins el nos-
tre territori del Moianès. Rebeu tots una 
emotiva i abraçada musical de Gòspel 
Castellcir.

* * *
Fe d’errates. En l’article publicat en el 

número 812 («Emprenedoria i creativitat 
a Castellcir») el títol correcte del llibre de 
Joan Torres i Alberch havia de ser L’he-
rència del temps (la llegenda de les joies 
temporals).

Tot canta o brunz en el món
sa cançó misteriosa;
tot és un concert immens
per qui no té ànima sorda.
De lo poc que jo he comprès,
aquí te n’ensenyo mostra;
les mostres no valen gens:
la cançó és la que és hermosa;
sols que canta dintre els cors

i no es sent de part de fora.
Qui la vulga oir ben bé,
no cal pas que escolti a l’home,
que ha d’obrir de bat a bat
la seva ànima devota i escoltar de l’Infinit
els cants sota l’ampla volta.
Sols aixís sabrà com són
les cançons misterioses.
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Apunts de cultura.
Parlem amb l’Eudald Van der Pla
Eduard Altarriba

L’Eudald ens rep a casa seva, al car-
rer de Sant Pere, un edifici antic que acull 
el seu lloc de treball, l’habitatge i, a la 
planta inferior, l’espai A cobert. Ens fa pu-
jar al seu despatx, un lloc diàfan, ordenat 
i modern, presidit per un parell d’ordina-
dors mac des d’on comanda el seu estudi 
de disseny, l’estudi Vanderpla.

A	què	et	dediques?
Jo treballo de dissenyador gràfic         

—respon mentre remena el cafè d’una 
tassa marca Pantone—. Soc un obrer del 
disseny. Treballo amb empreses, organit-
zacions i institucions i la meva feina es 
basa a comunicar de forma visual certs 
projectes o certes idees. Per exemple, 
faig campanyes per a les institucions, 
dissenyo identitats corporatives, packa-
gings, disseny editorial... A diferència de 
l’art, en el disseny has de comunicar quel-
com concret, vull dir que tens una sèrie 
d’eines, tècniques i estètiques, però no 
tindria sentit fer una cosa maca i prou si 
no acompleix l’objectiu de comunicar cor-
rectament el que et demanen.

Aleshores vas estudiar disseny 
gràfic?

Vaig acabar els estudis al 2007; per 
tant, fa setze anys. Primer un mòdul de 
grau mitjà d’autoedició, i després un mò-
dul de grau superior de gràfica publicitària 
a l’Escola d’Art de Vic. Després vaig co-
mençar la carrera de disseny a la Llotja, 
però hi vaig durar tres mesos perquè era 
bastant avorrit i jo aleshores ja treballava 
de dissenyador i aprenia més treballant 
que estant allà. Vaig estar uns deu anys 
a Barcelona, en un àtic de Gràcia. Treba-
llava a un estudi de disseny gràfic que es 
diu Wassabi fins que vaig plegar, em vaig 

fer Freelance i vaig fundar Vanderpla. Ara 
farà deu anys.

I vas tornar a Moià...
Sí. Vaig «col·lapsar» de Barcelona. 

Vaig tornar a Moià no tant per venir-hi a 
viure sinó per escapar de la ciutat. Sem-
pre he tingut un lligam molt fort amb Moià. 
Per amistats i per tingladets culturals amb 
què sempre m’he embolicat.

Aquest	 any	 has	 guanyat	 diversos	
premis	entre	els	quals	el	LAUS,	un	dels	
més importants del món del disseny a 
casa	 nostra,	 un	 premi	ACD	 europeu	 i	
encara de forma col·lectiva has obtin-
gut el premi Talent 2022 per al Festival 
Ex	Abrupto.	Quin	any,	oi?

He descobert que per a guanyar pre-
mis t’hi has de presentar —respon rient—. 
El reconeixement mai ha sigut el meu ob-
jectiu, encara que a un creador sempre 
li agrada. El tema del LAUS el coneixia, 
però el veia molt elitista, gent que ha es-
tudiat a l’Elisava i escoles de pagament, 
i jo vaig anar a la pública per necessitat. 
Aquest any vaig dissenyar el llibre Ciutat, 
el futur no té data, Terrassa Comissariat 
2021, de Federica Matelli per a l’ajunta-
ment de Terrassa. Estàvem molt contents 
de com havia quedat i em vaig dir «mira, 
el presentarem als LAUS» i vam guanyar 
el bronze en la categoria de disseny edi-
torial, publicació corporativa. Això va per-
metre que ens presentéssim als premis 
ACD europeus i allà també vam guanyar 
el bronze amb el mateix projecte.

Comenta	que	els	premis,	a	part	del	
prestigi,	donen	una	certa	seguretat	en	
la	pròpia	feina	i,	evidentment,	satisfac-
ció	(però	de	diners	cap,	al	contrari).	La	
conversa deriva sobre els altres pro-
jectes	amb	els	quals	sempre	està	em-

PERFILS
ha gent que resa amb els ulls mirant en-
laire. Cerquen Déu fora d’ells mateixos. 
Aquests cerquen Déu fora d’ells. També 
hi ha persones que acoten el cap profun-
dament i l’amaguen entre les mans: crec 
que aquests cerquen Déu dins d’ells ma-
teixos» ( Diario de Etty Hillesim. Una vida 
conmocionada, Rubí 2007, p. 41).

Fins fa poc temps no he descobert 
Mestre Eckhart. I m’agradaria poder-me 
submergir en el seu paradoxal pensament 
transcrit en una llarga obra. Però en soc 
un ignorant, malgrat que vaig picotejant-lo 
amb bec de pardalet. En aquests escrits 
de LA TOSCA no faig citacions que jo ma-
teix no hagi llegit i que pugui referenciar, 
però no em sé estar de citar aquesta que 
he trobat a internet. «Un home té diver-
ses pells que li cobreixen les profunditats 
del cor. L’home sap moltes coses, però no 
es coneix a si mateix. Trenta o quaran-
ta espessors de pell, tan dures com les 
d’un bou o d’un os, li cobreixen l’ànima. 
Enfonsa’t en tu mateix i aprèn-hi a co-
nèixer-te.» Eckhart de Hochheim (1260-
1328) va ser un dominic alemany, teòleg, 
filòsof, místic. Professor a París, fou con-
demnat per les seves idees. 

Ens aniria bé anar entrant en l’espi-
ritualitat i filosofia d’Orient. Un exponent 
màxim n’és el dalai-lama. «La pau mun-
dial només es pot assolir per mitjà de la 
transformació interna de l’individu; és un 
procés difícil, però és l’únic camí. Allà on 
vaig expresso aquesta idea, i em recon-
forta comprovar que persones amb diver-
sos estils de vida l’acullen bé. La pau s’ha 
de cultivar en primer lloc dins de l’indivi-
du. I estic convençut que l’amor, la com-
passió i l’altruisme en són els fonaments. 
Quan la persona ha treballat interiorment 
aquestes qualitats, és capaç de crear una 
atmosfera de pau i harmonia que alhora 
es pot fer extensiva de l’individu a la famí-
lia, de la família a la comunitat i, finalment, 
de la comunitat a la resta del món» (prò-
leg al llibre de Thich Nhat Hanh, Cap a la 

pau interior. En camí de la consciència en 
el dia a dia, Barcelona 2015, p. 11). Un 
senderol, doncs, encantador perquè no 
sorgeixin sots en la nostra vida, segons la 
metàfora del començament.

No sé què té en Lluís Maria Xirinacs 
que atrau tant. El febrer del 2022 va sortir 
el llibre Des de dins de mi. Autobiografia 
(1933-1955), escrita a la presó de Cara-
banchel (1975). Parla d’un territori esco-
lapi comú amb la distància dels temps. 
M’ha atrapat. He escollit un fragment de 
la contraportada: «Des de fora, la trepa 
de sociòlegs, psicoanalistes, teòlegs, 
moralistes et sic de caeteris tindran her-
ba gerdosa per a llurs pastures, però jo 
us parlaré des de dins, a la manera im-
previsible, incoherent com es mouen els 
electrons, segons la física moderna. I us 
dic una vegada per sempre que la font no 
sóc jo. Jo sóc de la font. Jo sóc el rajolí. 
La font raja d’abans que el rajolí prengui 
la forma més o menys constant del rajolí» 
(Argentona).

Finalment, des de la passada tardor 
he pogut anar entrant en la vida i obra 
de Simone Weil (1909-1943). Fa sortir 
a l’exterior el que creix a l’interior, com 
un part. Escriu a les acaballes de la vida: 
«Tinc una mena de creixent certesa inte-
rior segons la qual hi ha en mi un dipòsit 
d’or pur que he de transmetre» (Escri-
tos de Londres y últimas cartas, Madrid 
2000, p. 194). El dipòsit d’or és la con-
vicció profunda d’un interior insondable. 
Però d’ella n’haurem de parlar un altre 
dia.

El nostre físic i poeta David Jou en 
el seu llibret Cant espiritual (Barcelo-
na 2017, p. 77) respira així: «És llavors 
que intueixes que potser sí / que sense 
Déu no es pot comprendre del tot / el que 
poden ser, veritablement, els humans, / 
potser perquè ells mateixos, tan sovint, / 
enlluernats pel coneixement o pel goig / o 
revoltats pel dolor i la injustícia, / tampoc 
no s’arriben a comprendre.»
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Eudald van der Pla (fot. Meli Fernández)   

brancat	l’Eudald,	des	de	la	seva	botiga	
online	de	samarretes	fins	al	col·lectiu	i	
el festival Ex Abrupto.

És una mena d’hiperactivitat mental. 
Tinc la necessitat de crear contínuament 
i és el que em dona sentit a la vida. Fa 
uns quants mesos el Pol Torrent, un fus-
ter afincat a Sicília, em va demanar una 
taula i la hi vaig dissenyar. Ara estic col-
laborant amb un estudi de Vic que es diu 
Okey Lab; volíem fer obres de gran format 
i hem fet un pòster de sis metres per tres 
que hem encolat a una casa de Vic, un 
pòster nadalenc que diu «els polvorons 
fan bola», i que cadascú en tregui les se-
ves conclusions. Pot semblar una parida, 
però quan ho estàvem encolant estàvem 
tan emocionats... aquest és un dels mo-
tius pel qual m’embolico amb temes artís-
tics. A la vida tot és molt seriós, molt rígid i 
tot va molt ràpid, i quan juguem d’aquesta 

manera és tornar a aquella emoció de la 
infància.

És ben conegut el vessant artístic 
de l’Eudald (els tingladets culturals de 
què	 feia	 esment)	 i	 la	 seva	 vinculació	
amb	el	 festival	Ex	Abrupto,	així	que	 li	
demano	per	aquesta	faceta	d’activista	
cultural.

He sigut una mica polifacètic. A la fa-
mília he tingut diferents membres que de 
certa manera han normalitzat l’art a casa. 
Quan estudiava a l’Escola d’Art de Vic jo 
feia disseny, però tenia molts col·legues 
en altres disciplines artístiques (pintura, 
escultura, ceràmica, forja...). Una de les 
coses que feia allà era colar-me a les 
classes. Vaig fer una mena de Belles Arts 
Underground.

Un dels teus diguem-ne segells 
és	 la	barreja	de	conceptes,	 ja	sigui	 la	
superposició de diferents llenguatges 

artístics,	ja	sigui	combinant	tradicions	
moianeses amb les propostes més rup-
turistes. ¿Tens algun tipus de referents 
en	aquest	aspecte,	o	vas	per	lliure?

Suposo que com tothom tinc els meus 
referents, però també tinc molt mala me-
mòria. Penso que la creació artística mai 
no és original, parteix del bagatge cultural 
d’un mateix i, per tant, som fruit d’aquest 
llegat. Jo soc de Moià, un entorn rural on 
el folklore i la tradició han estat molt pre-
sents i he tingut uns interessos artístics 
de caire més contemporani. Com que són 
dues coses que m’han vibrat, les uneixo 
de forma genuïna. Es tracta de no forçar 
la creativitat. Jo vinc d’aquí, he de respec-
tar els meus orígens, i encara que alguna 
vegada em diguin que sembla rupturista, 
jo ho trobo bastant natural.

Des de ben jove l’Eudald ha estat 
implicat en la vida cultural del poble i 
ha participat en la gènesi d’algunes ini-
ciatives	que	han	arrelat	amb	força	en	el	
cicle festiu i l’imaginari del poble.

Jo crec que el Cau [l’escoltisme] va 
ser una mica el forn de molts agents cul-
turals de Moià. Sempre estan generant 
iniciatives culturals de forma altruista; allà 
ens van ensenyar a explotar-nos sense 
un benefici econòmic, cosa que és super-
positiva Després vaig passar a la comis-
sió de festes amb catorze o quinze anys, 
col·laborant amb els tècnics i regidors, 
després vaig formar part del col·lectiu de 
la Festa del Porc, també de la junta de 
l’Ateneu la Pólvora, el grup impulsor de 
la Cabra d’Or, que volíem fer alguna cosa 
més patumaire, i suposo que més coses 
que no recordo. Fruit de tota aquesta ex-
periència, fusionada amb la meva passió 
artística, va sorgir el col·lectiu Ex Abrupto.

Com veus el poble ara mateix des 
del	punt	de	vista	cultural?

Quina pregunta! —rebufa—. Per un 
cantó veig que hi ha moltes entitats que 
fan molta feina i són els que han mantin-
gut la cultura. Gràcies a ells tenim una 

identitat cultural. I llavors hi ha la cultura 
«municipal», que a Moià (i segurament en 
molts altres llocs) s’ha anat institucionalit-
zant i desvinculant del poble, en el sentit 
que a la gent li costa col·laborar en una 
cosa que potser no se sent gaire pròpia. 
Trobaria a faltar que més enllà d’orga-
nitzar les festes puntuals hi hagués una 
programació més constant. Però el tema 
més dramàtic és la falta d’equipaments. 
Segurament no tan sols culturals, però és 
dramàtic no tenir un teatre o sala de cine-
ma en condicions bones, una sala d’expo-
sicions adequada... és un mal a la cultura i 
a l’intel·lecte d’un poble, perquè al capda-
vall la cultura és el que ens forma com a 
persones i com a col·lectiu, és el que ens 
crea la identitat.

Quins projectes tens per a l’any vi-
nent?

Ara mateix continuar com estic. Em 
trobo en una posició en què agraeixo 
cada dia treballar en el que treballo i en 
els projectes artístics en què estic embo-
licat. Vinc d’una trajectòria professional 
complexa. Em van expulsar de l’institut, 
vaig començar treballant a l’escorxador i 
vaig passar per diferents indústries. Era 
bastant dur de pelar i això ho recordo 
cada dia.

Acabo la xerrada augurant-li (sen-
se	por	d’equivocar-me)	que	de	ben	se-
gur seguirà generant i implicant-se en 
molts	altres	projecte.	Ell,	evidentment,	
confirma	el	meu	oracle	 i	m’explica	un	
dels seus projectes preferits: el bas-
tidor	del	carrer	de	Sant	Pere,	un	petit	
marc on cada mes penja l’obra d’una 
artista.

El veuen pocs veïns, però amb aquest 
projecte he establert una relació amb el 
Romà, que és qui em deixa l’aparador i 
d’altra forma potser no l’hauria conegut. I 
quan penjo una obra nova, els veïns ho 
comenten, xerrem una estona i això és la 
vida, per a mi aquesta és la grandesa de 
les coses.
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Transició energètica, comencem
la casa per la teulada?
El Fanal – Col·lectiu Cultural i Ecologista del Moianès, 
amb la col·laboració d’Àlex Rollan

Fa més de quaranta anys que està 
científicament provat que l’ús de combus-
tibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) 
és la principal causa del canvi climàtic, 
però com a societat hem estat incapaços 
de canviar de model energètic. Als eco-
logistes que ho plantejàvem se’ns titllava 
de voler anar contra el progrés i de voler 
tornar a l’època de les cavernes. Recent-
ment els efectes del canvi climàtic ja són 
ben visibles a casa nostra: llargues seca-
des que fan que diversos municipis del 
Moianès s’hagin d’abastir amb cisternes 
d’aigua provinents d’altres zones, males 
collites als nostres camps, major risc d’in-
cendi forestal, arbres morts per manca 
d’aigua, basses i rieres seques...

L’emergència climàtica que vivim 
fa plantejar objectius de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle 
per a frenar els efectes de l’augment de 
la temperatura de la Terra. I ara tots són 
presses per a la construcció de grans cen-
trals d’energies renovables, en gran part 
en mans de les mateixes empreses que 
fins ara han estat explotant els combusti-
bles fòssils i pagant pseudocientífics per 

negar l’evidència del canvi climàtic durant 
les darreres dècades. Aquestes matei-
xes companyies són ben conegudes per 
famoses portes giratòries amb les quals 
controlen les decisions polítiques neces-
sàries per a fer front al problema climàtic.

Els grups ecologistes estem clarament 
a favor d’una transició energètica justa al 
servei de la ciutadania, on la gestió de 
l’energia estigui a mans de l’administració 
i de les persones (no dels grans oligopolis 
que apliquen preus abusius mentre obte-
nen grans beneficis econòmics), on es pri-
oritzi l’autosuficiència, la participació ciu-
tadana en la presa de decisions, el des-
envolupament local, la proximitat entre la 
producció i el consum, el manteniment de 
la superfície de conreu imprescindible per 
a la sobirania alimentària i el respecte al 
patrimoni natural i la biodiversitat. 

No es pot dir que ens oposem a les 
energies renovables, ens oposem als ma-
croprojectes d’energies renovables amb 
què es pretén mantenir el mateix model 
que fins ara però canviant la font energè-
tica. Els darrers anys plouen els projectes 
de grans parcs solars, oferint als propie-

SOCIETAT
taris quantioses sumes pel lloguer dels 
camps, també a la nostra comarca. La 
normativa fins i tot contempla l’expropia-
ció de terrenys en cas que hi hagi finques 
veïnes que tinguin un acord. 

I no estem desinformats, ni ens opo-
sem per portar la contrària (com alguns di-
uen que sempre fem). Tenim arguments:

1. Segons l’IPPC (Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
de Nacions Unides), la primera acció que 
cal realitzar per lluitar contra el canvi cli-

diversos hàbitats i espècies amenaçades, 
fet que ha comportat que bona part del 
territori estigui inclòs a la Xarxa d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN), la Xarxa Natu-
ra 2000 i/o es consideri d’Alt Valor i/o de 
Connexió (vegeu el plànol).

2. Segons la declaració Catalunya no 
pot perdre més superfície agrícola per a la 
instal·lació d’energia fotovoltaica, signada 
per la Institució Catalana d’Estudis Agra-
ris, la Comissió d’Economia Alimentària 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

Tel. 93 830 03 02Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ

màtic és la preservació dels ecosistemes 
i la biodiversitat. Segons l’informe L’estat 
de la natura 2020, de la Generalitat de 
Catalunya: «En els darrers 20 anys, les 
poblacions de vertebrats i invertebrats 
autòctons, han perdut de mitjana el 25% 
dels seus individus (el 30% en ambients 
agrícoles) ... Els canvis en els usos del 
sòl són la principal causa de pèrdua de 
biodiversitat.» Al Moianès tenim el privile-
gi d’acollir una gran biodiversitat, incloent 

el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Ca-
talunya, el Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrònoms de Catalunya i la Institució 
de Ponent per a la Conservació i l’Estu-
di de l’Entorn Natural: «El sector agrari i 
alimentari porta temps preocupat per la 
instal·lació present i prevista de plaques 
solars a terrenys agrícoles productius ... 
Es vol resoldre amb urgència l’error de 
manca de previsió, planificació i capaci-
tat resolutiva dels poders públics pel que 
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Fem cooperativa
Moianès Sostenible

Vivim en un món globalitzat, en el 
qual els interessos d’una minoria econò-
mica dominant imposen les regles del joc, 
que justifi quen en nom del progrés, del 
mercat, de la lliure competència. En rea-
litat ens aboquen a un consumisme, del 
qual ells són els únics benefi ciaris i que, 
en realitat, és insatisfactori i frustrant per 
als consumidors i perillosament perjudi-
cial per al futur del planeta i de l’espècie 
humana, com està posant en evidència 
l’actual emergència climàtica.

Ens cal un replanteig del nostre model 
de vida, per contribuir al canvi que tant, 
individual com 
col·lectivament, 
necessitem. Hem 
de ser capaços, 
de mica en mica, 
de fer passos en 
una altra direcció, 
d’empoderar-nos 
i deixar de depen-
dre d’aquests poders econòmics que ens 
tenallen.

L’alternativa natural és la cooperació: 
persones que voluntàriament s’uneixen 
per a cooperar amb uns objectius concrets 
de produir o consumir. La cooperativa és 
una iniciativa en la qual totes les perso-
nes sòcies han de ser protagonistes en la 
recerca del bé comú del col·lectiu i, per 
extensió, també de la societat en general.

Un els sectors més afectats per aquest 
funcionament del mercat és l’energètic i, 

en aquest cas, a més de l’impacte nega-
tiu sobre les butxaques dels consumidors, 
comporta unes greus conseqüències 
mediambientals amb l’emergència climà-
tica. Enfront d’aquesta problemàtica ens 
cal empoderar-nos per ser autosufi cients 
energèticament i alhora que estalviem, 
promovent i utilitzant energies renovables, 
contribuïm a millorar el medi ambient.

La constitució d’una cooperativa, en 
aquest cas, té un doble objectiu, un de 
directe sobre l’economia de les persones 
associades i un altre de més ampli social-
ment, la participació en la lluita contra el 

canvi climàtic.
La nostra pre-

tensió és treballar 
en l’àmbit dels di-
ferents pobles del 
Moianès, per con-
tribuir a impulsar 
el camí cap a una 
autosuf ic iènc ia 

energètica a la comarca. Aquesta tasca 
col·lectiva ha de tenir diferents eixos d’ac-
tuació: sensibilització, formació, creació 
de Comunitats Energètiques Locals (per 
a compartir energia i combatre la pobresa 
energètica), i totes aquelles altres activi-
tats que contribueixin a assolir els objec-
tius. Tot això ho hem de fer de manera 
oberta a la col·laboració amb totes les 
altres iniciatives, especialment del sector 
públic municipal, que puguin i vulguin con-
tribuir-hi.  

fa a les energies renovables, amb un nou 
error que de continuar executant-se aca-
barà augmentant la dependència alimen-
tària del nostre país ... Catalunya té una 
dependència alimentària molt elevada. 
Les estimacions existents assenyalen un 
grau de cobertura inferior al 50% ... La 
competència entre dos actius estratègics 
com són l’energia i l’alimentació no s’hau-
ria d’haver produït mai ... El sòl agrari és 
un actiu estratègic i crític del país que s’ha 
de situar per sobre dels interessos parti-
culars.» Al Moianès, i al país en general, 
ja s’ha perdut molta i bona superfície agrí-
cola pel creixement dels nuclis urbans i de 
zones industrials.

3. Hi ha un ball de xifres sobre el per-
centatge d’energia que podrien cobrir les 
teulades amb plaques solars. Segons 
l’informe Nou model de transició energè-
tica al servei de la ciutadania, de la Xar-
xa Catalana per una Transició Energètica 
Justa (que inclou vuitanta-nou entitats) el 
percentatge és d’entre el 70 i el 100%; se-
gons l’Institut Català d’Energia el 52,1%; 
segons un estudi del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Barcelona dotant de pla-
ques solars les cobertes dels polígons 
industrials de l’àrea metropolitana (unes 
20.000 ha) es podria produir el 50% del 
consum energètic de la zona més poblada 
de Catalunya. 

4. Antonio Turiel, físic del Consell 
Superior d’Investigacions Científi ques 
(CSIC) de Barcelona, diu que les energies 
renovables són el futur, però el model que 
s’està venent té unes limitacions impor-
tants. Hi ha un problema de disponibilitat 
de materials per a poder fer la transició 
energètica, ja que requereix de materials 
crítics (com a mínim catorze elements: 
liti, cobalt, níquel, plata, coure...) que no 
són abundants al planeta i que fan impos-
sible la producció d’elements renovables 
(plaques solars, aerogeneradors...) per a 
cobrir el consum energètic a tot el món. 
El científi c apunta que l’única solució és 

un canvi en el model econòmic actual, al 
que es pot arribar de forma ordenada i vo-
luntària i s’hi arribarà per força i de forma 
més traumàtica. L’objectiu és viure d’una 
forma similar a l’actual (o fi ns i tot millor) 
consumint menys energia i materials. 

La normativa catalana per al desple-
gament de les energies renovables pre-
veu que cada comarca elabori un estudi 
de les necessitats energètiques i valori 
el potencial de generació d’electricitat en 
teulades, zones industrials, espais degra-
dats... i determinar, fi nalment, si cal ocu-
par altres espais per a generar electricitat. 
La clau en aquest cas és quines són les 
necessitats energètiques: les actuals, les 
futures preveient un creixement de la po-
blació i de l’activitat econòmica o les resul-
tants d’aplicar mesures d’efi ciència i es-
talvi energètic? Per altra banda, cal anar 
més enllà de les necessitats d’electricitat. 
El Moianès té un important potencial en 
l’aprofi tament de la biomassa dels nostres 
boscos que, a més, ben gestionat ajuda-
ria a reduir el risc d’incendis; cal impulsar 
també l’energia geotèrmica, la minieòlica 
domèstica... Des de la nostra entitat de-
manem als ajuntaments i al Consell Co-
marcal que per a la redacció d’aquest es-
tudi es dugui a terme un debat constructiu 
i serè tenint en compte el màxim nombre 
d’entitats de tots els sectors de la societat 
civil, ja que ens hi juguem molt.

A nivell particular tots nosaltres po-
dem canviar hàbits per a fer més fàcil la 
transició energètica i fer front a l’emer-
gència climàtica: aïllar els habitatges, es-
talviar aigua, comprar electrodomèstics 
efi cients i durables, reduir i reciclar els 
residus, comprar productes de proximitat, 
reduir el consum excessiu de carn i, en tot 
cas, consumir-ne de ramaderia extensiva 
i de proximitat, viatjar menys, utilitzar el 
transport públic, instal·lar plaques solars 
a les teulades, canviar la caldera per una 
de biomassa... És el què se’n diu «pensar 
globalment i actuar localment».
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Cal Maties, reconeixement a 172 anys 
de carnissers a Moià
Jaume Clarà

La família Antúnez fa més de dos-
cents anys que és present a Moià. Se-
gons dades publicades per Rafel Ginebra, 
arxiver de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de 
Vic, en les actes del congrés «L’aposta 
catalana a la Guerra de Successió (1705-
1707)» celebrat l’any 2005, Maties Antu-
nas era un dels portuguesos que a partir 
del 1705 documenta que s’instal·laren 
en terres del bisbat de Vic. Antunas, com 
altres companys seus, provenia de Sant 
Pere Pomares, al bisbat d’Elvas, i havia 
arribat a Catalunya com a soldat de l’exèr-
cit austriacista que s’enfrontava als borbò-
nics durant la guerra de Sucessió.

El primer Maties Antunas ja consta a 
Moià l’any 1709, quan tenia vint-i-quatre 
anys i exercia de sastre (o bé com a saba-
ter, tal com apareix en un altre document 
del 1714). Fos fos com fos, aquest Maties 
seria l’iniciador d’una nissaga moianesa 
que encara manté el seu nom de fonts 
com a nom de la casa i de la marca co-
mercial d’una carnisseria que enguany ha 
obtingut el reconeixement d’un dels Pre-
mis Nacionals de Comerç que atorga el 
Departament d’Empresa i Treball a través 
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, 
en concret un dels Premis Nacionals als 
Establiments Comercials Centenaris. Ens 
referim, òbviament, a Cal Maties.

Segons Ramon Tarter, que ha redac-
tat la memòria sobre la continuïtat de la 
carnisseria de Cal Maties —d’on traiem 
la major part de dades d’aquest article— 
aquest primer Maties tingué com a mínim 
tres fills: Josep (1711), Escolàstica (1714) 
i Maties (1716). Amb el cognom aviat cas-
tellanitzat en Antúnez, la branca descen-
dent de Josep continuà, almenys fins a 
principis del segle XIX, exercint l’ofici de 

sabater, mentre que la procedent del fill 
petit Maties serien traginers i d’ella sorgiri-
en els carnissers Antúnez.

El primer Antúnez carnisser que ha 
pogut documentar Tarter ha estat Lloga-
ri Antúnez (1807-1851) que ja l’any 1850 
surt esmentat com a «cortante de carne». 
Val a dir que fins a finals del segle XIX la 
venda de carn era un monopoli del muni-
cipi, que n’arrendava l’explotació a parti-
culars mitjançant subhasta pública per un 
període determinat de temps, que solia 
oscilar entre dos i quatre anys. La perso-
na o persones adjudicatàries havien de 
vendre la carn en les carnisseries públi-
ques, situades al capdavall del carrer del 
Forn fins al 1864, moment en què foren 
traslladades a la part inferior del carrer 
de la Cendra (actual carrer de Francesc 
Viñas). En aquestes parades dels carrers 
del Forn i de la Cendra van començar a 
vendre els Antúnez carnissers.

El segon Antúnez carnisser, Sebastià 
Antúnez i Oller (1831-1899), domiciliat al 
número 3 del carrer de Sant Pere, cotitza, 
segons les dades de la matrícula indus-
trial, com a «tratante de carnes» (1857-
1882), «expendedor de carnes frescas o 
tablajero» (1883-1885), «expendedor de 
carne fresca» (1886-1892), «expendedor 
de carne fresca que despacha en las car-
nicerías de la calle de la Cendra» (1893-
1894) i, novament, com a «expendedor 
de carne fresca» (1895-1899), aquesta 
vegada ja —coincidint amb l’obertura del 
primer escorxador municipal allunyat del 
nucli urbà, situat a la carretera de l’Estany, 
a prop de l’Escola Pia— exercint al seu 
domicili de la Mànega.

A partir del 1894 es troba documentat 
el fill de Sebastià Antúnez, Llogari Antú-

UNA MICA D’HISTÒRIA

Cal Maties en la dècada de 1910, l’any 1951 i en l’actualitat (fot. J. Obradors, J. Renom i J. Font) 
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El Club Esportiu Moià, cent anys 
d’esport i molt més
Josep Ubasart

Com a exercici físic l’esport és font 
de salut i benestar. Quan es practica en 
equip, acceptant i seguint regles, esdevé 
un fet social important.

Cent anys del C.E. Moià fomentant 
l’amistat, la companyonia. Relacionant 
i integrant persones, practicant civisme, 
compartint objectius i il·lusions, assabo-
rint bons resultats i aprenent dels errors. 
Fent poble i convivència. Educant i ense-
nyant vida, el guanyar i el perdre. A con-
tinuar practicant, corregint, superant-se. 

Constància, ordre, compromís i sentit de 
conjunt, cercant el teu lloc, el triomf net, el 
fair play i gaudint del joc. 

Cent anys de generós voluntarisme 
de presidents, directius, entrenadors, ju-
gadors i col·laboradors. Sacrifici i dedi-
cació de tantes persones, més o menys 
anònimes, fent el bé, sense fer soroll, me-
reixen un sincer agraïment. 

Cent anys de bona saó i memòria, per 
enfilar-ne cent més i que ben segur, tam-
bé seran d’una gran florida.

C.E. MOIÀ

Acte del centenari amb el F.C. Barcelona
Club Esportiu Moià

El dia 10 de desembre, amb motiu del 
centenari del Club Esportiu Moià, va te-
nir lloc un acte institucional amb el Futbol 
Club Barcelona a l’Estadi Johan Cruyff. 
Les jugadores del primer equip de futbol 
femení van ser convidades a la llotja pre-
sidencial a veure el partit entre el Futbol 
Club Barcelona femení, primer classificat 
de la Liga F, i l’Alhama CF, últim classifi-
cat.

A la llotja, en Xavier Puig i Hernández, 
directiu responsable del futbol femení, 
va rebre les jugadores, entrenador i pre-
sident del Club i es va fer entrega de la 
samarreta del centenari del Moià al FC 
Barcelona. Essent baixa per lesió, van 
comptar amb la presència a llotja de l’ac-
tual guanyadora de la pilota d’or, l’Alèxia 
Putellas, a qui es va demanar que signés 
la samarreta del Club i algunes jugadores 
s’hi van poder fotografiar.

Un cop acabat l’acte de rebuda, 
l’equip pogué gaudir d’un aperitiu, i se-
guidament, es van dirigir a veure el par-
tit des de la tribuna presidencial. El matx 
va acabar amb un marcador favorable al 
Barça per 4 a 0.

Des del Club Esportiu Moià donem les 
gràcies al FC Barcelona pel tracte rebut. 
Va ser una experiència inoblidable. El futbol femení, a l’Estadi Johan Cruyff   

nez i Prat (1860-1932), que es trasllada el 
1895 a la plaça Major número 11, en una 
casa propietat de la seva segona muller. 
Aquesta, Maria Pons i Grífols —filla d’un 
altre carnisser, Esteve Pons, amb boti-
ga al carrer de les Joies i regentador de 
l’Hostal de Cal Teixidor, a la carretera de 
Manresa— serà la titular del negoci de Cal 
Maties des del 1900 fins al 1927. Cap a 
1912-1913 la carnisseria es trasllada de 
la plaça Major al passeig d’Alexandre M. 
Pons, l’actual avinguda de la Vila, després 
que la família adquirís l’edifici de l’antic 
cafè de Josep Uñó. 

A Llogari el substituïrà un altre Se-
bastià, Sebastià Antúnez i Crusat, entre 
1928 i 1941, que ja apareix citat sempre 
com a «carnicería» o com a «vendedor 
de carnes frescas». I a aquest un altre 
Llogari, Llogari Antúnez i Sentias, fins a 
l’any 1979, en què pren les regnes de 
Cal Maties la seva filla i actual propie-
tària, Anna Maria Antúnez i Roca, junta-

ment amb el seu marit, l’enyorat Fortià 
Casas i Benito («Gori»). Com a signe 
dels temps, des del 1992 la gestió del 
negoci es fa a través de la societat Cal 
Maties, S.L.

El reconeixement ara obtingut per 
la Generalitat de Catalunya es basa 
en la dedicació des de fa 172 anys al 
negoci de la venda de carn, amb car-
nisseria pròpia des de en fa 127, 110 
dels quals situada en el mateix em-
plaçament de l’avinguda de la Vila; un 
edifici que seria reformat l’any 1935 i 
refet de dalt a baix per a modernitzar-lo 
l’any 1992.

El guardó és també un reconeixe-
ment a una nissaga arribada a Moià en 
plena guerra de Successió i que, amb la 
feina diària i la voluntat d’adaptar-se en 
cada moment a les circumstàncies i ne-
cessitats de la societat, ha arribat al 2023 
essent un referent del comerç local de la 
vila.

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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Llibre del centenari del C.E. Moià
Carles Riera

Ens referim a l’obra Club Esportiu 
Moià, cent anys en groc i negre (1922-
2022), de Jaume Clarà i Arisa, bo i des-
tacant-ns tres encerts: 1) l’oportunitat de 
publicar un llibre amb motiu del centena-
ri del C.E. Moià (quan es va escaure el 
setanta-cinquè aniversari d’aquesta enti-
tat, el portaveu Palestra ja va dedicar un 
número extraordinari a la celebració de 
l’efemèride; no havent-hi ara el butlletí 
esportiu allò més indicat era publicar un 
llibre); 2) l’encàrrec de l’obra a Jaume 
Clarà, historiador moianès i autor d’altres 
llibres sobre el passat de la vila, persona 
que disposa actualment d’un 
extensíssim arxiu docu-
mental, i 3) l’edi-
ció d’un 
llibre en 
què la 
part grà-
fica —o 
sigui les 
nombroses 
fotografies re-
produïdes— hi 
té un pes consi-
derable. 

Tres encerts, 
doncs, per comen-
çar. Parlem ara una 
mica de l’obra en si. 
Què és, doncs, aquest llibre? Resumint 
molt, jo diria que pivota —fent servir un 
símil del bàsquet— sobre tres eixos: les 
activitats del Club, la gent del Club i l’eco-
nomia del Club.  

Primer, les activitats del Club. S’hi 
narren els fets més rellevants —a parer 
de l’autor, és clar— de totes i cada una 
de les seccions de la institució, o sigui 
els triomfs més espectaculars (i també 
alguna derrota sonada) dels equips de 

futbol, tenis, natació, bàsquet, escacs i 
petanca. 

Segon, la gent del Club. Són moltíssi-
mes les persones que han fet possible una 
tan llarga pervivència de l’entitat: jugadors 
i jugadores, socis i sòcies, els presidents 
de les diferents juntes i col·laboradors, 
aficionats i espectadors en general. 

Tercer, l’economia del Club. El llibre 
dedica força atenció a les vicissituds de 
caire econòmic a les quals el Club ha ha-
gut de fer front al llarg de cent anys. En 
diferents moments d’aquesta apassionant 

i apassionada història ha calgut fer 
mans i mànigues 
per superar els 
entrebancs que 
un cop i un al-
tre s’han anat 
presentant, i 
sempre ha 
estat neces-
sària molta 
imaginació 
per a anar 
resolent 
el pro-
b l e m a 
dels di-
ners. 

A c t i -
vitat, gent i 

economia. Ara fem un pas més i pregun-
tem-nos: com s’estructura el llibre? Doncs 
es divideix en sis capítols i un apèndix. El 
primer, de 1922 a 1938, o sigui dels inicis 
fins a la guerra civil; el segon, de 1939 a 
1946, la lenta recuperació de la postguer-
ra; el tercer, de 1946 a 1967, període en 
què els estiuejants es posen al capdavant 
del Club; el quart, del 1967 a 1979, èpo-
ca en què es fan passos decidits per a la 
creació de la zona esportiva; el cinquè, de 

Lluís Cascales, Dionís Guiteras, Pere Alsina, Paco Moral, Jaume Clarà i Carles Riera 

1979 a 1999, temps d’estabilitat i d’èxits 
esportius, i el sisè, de 1999 al 2022, una 
època que l’autor qualifica d’incerta i d’una 
certa inestabilitat.

Aquesta és la divisió principal, segons 
Jaume Clarà, una divisió en sis capítols. 
Però després, dintre de cada gran apar-
tat hi ha una subdivisió seguint l’ordre 
dels presidents que han dirigit el Club (a 
vegades presidents en funcions, sigui de 
fet o nominalment). Enumero ara aques-
tes persones: Josep Molist, Andreu Ros, 
Josep M. Vilardell, Sebastià Oller, Candi 
Gudayol, Sebastià Petitbò, Pere Soler, 
Llogari Antúnez, Manel Coll, Josep Pur-
tí, Enric Burdó, Francesc Riera, Sebastià 
Prat, Joan Álvarez, novament Enric Bur-
dó, Salvador Anfruns, Joan Clarà, Inno-
cenci Anguera, Joan Clarà (ara amb el 
càrrec de president de la junta consultiva, 
en un moment d’interinatge) i Paco Moral, 
l’actual president. 

Una persona que durant una bona co-
lla d’anys va tenir un pes molt específic en 
el funcionament del club, concretament 
del futbol, va ser Valentí Gaja, el qual tin-
dria un decisiu paper sobretot durant el 
llarg període en què ostentaren nominal-
ment la presidència el Dr. Josep M. Vilar-
dell i, més tard, el Sr. Sebastià Oller.

Cal dir que en el llibre s’enumeren 
moltíssimes altres persones, entre les 
quals figuren també els membres de 
l’anomenada junta consultiva, la qual, cal 
dir-ho, en un determinat moment en què 
perillava la continuïtat del Club va fer una 
feina meritòria, altruista i decisiva. 

Un aspecte gens negligible del llibre 
és que els avatars esportius es presenten 
emmarcats entre els esdeveniments més 
significatius de la vida política, social i cul-
tural de la vila. Això per un costat. I per 
altre costat, al llarg d’aquesta història no 
solament es fa menció dels esports de les 
seccions del Club, sinó que s’hi consig-
nen també els practicats a la vila no perta-
nyents al Club. 

Llegint aquesta història del C.E. Moià 
aprendrem o recordarem moltes coses, 
fets transcendentals i també petites curi-
ositats. Enumero alguns d’aquests petits 
detalls en forma de pregunta, però sense 
donar la solució, per estimular la lectura 
del llibre. Per exemple: qui va portar la pri-
mera pilota de futbol a Moià per allà els 
anys 1918-1919?; com es deia l’entitat 
moianesa a aixopluc de la qual es dispu-
taren els primers partits de futbol a Moià?; 
el 17 d’agost de 1924 el camp del Moià fou 
l’escenari del partit amistós que enfrontà 
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Nou llibre de Rodríguez Lara
Josep Ruaix i Vinyet

José Luis Rodríguez Lara, estanyenc 
de residència i col·laborador de LA TOS-
CA, acaba de publicar un nou llibre: El 
habla de Posadas y sus símbolos, editat 
per la Diputació Provincial de Còrdova i 
l’Ajuntament de Posadas. I no és estrany, 
perquè aquest catedràtic de secundària 
jubilat és un estudiós que no para. Així, 
en 1988 ja va escriure Gent i llocs de l’Es-
tany, en el 2009, Aproximació 
a la toponímia del Moianès, 
una obra imprescindible per 
al coneixement dels noms 
de lloc de la nostra comarca; 
i, pel que fa a la seva pobla-
ció d’origen, també en 1988 
va sortir La villa de Posadas. 
Esbozo histórico y cultural. 
Encara té més obres publi-
cades, que no esmentem per 
no allargar-nos, i és un actiu 
articulista.

El llibre que ressenyem 
breument va precedit d’unes 
presentacions de personalitats de la seva 
terra nadiua, d’un pròleg del qui signa i d’un 
preàmbul del mateix autor. Llavors entra 
en matèria explicant aspectes gramaticals 
de la parla malena (que és el gentilici, sor-
prenent, corresponent a Posadas). A con-

tinuació venen les pàgines dedicades al 
vocabulari, amb les definicions i altres ca-
racterístiques de cada terme, més exem-
ples d’ús, quan cal. Aquesta part ocupa si 
fa no fa la meitat del volum. L’altra meitat 
és dedicada als símbols, una especialitat, 
diríem, de Rodríguez Lara, home molt in-
teressat per la mitologia, per les creences 
i llegendes, pel rerefons de les paraules, 

per les seves relacions entre 
elles i amb altres realitats, 
etc. És una part que encuri-
oseix el lector i li amplia els 
horitzons. Com en tota obra 
científica, el volum acaba 
amb la bibliografia de refe-
rència i, naturalment, amb 
l’índex general. En total, són 
314 pàgines, que inclouen 
també poques, però escolli-
des, il·lustracions. 

En resum, tenim a la 
nostra disposició una obra 
de maduresa d’aquest intel-

lectual andalús, que no ha renunciat als 
seus orígens però que s’ha integrat labo-
riosament a la cultura catalana. Podem 
estar orgullosos, els moianesencs, de 
poder gaudir de la seva presència entre 
nosaltres.

PUBLICACIONS
el FC Barcelona contra el FC Terrassa: a 
quin camp es referia el cronista del set-
manari Xut! quan va escriure el famós 
text: «En un camp un xic més gran que un 
llit de matrimoni dels antics...»?; a quina 
casa del poble es guardaven les xarxes 
de les porteries allà als anys quaranta?; 
quins van ser els quatre equips de bàs-
quet masculí que hi va arribar a haver a 
Moià els primers anys de la postguerra?; 
la dedicació del mític massatgista Manelet 
al Club, va durar més de cinquanta anys 
o menys?; a quin exjugador i exdirectiu es 
va dedicar un homenatge el 9 d’agost de 
1970?; quin és l’únic president del Club 
que havia exercit d’àrbitre en partits amis-
tosos?; quin dia es van estrenar les dues 
primeres pistes de tenis de la zona espor-
tiva?; l’any 1972, quan se celebrà el cin-
quantenari del Club, qui era el president 
de l’entitat?; l’estiu de quin any es van 
obrir les piscines del Club?; quin any va 
néixer el portaveu Palestra?; contra qui va 
jugar el Moià un partit de futbol amistós, 
el 23 d’agost de 1981, reforçat l’equip lo-
cal pel jugador del Barça Carles Rexach?; 
quin any es va crear l’Escola de Futbol 
per a la quitxalla de 9 a 12 anys?; qui va 
ser el guanyador moianès de l’Open de 
Tenis de l’any 1995?; quan es van estre-
nar els seients de la tribuna del camp de 
futbol?; i la il·luminació del camp?; quin és 
el nombre màxim de socis assolit pel Club 
al llarg de la història?; amb motiu de qui-
na efemèride van desfilar pel camp de fut-
bol els gegants de Moià amb els grallers 
i bastoners?; quin és o ha estat el nombre 
màxim d’equips que el Club ha arribat a 
tenir competint en les diverses lligues?; 
qui és l’autor del mural —elaborat segons 
la tècnica del trencadís— en homenatge 
a Joan Vila que hi ha actualment al camp 
de futbol? 

En resum, doncs, el llibre Club Espor-
tiu Moià, cent anys en groc i negre és molt 
ric en tota mena d’informacions esporti-
ves. Encapçalen l’obra sengles presenta-

cions, signades per l’alcalde Dionís Guite-
ras i pel president Paco Moral, seguides 
d’una introducció de l’autor. 

No és fàcil resumir cent anys d’histò-
ria en un sol volum. Jaume Clarà ha acon-
seguit de fer-ho, utilitzant naturalment 
nombroses fonts bibliogràfiques i fent 
consultes a moltes persones implicades 
en el Club. No era pas bufar i fer ampo-
lles redactar un treball que fos equilibrat, 
o sigui en què totes i cada una de les dife-
rents parts del llibre tinguessin l’extensió 
corresponent.

Sols hi trobo a faltar una cosa: un ín-
dex de noms al final; en Jaume Clarà, que 
pacientment elabora els índexs de la re-
vista Modilianum cada final de cicle sap 
com ningú la feinada que això representa, 
però un índex onomàstic hauria estat útil 
de cara a la consulta d’aquesta obra. 

Sigui com sigui, cal fer una alta valo-
ració d’aquest llibre, elaborat al llarg d’un 
any, resseguint i escrutant totes les fonts 
d’informació, fent una encertada tria del 
material aplegat i servint-lo d’una manera 
rigorosa i alhora amena. 

* * *
L’acte de presentació del llibre del 

centenari del C.E. Moià tingué lloc el di-
vendres 23 de desembre a l’Auditori de 
Sant Josep. Presentat per Núria Arisa, 
membre de la Junta Directiva del club, 
va fer la presentació del llibre Carles Ri-
era, cap de redacció del butlletí Palestra 
durant la major part de la seva existència 
–la seva intervenció precedeix aquestes 
línies–, i, a continuació, hi intervingueren: 
Lluís Cascales, responsable del disseny i 
maquetació del llibre; Jaume Clarà, autor 
del llibre; Dionís Guiteras, alcalde de Moià, 
i Paco Moral, president del C.E. Moià. Al 
final el club obsequià amb el llibre als ex-
presidents i altres persones significatives 
de la història del club. Entre els presents 
hi havia Pere Alsina, en representació de 
la Federació Catalana de Futbol.

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

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA
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Premis culturals
El festival Ex Abrupto ha guanyat el 

Premi Talent 2022 en la categoria d’arts 
plàstiques per la seva contribució en la 
creació d’un festival centrat en la fusió de 
creacions contemporànies i espais no for-
mals a Moià. Els premis ─que pretenen 
reconèixer la tasca realitzada per crea-
tius innovadors─ són organitzats per la 
Fundació Impulsa Talentum XXI i es van 
entregar el 20 de desembre a la seu del 
Reial Cercle Artístic de Barcelona.

L’estudi de disseny Vanderpla ha estat 
reconegut amb un bronze als Premis In-
ternacionals de Disseny i Publicitat ADCE 
pel disseny del catàleg Terrassa Comis-
sariat 2021 – Federica Matelli. El mes de 
juny passat el disseny de la mateixa publi-
cació ja havia estat distingit amb un Laus 

en la categoria de bronze als premis ADG 
Laus.

Calendari Modilianum 2023.
Fe d’errates

En la foto del mes de març («Moià rep 
la Mare de Déu de Fàtima, 1951» les per-
sones que hi surten són integrants de les 
famílies Aliberch-Fàbregas i Capdevila-
Clarà. D’esquerra a dreta: Joan Capdevi-
la, M. Carme Capdevila, Laieta Clarà amb 
el seu fill petit Josep Capdevila, Mont-
serrat Aliberch, Lourdes Fàbregas, Anna 
Maria Aliberch, Lluís Capdevila i Casimir 
Aliberch.

La foto del mes de desembre («Tió 
organitzat pel GEMI, 26 de desembre de 
1981») és obra del fotògraf Josep Plade-
vall.

BREUS

Revistes
—La Calderina, núm. 31 (desembre 

2022), revista del poble de Calders, amb 
36 pàgines a tot color. Anuncia que aquest 
és el darrer número d’aquesta publicacio 
quadrimestral.

—Catalunya Cristiana, núm. del 18-
12-2022, amb una ressenya del llibre pòs-
tum de Josep Maria Guix Ferreres, Retalls 
d’unes pàgines viscudes, signada per J. 
Ruaix. També és del mateix autor moia-
nès el poema «Grans mals… i esperan-
ça» que es publica, il·lustrat, a la portada 

del número de Nadal d’aquest setmanari.
—Llengua	 Nacional, núm. 121 (4t 

trim. 2022), amb els articles «Traducció 
d’una frase feta anglesa» i «Temps ver-
bal i adjectius de possibilitat passiva», de 
Carles Riera, i «Una forma verbal norma-
tivament desconsiderada (II)», de Josep 
Ruaix, com també les ressenyes dels lli-
bres Memòries d’un filòleg norantí, de J. 
Veny, i Primer recull de prosa de Miquel 
Bosch i Jover, d’A. Mas, signades pel ma-
teix J. Ruaix.

Diaris

A la comarca està plenament constatada la 
presència estable d’un exemplar, un mascle 
per ara solitari, que ha protagonitzat diversos 
atacs, i es vol treballar per fer compatible la 
seva presència amb l’activitat dels ramats, la 
majoria de pastura extensiva», reportatge de 
3 pàgines.

30-11-2022
«Miquel Muñiz, al violí, i Lluís Rodríguez, al pi-
ano, ofereixen un concert a l’Auditori de Sant 
Josep de Moià».  

6-12-2022
«L’Ajuntament de Moià subvenciona l’aigua 
per evitar increments exagerats. L’ajut muni-
cipal permetrà que no s’apliquin augments se-
gons la puja de l’energia del 2022». 

9-12-2022
«El Moianès és l’única comarca que no té una 
estació del temps pública. Sí que hi ha dades 
del Moianès aportades per col·laboradors 
particulars». «Roser Oduber indaga en els lí-
mits a través dels colors de la calç i l’argila. 
Una exposició al centre que l’artista dirigeix al 
terme de Calders inicia un treball de reflexió 
cooperatiu sobre la insostenibilitat mediambi-
ental». «Marina Berdalet mostra la seva obra 

Regió 7

17-11-2022
«Moià tindrà la primera escola de l’Estat que 
ensenyarà com treballar amb tracció animal». 

21-11-2022
«Tots els sabors del Moianès en una botiga. 
Una veïna de Sant Quirze Safaja obre la pri-
mera botiga especialitzada en els productes 
de la terra elaborats a la comarca».  

24-11-2022
«Moià organitza un taller gratuït de defensa 
personal femenina dins les activitats del 25-
N». «Judo: El CT Bages i Moianès lidera Ca-
talunya la Copa d’Espanya. El conjunt de l’Es-
port7, el Judo Moià i el Judo Ripoll suma vuit 
títols, catorze medalles i dos cinquens llocs, 
més que cap altra entitat a Barbastre». 
  
28-11-2022
«Moià converteix la teulada del pavelló en es-
pai fotovoltaic».

29-11-2022
«Ecologistes i ramaders del Moianès sumen 
forces per gestionar la implantació del llop. 

a un nombrós públic als Estudis Oberts (Man-
resa)».

14-12-2022
«Es preveu que la població del Bages supe-
ri els 190.000 habitants en dues dècades. En 
percentatge, la comarca que més habitants 
haurà de captar és el Moianès.

27-12-2022
«Moià instal·la caixes niu i menjadores per afa-
vorir la biodiversitat».

29-12-2022
«El Moianès i la Cerdanya, les comarques que 
més van créixer en el segon any de pandè-
mia».  

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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L’any dels 60 (1962-2022)
Nascuts el 1962, Moià

El 2022 s‘han celebrat diverses com-
memoracions de caire oficial com els 100 
anys del naixement del fotògraf Català 
Roca i dels escriptors Gabriel Ferreter i 
Joan Fuster, entre moltes d’altres. Fora de 
l’oficialitat algunes persones han arribat a 
la sisena dècada de vida i també ho han 
volgut celebrar. Per als nascuts el 1962, el 
2022 ha estat l’any dels 60.

El diumenge dia 13 de novembre es 
va celebrar la trobada, que ja és tradició 
a Moià, dels que durant l’any complíem 
seixanta anys. Si quan vam celebrar els 
cinquanta vam organitzar una visita guia-
da, un dinar i un ball amb pastís, aquesta 
vegada ho vam compactar en un dinar, 
això sí, amb algunes sorpreses.

Aquestes trobades gairebé sempre 
surten d’un grup petit de persones que les 
impulsa i que de manera altruista es cui-
da de buscar els contactes, crear un grup 
de Whatsapp per fer la proposta, la con-
vocatòria i anar ampliant el grup a partir 
dels primers membres. El criteri és fer una 
trobada de persones nascudes a Moià en 
1962 i de les que van néixer el mateix any 

en algun altre lloc, però que en algun mo-
ment hi han vingut a viure i s’hi estan. 

Així que tothom qui va acceptar la 
convocatòria, que van ser uns setanta, 
sabia que la cita era al Restaurant Urbisol 
i que en el preu del dinar s’hi incloïa algun 
extra. 

Va arribar el gran dia, la temperatura 
era massa alta per l’època de l’any, però 
malgrat la consciència del fet que això no 
és normal, vam gaudir d’una trobada inici-
al al jardí del restaurant sota un cel serè. 
Una estona llarga que ja s’havia previst, 
abans del dinar, per poder saludar i ence-
tar converses amb tants coetanis com es 
volgués. 

Després d’intercanviar salutacions, pe-
tons, abraçades, encaixades i de fer-nos 
cinc cèntims de l’estat de la qüestió, ens 
vam anar a col·locar per fer-nos una foto 
de grup. Els fotògrafs eren tants que tam-
bé tenen foto de grup.

D’una de les fotos dels que en fèiem 
seixanta durant l’any se’n va fer una am-
pliació en paper per a cadascun de nosal-
tres com a record. Primera sorpresa! 

MISCEL·LÀNIA

Agraïment a tot el personal 
de l’Hospital-Residència Vila de Moià
Família de Ton Capell Oller

Sovint, a vegades, es parla més de 
les residències quan hi ha alguna notí-
cia alarmant que quan es fan les coses 
bé. Es pot pensar que no cal, perquè és 
el deure que tenen «fer les coses bé» i, 
per tant, no és notícia publicar-ho. Però 
qui treballa amb persones sap que no és 
gens fàcil. La càrrega de treball que su-
posa atendre les persones grans només 
la saben aquells que s’hi dediquen cada 
dia. És la seva feina, sí, però és una fei-
na dura, tant físicament com mentalment. 
Volem felicitar la manera en què aquests 
professionals saben mantenir l’esperit 
alegre i donar un sentit de «normalitat» 
a tot allò que l’avançada edat de les per-
sones residents ja fa temps que ha deixat 
de ser.

Les residències no tracten pacients 
amb malalties complexes i tractaments 
d’última generació. A vegades només es 
considera que son serveis que «vigilen 
i entretenen als residents». Malaurada-
ment, sembla que són personal sanitari 
de «segona» i, considerant com evoluci-

ona la nostra societat, cada vegada més 
envellida, potser que comencem a canvi-
ar la nostra visió i donar-los el reconeixe-
ment que es mereixen. De «segona», res. 
De primera i primeríssima professionalitat 
que necessitem dels seus serveis i de la 
seva expertesa. Expertesa plena d’huma-
nitat que traspua en el seu tarannà, 24 
hores al dia i 365 dies l’any. I sense la 
qual els residents no viurien amb la pau 
i les necessitats cobertes que necessiten 
i es mereixen en el tram final de la seva 
vida.

Les nostres felicitacions, reconeixe-
ment i profund agraïment a tot el perso-
nal de l’Hospital-Residència Vila de Moià. 
El Ton Capell hi ha sigut atès durant set 
anys i quan les forces li han fallat per a 
poder caminar i parlar, els familiars n’hem 
seguit estant informats i sentint-nos al seu 
costat gràcies a l’atenció dels treballadors 
d’aquesta residència. I és que, no sola-
ment han cuidat el resident, també han 
cuidat la família. I això, a vegades, si no 
es diu, no es veu. Queda com «diluït» dins 

Foto de grup dels nascuts l’any 1962   

El dinar va consistir en un copiós ape-
ritiu, un segon plat de carn o de peix o de 
verdures, segons el que cadascú triés, 
postres, begudes i cafès.

Per estalviar enrenou, s’havia pagat 
a l’avançada, just abans de fer la foto, i 
amb el tiquet se’ns donava el número per 
a la rifa de dues paneres de productes del 
Moianès (llonganissa, mel, pasta, xocola-
ta, formatge…). Quan érem a les postres 
se’n va fer el sorteig. Segona sorpresa!

I la tercera sorpresa va ser en acabar 
de dinar. Vam tenir l’oportunitat de ballar 
al ritme de música de la nostra època, ja 

que comptàvem amb la presència d’un 
discjòquei que ens va servir la música a 
la carta.

Va ser un dia magnífic i una organit-
zació impecable. Des de quarts de dues 
del migdia fins les set de la tarda, la gent 
hi va arribar escalonada i així va anar en 
marxar. Va venir gent que viu a França, a 
Girona, a Barcelona… Algunes persones 
que haurien vingut malauradament no van 
poder i d’altres s’hi van afegir a la tarda. 
Totes, però, agraïdes al petit grup que ha 
fet possible aquesta bonica trobada.

Ja pensem en la pròxima!
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Naixements
Aran Sala Vives, fill de Laura i de Xa-

vier, dia 3 de desembre.

Defuncions
Paqui Millán Expósito, de setanta-sis 

anys, dia 18 de novembre.
María Sierra Casas López, de seixan-

ta-tres anys, dia 20 de desembre.
Anton Capell Oller, vidu de Maria 

Ribé, de noranta-cinc anys, dia 22 de de-
sembre.

Pere Molet Valls, de noranta-tres 
anys, dia 29 de desembre.

Francesc Vilardell Pons, vidu de Jose-
fina Pons Puigcorbé, dia 30 de desembre.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Paqui Millán

A la Paqui Millán
Enric Burdó i família

Amb el traspàs de la Paqui desitjo 
expressar les nostres vivències durant 
seixanta-dos anys, fent el camí de la vida. 
Crec que la unió de les persones és com el 
tronc de l’arbre que amb el pas del temps 
es va engruixint, tenint les branques com 
a representació de les vivències de ca-
dascun. Amb la mort d’una d’elles, el tronc 
s’esqueixa, com el llamp que esberla la 
tija. Agraeixo a la Paqui tot el temps que 
va estar sola a casa i tenint cura de les 
filles al tenir jo diferents responsabilitats 
envers el poble. No seria just no donar les 
gràcies a totes les persones que van con-
fiar en mi en els diferents afers.

Gràcies Paqui i a reveure. Gràcies 
Moià per tot el suport rebut. Una abraçada 
i una forta encaixada. Fins a sempre.

NOVEMBRE 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 30

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

18,6

16,4

12,3

8,9

7,9

3,7

13,7

12,2

8,0

6

3

1

0

3

2

4

4

7

SW

SW

SW

1,6

0,0

3,4 5

DÈCADA

DESEMBRE 2022

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

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

11,2

10,2

15,6

2,8

4,6

7,3

7,0

7,4

11,4

1

1

5

3

4

0

6

5

6

W

SW

W

7,4

23,2

1,0 31,6

DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

COMPARATIVA NOVEMBRE – DESEMBRE 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
Dies de neu

Novembre	1922 Novembre	2022

10,6
1,6
6,1

17,0
-4,0
5,8
3,5
5
0

15,7
6,8
11,3
21,9
-0,6
5,0
2,6
6
0

Desembre 1922 Desembre 2022

6,7
-0,8
3,0

10,0
-3,0
15,3
9,5
4
0

12,4
5,0
8,8

19,4
-0,4
31,6
10,2
10
0

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

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 9 
de	març, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques 
des de l’any 2006) es poden consultar a la web gestionada per la família de Carles Illa i Casano-
va, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia), al Facebook (Meteo.Moia) i a 
Instagram (@elmoianes).

aquelles obligacions burocràtiques que 
sembla que ja formen part d’un tractament 
estandarditzat del centre.

Gràcies, Aina, Montse, Rosa, Marga, 
Clara i tantes altres que, si bé en aquests 
moments no en recordem el nom, no 
n’oblidarem mai els vostres gestos. Si-

gueu sempre així! La societat necessita 
professionals com vosaltres, que saben 
com integrar la tècnica i la humanitat en el 
tracte amb les persones. La societat ne-
cessita aquest esperit humà que sap com 
donar el respecte i la dignitat que les per-
sones grans es mereixen.

NECROLÒGIQUES
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UN ALTRE DOCUMENT

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Any 2022

MITJANES

11,4

13,3

11,2

16.2

23,6

28,7

30,9

30,0

24,4

23,3

15,7

12,4

20,1

1,3

3,5

5,2

6,5

12,4

16,8

18,8

18,1

14,4

13,0

6,8

5,0

10,2

6,3

8,4

8,2

11,4

18,0

22,8

24,9

24,1

19,4

18,2

11,3

8,8

15,1

17,2

20,8

16,9

25,0

33,0

36,1

34,7

36,0

32,2

28,2

21,9

19,4

36,1

-3,7

0,0

1,7

-3,1

7,9

11,2

14,2

12,4

7,1

6,6

-0,6

-0,4

-3,7

4,4

7,8

95,2

28,6

57,0

21,4

14,8

41,6

16,2

4,0

5,0

31,6

327,6

3,2

4,8

42,2

12,2

30,8

13,2

11,4

13,4

10,2

2,4

2,6

10,2

42,2

3

5

18

8

10

4

6

13

7

5

6

10

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

14

1

-

-

-

17

3

3

-

2

-

-

-

-

7

5

1

6

27

9

9

16

13

7

6

5

10

12

19

12

7

125

20

6

-

3

-

-

-

-

-

-

7

2
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DESEMBRE 2022

COMPARATIVA DE DADES DEL 2022 AMB LES DE FA 100 I 50 ANYS 

1922
1972
2022

Dies 
de neu

6
7
0

Dies 
de pluja

101
121
95

Litres 
de pluja

517,7
910,1
327,6

Mitjana de les 
mitjanes

11,4
9,5
15,1

Mitjana de les 
mínimes

6,6
4,9
10,2

Mitjana de les 
màximes

16,2
14,2
20,1




