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ANY 
DIFÍCIL 

Aquest any 2011 que acabem d'encetar es pre
senta difícil. D'antuvi, per la fonda crisi 
econòmica que afecta molts paisos, entre 

ells el nostre. Ara bé, no podem oblidar que una de 
les principáis causes d'aquesta crisi econòmica és 
el fet d'haver viscut llargament per damunt de les 
nostres possibilitats i malbaratant eis recursos 
materials, amb el consegüent deteriorament del 
planeta que ens hostatja. Per això, mentre uns i 
altres (eis governs, sobretot) anem buscant mane-
res de superar la crisi econòmica, no ens hauriem 
d'oblidar que cal reorientar tota l'economia mundial 
en el sentit de preservar el medi ambient, del qual 
depenen les generacions existents actualment 
sobre la Terra i també les que vindran. Ens hem 
d'anar mentalitzant tots plegats que ens cal una 
nova jerarquía de valors. Cal viure, certament, però 
amb respecte a la natura, amb Solidarität amb eis 
altres éssers humans presents i futurs i amb un 
ordre de prioritats mes racional que fins ara. 

Baixant a un nivell mes proper, aquest també 
será un any difícil per a Catalunya: per a la seva 
economia, és ciar, però també per a la seva identi-
tat. L'Estat del qual formem part sembla que hagi 
reculat, darrerament, en el seu respecte ais diver
sos aspectes d'aquesta nostra identitat, ajudat, 
lamentablement, per grups que viuen dins la nostra 
mateixa comunitat autònoma i que no compar-
teixen el just anhel, majoritari, de poder viure de la 
forma que correspon a una'nació miMenària. Horn 
tem, per exemple, una minva de l'ús d'una Mengua 
que ha estat repetidament perseguida i que recent-
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ment havia aconseguit una relativa 
normalitzaciö i tenta eines per a anar-
hi avançant. Caldrà, doncs, estar 
atents, vigilants i terms, tots units per 
preservar el que és la nostra principal 
senya d'identitat. 

En fi, no volem ser pessimistes, 
pero si advertir sobre eis greus pro

blèmes se'ns presenten en encarar 
una nova anyada. Tant de bo que la 
lucidesa, la racionalitat i un esperit 
profundament huma guiïn els passos 
dels dirigents d'un mon molt compli-
cat per tal que el 2011 pugui resultar, 
al capdavall, un any positiu per al bé 
comû. 





SERVEI D'AJUT A DOMICILI 
Des dels Servéis Socials de l'Ajun-
tament de Moia i concretament 
des del Servei d'Ajut a Domicili 

(SAD) atenem totes aquelles persones 
que, per malaltia, disminució, situació 
personal o social, etc., necessiten un 
suport addicional per a poder mantenir 
un cert grau d'autonomia. 

La nostra tasca és molt variada i poc 
coneguda. Per aquest motiu aquest any 
ens vàrem animar a ter una petita expo-
sició amb els treballs manuals realitzats 
per la majoria d'usuaris del SAD. S'ha de 
teñir en compie que aquests usuaris 
sovint teñen limitacions físiques o psí-
quiques que dificulten la realització dels 
treballs i que, per tant, pot semblar que 
aqüestes son coses sense importancia, 
mentre que en realitat son el reflex d'un 

gran esforç. Cada usuari hi ha col-laborat 
en funció de les seves possibilitats. Això 
si, amb molta il-lusió i moites ganes que 
aquest servei sigui mes conegut i arribi a 
tothom. 

Des de les pagines de LA T O S C A 
volem agrair la implicado, la dedicado, 
l'esforç, la il-lusió i les ganes d'anar una 
miqueta mes lluny cada dia. Mil gracies 
a tots élis i a les «treballadores familiars» 
que son les qui fan que aquesta tasca 
sigui cada dia mes important i necessà
ria per a totes aqüestes persones. 

Acompanyem aquesta nota amb dues 
fotografíes de l'exposició esmentada, 
ubicada a l'escala noble de Can Carner 
durant les festes nadalenques. 

Equip de Servéis Socials Bàsics 
de l'Ajuntament de Moia 



EL MOIANES FA CENT ANYS 
SEGONS «EL PLA DE BAGES» 

G E N E R D E 1 9 1 1 

5 de gêner de 1911 
Moya 

La farinera montada ab els últims 
avensos modems en el esbelt edifici fet 
construir de planta nova pel digne patrici 
don Ramón de Bussanya, ja funciona ab 
tota regularitat. A l'amabilitat del senyor 
Vilarrubia, debèm lo haber pogut recorrer 
tôt el casai, y al propi temps ens ha faci
litât els següents datos: La farinera está 
moguda ab motor de gas pobre, cons
truit per la Maquinista Terrestre y Marítima 
de Barcelona; la demés maquinaria ha 
estât treballada per la casa successora 
de don Andreu Noguera y montada bax 
la direcció del inteligent operari don 
Andreu Morros. A mes dels molts y 
escullits aparells pera la llimpiesa del 
blat, hi ha cinc maquines dobles de cilin
dre que dexen una farina que fa un pá 
blanc com unes hosties. Se poden mol-
dre set quarteres per hora, y ab altres 
dos jocs de moles pera ferinades, que 
roden ab la metexa forsa, se poden mol-
dre altres set quarteres, résultant axis 
que es poden triturar catorse quarteres 
per hora. Meréx nostra gratitut el senyor 
Bussanya que, després de haber donat 
pá a molts treballadors, als moyanesos 
els será fácil tenir bona farina sens haber 
de sortir de casa (1). 

— En la tarde del dia de Cap d'Any, y 
en la espayosa escola de G. G. Carmélites 
tingué Hoc una funció ben agradívola. 
Bax la presidencia del senyor Arxiprest y 
en mitj d'escullida gentada, se celebra un 
Nuit certamen de la Doctrina Cristiana de 
Pius X entre les noyes del Colegi. Donava 
gust sentir a nenes d'uns set anys com 
recitaven ab molta soltura bons trossos 
de la doctrina oficial, y el «Pater Noster, 

Angelus, Salve Regina, De profundis» y 
altres que ho feyen ab el propi llenguatje 
de Horaci, causaven moites halles y l'ad-
miració de tothom. Entre cada secció de 
doctrina, se alternaren cantics pastorils, 
bax la direcció de Mossen Manel Morera, 
diálecs molt apropiáis sobre la primera 
comunió, sobre 'I perdo de injuries, sobre 
l'escola dominical y poésies. Se repre
senta també la «Nit de Nadal» y per últim, 
desprès d'un bonic diseurs de gracies y 
d'un beli parlament del senyor Arxiprest, 
hi hagué la repartido de premis a les 
noyes que durant l'any 1910 havian assis-
tit a l'escola dominical. Aquestos premis, 
en número de uns setanta, consistían en 
prendes de roba, vestits, camisses, 
mocadors, etz., havent estât costejats 
per nòstre Arxiprest y altres persones; 
foren repartits ab tota justicia pel número 
d'assistencies. Els premis eran rebuts ab 
cares alegres ?de mans del senyor 
Arxiprest, qui no reposava de encoratjar 
a les noyes a la perseverancia per l'any 
vinent. Mil mercés merexen els senyors 
Arxiprest, Vicaris, G. G. Carmélites y 
demés persones que contribuexen a uns 
actes tan instructius com benèfics; y 
desprès de felicitar a totes les noyes, els 
hi desitjèm bona perseverancia. 

— En la missa conventual del dia de 
Cap d'Any, el senyor Arxiprest llegi el 
movíment de parroquia de l'any 1910: 
Matrimonis, 21; naxements: noys, 39 y 
noyes, 32; defuncions: hòmes, 10 y 
dones 12; albats: noys, 6 y noyes, 0. 

12 de gêner de 1911 
El tenor moyanés Viñas 

L'eminent y llorejat artista nostre dís-
tingit amie don Francisco Viñas, funda-



dor de l'Associació del Arbre Fruyter de 
Moya, ha déterminât retirarse de la esce
na y establir sa residencia habitual a 
Roma, aont el porta la seva vocació d'ar
tista. 

Actual ment el senyor Viñas es trova a 
Madrit, aont cantará «Tristan é Isolda» y 
«Tannhauser» per última vegada devant 
de aquell public que l'aplaudex continu-
ament. Fa 23 anys que canta, haventse 
conquistat gloria y fortuna, que desitja 
disfrutar vivi nt a la capital de la Cristiandat, 
dedicant sa inteligencia a treballs d'arts 
mes reposats que les operes (2). 

24 de gener de 1911 

Moya 
Els traginers y carreters festejaren a 

San Antón ab solemnes completes, ofici 
ab orquesta cantantse la missa «Te Deum 
Laudamus» de Perosi, sermó a carree de 
mossèn Pere Bertrán qui, magistralment 
proba la gran influencia que té l'esperit 
religiös en quansevól associació, y per 
últim concorreguda professò. No hi man
caren també els très tòms, el popular ball 
del ciri y altres diversions: se Huí de debo 
la xaranga del Batalló de Reus pel bon 
gust en lo cant, per lo afinat que tocaren 
y per sa delicadesa y fina voluntat; merè-
xen entusiastes mercès eis administra-
dors. 

—Ab no mènys animació se celebra 
també la festa del patró de nòstra vila 
San Sebastiá. En la vigilia, completes, 
ball deis garrofins, tocades, iluminacions 
etz. En la diada, toe de diana, ofici 
solemne en el que la Orquestra Moyanesa, 
reforsada ab très músics d'exa y dos 
altres veins cantaren la missa del pare 
Guzman; el sermó confiat al germá de 
nòstre volgut Arxiprest pare Mariano 
Costa, superior deis missionistes del I. C. 
de Maria de la residencia de Lleyda, 
agrada moltíssim. Acabat l'ofici sorti la 
professò que presedida pel tipie pollo, 
garrofins, y ball de gitanes, seguí el curs 
acostumat. 

La fira que te llóc en la matexa diada 
fou concorreguda efectuanse varies 
transaccións, especialment en lo bestia 
porquí que 's paga a bons prèus. 

—A les onze del matí del día vintidós 
tingué llóc en l'antiga iglesia de San 
Jaume del más Coma, lo enllás matrimo
nial de 'n Joan Pomier, propietari de dit 
más, ab la xamosa senyoreta Na Maria 
Gay y Segales (3). Aquesta unió fou 
beneida per mossèn Andreu España 
bénéficiât del Pi; celebra la missa mos
sèn Joan Creus; actuaren de testimonis 
de part del nuvi Isidoro Pons y Andreu 
España, y per part de la nuvia Joan 
Segales y Josep Guspiner. Acabada la 
ceremonia, els comensals en numero de 
cent foren obsequiáis ab un eccelent 
lunc en el más Coma. Desitjém ais nous 
esposos plena lluna de mel y llargues 
prosperitats. 

— Les senyores de les conferencies de 
San Vicèns de Paul han repartit entre els 
pobres de la vila en lo any 1910: Per carn 
29275 pessetes; Per gallina, 153'45 pes-
setes; Per pá, 376'25 pessetes; Per Met, 
227'15 pessetes; Per ous, 3'25 pessetes; 
Per arrós, 26'10 pessetes; Per robes, 
23'80 pessetes; „Per médecines, 8 7 5 
pessetes; Per altres objectes, 18'25 pes
setes; importen 1.129'95 pessetes; s 'ha-
vien colectat 1.36477 pessetes; queden 
en caxa 234'82 pessetes. 

24 de gener de 1911 
Necrológica 

A la vila de Moya ha mort en la pau del 
Senyor, la que fou virtuosa y distingida 
senyora donya Teresa Roqueta y Villena 
[Le. Vilella], germana del Rnt. sacerdot y 
amie nôstre Mossèn Salvador Roqueta, a 
qui envièm el testimoni de nôstre condól 
al ensemps que demanem a nóstres lle-
gidors una oració per l'ánima de la finada 
que D. G. G. (4). 

Transcripció i notes: 
Jaume CLARA I ARISA 



(1) Es re fere ix a la f a r i ne ra de l M o l i d ' e n P u j o l , 
p rop ie ta t d e R a m o n B u s s a n y a , d e l ' in ic i d e l a c o n s -
t r u c c i ó d e l a q u a i j a s ' i n f o r m a v a pe l m a r c d e 1 9 1 0 . 
E l Sr . V i l a r rûb ia és e l f u s t e r R a m o n V i l a r rûb ia i F o n t s 
(n. 1874 ) , r é s i d e n t a la p l a ç a Ma jo r , a la p l a n t a b a i x a 
d e C a n B o s s a n y a . 

(2) C o r n recu l l Lu i g i de G r e g o r i en l a b i o g r a f i a de l 
ténor , d u r a n t l a t e m p o r a d a d e l ' any 1 9 1 1 , i c o m e n -
ç a n t p e r l es s è v e s a c t u a c i o n s a M a d r i d , F r a n c e s e 
V i h a s re i te ra d a v a n t e l s m i t j ans d e c o m u n i c a c i ó l a 
s e v a i n t e n d o d e re t i ra r -se d e l ' e s c e n a . D e G r e g o r i 
a f i r m a : « N i n g û , d o n c s , n o h o c r e g u é [que e s ret i 

rés ] , i a c a b à a m b no c r e u r e - h o n i el i m a t e i x . » De fet, 
l a s e v a v i d a a c t i v a c o r n a c a n t a n t d ' o p e r a n o c o n -
c l o u r i a f i ns a l 'any 1 9 1 8 . 

(3) J o a n P o m i e r h a v i a e n v i d u a t d e C o n c e p c i ó 
C o m a , d a r r e r r e p r é s e n t a n t d e l a f am i l i a a m b e l c o g -
n o m de la c a s a , l 'abr i l de 1 9 0 9 . E l Pia de Bages se 
n ' h a v i a fet r essò e l m e s s e g ü e n t . 

(4) T e r e s a R o q u e t a i V i l e l l a (n. 1 8 8 0 ? ) . S e g o n s e l 
p a d r ó d e 1 9 1 0 e r a s o l t e r a i v i v i a a l ca r re r d e S a n t 
J o s e p , 3 9 , a m b l a s e v a m a r e R i t a V i l e l l a i C i r e r a (n. 
1 8 4 5 ? ) i e i s s e u s g e r m a n s J a u m e (n. 1 8 6 8 ? ) i M n . 
S a l v a d o r (n. 1 8 7 6 ? ) . 

L'APLEC DEL MOIANES 
DE FA UN SEGLE 

EI número 710 (setembre 2010, pp. 
4-6) de LA T O S C A feia esment de 
l'aplec que va tenir Hoc a Moià el 

dia 7 de setembre de 1910 com a protes
ta contra el projecte de llei anomenada 
del candado que el govern Canalejas 
havia anunciat que duria al Congrès per a 
la seva aprovació. Com s'explicava en la 
nota a peu de página, es tractava d'una 
norma sectaria que volia impedir Pestabli-
ment de nous ordes religiosos a Espanya 
i interpretar en el sentit mes desfavorable 
per ais interessos de PEsglésia l'article 11 
de la Constitució de 1876. 

L'oposició desvetl lada per l'opinió 
pública católica arreu de l'Estat va ser 
molt gran i se celebraren nombrases i 
importants manifestacions, que palesa-
ren la força d'aquella. Cal destacar, per 
exemple, la que tingué lloc al Tibidabo 
(Barcelona), amb una missa de campa-
nya seguida del corresponent míting. 
Impressionant fou la de Pamplona, amb 
unes vuitanta mil persones i l'assistència 
deis diputats electes per aquell antic 
reialme. 

En la lluita contra els designis de 
Canalejas es van unir en estret lligam 
totes les forces católiques: carlins, inté
gristes, pidalistes, nacionalistes bascos, 
la dreta catalanista i organitzacions con-
fessionals de tota mena que, mes alie

nes a la lluita política, comprenien l'abast 
i les conseqüencies d'alló que es propo-
sava el govern. Al Congrès la batalla fou 
donada per les minories carlina i inte-
grista (uniques forces opositores amb 
representació parlamentaria) en un 
memorable débat que tingué lloc la nit 
del 23 de desembre de 1910 i matinada 
del 24. Per tal de fer aprovar la llei, 
Canalejas hagué de decretar la sessió 
permanent, a fi d'esgotar físicament la 
resistencia de tan-abrivats oponents. 

La llei del candado ja havia estât 
anunciada peí govern el mes de maig i, 
des d'aleshores,, l'oposició al projecte 
havia augmentât. Don Jaume de Borbó 
(Jaume III per ais carlins) el día 10 de 
juliol s'havia adreçat al seu cap delegat a 
Espanya, el catedràtic Bartolomé Feliu, 
en una carta destinada a aixecar els 
ànims deis seus partidaris i guanyar-se 
la simpatía de tots els católics en aquella 
cruílla que es veia com d'alló mes impor
tant per al futur del país: «De todo cora
zón os felicito por la solemne protesta y 
ardorosa adhesión a Su Santidad el 
Pontífice, nuestro venerado Pío X. 
Protesta y adhesión muy propia de bue
nos y leales hijos, siempre dispuestos a 
cumplir en defensa de la Iglesia los 
deberes representados en el primero de 
los lemas de mí bandera.» 



En la transcripció del reportatge de 
l'aplec de Moià, apareguda en El Pia de 
Bages, és esmentat, entre els oradors, 
«el Sr. Font i Fargas, carli». No se n'apor-
ta cap dada biogràfica, indubtablement 
per no tenir-ne a l'abast, i és per això que 
m'ha semblât il-lustratiu de poder-ne 
donar alguna. 

Hi va haver dos germans Font i Fargas, 
Josep i Joaquim, nats a Prats de Lluçanès 
en 1872 i 1879 respectivament. Ambdós 
foren carlins, homes compromesos amb 
PEsglésia i la defensa deis seus drets. El 
primer excel-lí com a periodista i co l -
laborador habitual de molts diaris i revis
tes tradicionalistes, havent près part en 
gran nombre d'actes politics i socials. El 
segon, mestre, guanyà per oposició la 
cátedra d'Història de l 'Escola Normal de 
Cadis i d'alli passa a la de Girona, on va 
romandre la resta de la seva vida. L'any 
1903 hi fundà El Tradicionalista, que en 
1908 es transforma en el diari El Norte o 
El Nord, del quai fou director. Publica 
diverses obres, entre elles Rebrolls (poe
sia), Nociones de aritmética y notas 
pedagógicas, com també el treball 
Colonias escolares. 

Joaquim Font i Fargas va donar la vida 
per la seva fe i els seus ideals, a Girona, 
el dia 30 d'octubre de 1936, víctima de la 
sagnant persecució religiosa i política que 
es desfermà a Catalunya a partir del dia 
19 de juliol d'aquell any. A la carretera 
C-250, km 1,5 (Girona), hi ha diverses 
lapides, presidides per una creu, en 
memoria de trenta de les persones assas-

sinades en aquelles dates fatidiques. En 
una hom pot llegir: «Joaquín Font y 
Fargas (Professor de la Normal, tradicio
nalista, de 56 anys, de Prats de Lluçanès, 
mort a Girona el 30-10-1036)». Així consta 
en un full que m'ha facilitât un bon amie; 
l'ha obtingut per internet, i la font proce-
deix del «Memorial démocratie. Cens de 
simbologia franquista a Catalunya. 
Tombes i lapides. Símbol núm. 1232.» En 
llegir-ho no vaig poder evitar de recordar 
aquella dita: «Així s'escriu la historia...» 

Amb les dades que tinc, no puc garan
tir quin deis dos germans Font i Fargas va 
parlar en l'aplec moianès de 1910. En 
Josep devia tenir, aleshores, trenta-vuit 
anys, i en Joaquim, trenta-un. A qualsevol 
d'ells, dones, escauria la definició donada 
per Quintilià de l'orador: vir bonus dicendi 
peritus ('home bo, expert a parlar'). 

Afortunadament, avui les coses son 
diferents, per bé que els catòlics no esti-
guem mancats de motius per a continuar 
defensant una fe que, per a molts de 
nosaltres, forma part de la identitat naci
onal catalana i de la deis restants pobles 
hispànics. Sobretot ens preocupa allò 
queafectaeldesconeixementimenyspreu 
de qué han galejat alguns governants en 
referencia al dret natural, que solament 
pot ser interprétât a la llum del pensa-
ment cristià. 

S 'ha dit que els pobles que obliden la 
seva historia poden veure's condemnats 
a repetir-la. Déu no vulgui ni que l'obli-
dem ni que la deformem. 

Ramon M. RODON GUIONJOAN 



EL TEATRE VINAS 
I EL GRAN HOTEL 

EI dimecres dia 8 d'agost de 1948 
va ser un dia gran per a Moia. Es 
va inaugurar el Teatre Viñas. Els 

camps sempre humits del cantó esquer-
re, baixant per la carretera de Barcelona 
(actualment, avingudadelaVila), s'havien 
convertii en un immoble que omplia 
d'orgull els moianesos. Un teatre espai-
ós, digne d'una capital. Els vilatans 
s'ufanaven mirant la gran sala, el sump-
tuós escenari amb cortinatges granato-
sos, l'amplia platea, les coquetes llotges, 
l'amfiteatre inacabable i un bar per a 
prendre un café o un refresc. 

Per a la inauguració va representar-se 
la sarsuela Luisa Fernanda, a carree 
d'una coneguda companyia de Barce
lona, i el teatre va omplir-se de gom a 
gom. Els moianesos sortien contents del 
local i no sabien avenir-se que la vila 
pogués tenir un teatre tan majestuós. 
També van representar-s'hi les sarsueles 
La tabernera del puerto, Molinos de 
viento, El conde de Luxemburgo i obres 
de teatre com El alcalde de Zalamea, per 
Enric Borras, Cinc fills, per la companyia 
Vila-Daví, o L'hereu i la forastera, de 
Sagarra, per Pau Garsaball i Paquita 
Ferrándiz, entre moltes altres a carree 
de prestigioses companyies. Les millors 
pel-lícules de l'època van projectar-se 
en aquell local. Fins que els moianesos 
van veure amb tristesa com la picota 
l 'enderrocava i ens quedàrem amb 
l'orgull ferit perqué el Teatre Viñas desa-
pareixia. 

També l'hotel, el Gran Hotel, va aixe-
car-se orgullos i desafiant: porter amb 
lliurea que anava traient les maletes deis 
cotxes que arribaven; recepcionista, un 
elegant menjador amb pintures a les 
parets que semblaven de Sert, un bar 
acollidor, dormitoris amb bany individu

al, piscina i jardí. Aquell edifici era impor
tant per a Moia, era un luxe que un poblé 
com el nostre tingues un hotel d'aquella 
categoria, i els moianesos ens miràvem 
les lletres de metall, que amb el sol bri-
llaven, com si pertanyés a una altra 
població. 

El promotor era el Sr. Eduardo Soriano 
(es deia que el propietari era el Sr. Sáez), 
que fou président de l'Espanyol, el club 
de fútbol, i per aquest motiu moltes set-
manes s'allotjaven en el Gran Hotel els 
jugadors de l'esmentat club. L'orquestra 
Grifoll de Barcelona tocava mélodies de 
l'època el dia de la inauguració i, com 
que el meu pare tenia dues invitacions i 
la meva mare no va poder assistir-hi, el 
pare se m'hi va emportar a mi. Cambrers 
uniformats servien entrepans, exquisits 
doleos i xampany. Allò era un món irreal 
per a mi. Era com si em trobés en un 
univers llunyà que tant podia ser la 
Costa Biava francesa com Miami. Era 
com el conte dé la Ventafocs, que quan 
sorties al carrer t 'adonaves que eres a 
Moià i que aquell Gran Hotel podia ser 
un somni del quai havies despertat. 

Aquell hotel, inaugurât l'11 de juny de 
1949, era massa gran per al nostre Moià 
i va venir la decadencia. Van construir-hi 
apartaments i tot es va tranformar. Ja no 
hi havia porters amb lliurea, ni recepcio-
nistes i el gran menjador i bar van con
vertisse en una discoteca que suplia les 
grans orquestres mélodiques amb músi
ca estrident. 

I després del Gran Hotel van desapa-
rèixer també la Fonda del Remei i La 
Masia, i Moià va quedar-se sensé fondes 
on podien allotjar-se els forasters o esti-
uejants i ens quedàrem orfes d'aquest 
tipus d'establiments que donaven vida i 
prestigi a la vila. 



Fa anys que no tenim oferta hotelera, 
cosa que passa en pocs indrets, i cree 
que si durant els anys d'abundància 
ningu no s'ha atrevit a obrir un petit hotel, 
amb la crisi actual el panorama és molt 
fose i Moià continuará sensé cap establi-
ment d'aquest tipus. 

La desaparició de dos locáis emble-
màtics va deixar-nos sense teatre ni 
hotel. Ara no en tenim cap. Només ens 
queda el record inesborrable d'uns 
anys que foren de somni però ben 
reals. 

Agustina CANTÓ 

Heus aci les activitats de l 'Associa-
ciò de Gent Gran de Moià (l'Es
piai), que extraiem dels butlletins 

nùms. 168 (novembre 2010) i 169 (desem-
bre2010). 

Arran de les votacions del dia 23 de 
setembre, la nova junta directiva de l'en-
titat és constituìda aixi: president, Josep 
Armadans i Sane; vice-president, Joan 
Coli i Braut; secretari, Joan Gaja i Vilardell; 
tresorer, Jaume Valldeoriola i Ar isa; 
vocals, Teresa Puerta i Cubells, Anton 
Capell i Oller, Mercè Baiceli i Amili, Artur 
Arnau i Fabrés, Francese Sentias i Ciuró, 
Sofia Padrisa i Villa. 

Diumenge dia 7 de novembre a les sis 
de la tarda, «Xou arrevistat 2010», a càr-
rec del Casal de la Gent Gran de 
Sallent. 

Diumenge dia 14 del mateix mes i a la 
mateixa hora, ball amb Josep Maria 
d'Avinyó. 

Dimarts dia 16, excursió a Sant Hilari 
Sacalm, amb visita al Museu Etnologie 
del Montseny i a una fábrica carrossera 
d'autocars; dinar a base de bolets. 

Diumenge dia 21, a les sis de la tarda, 
escenificació de la comedia Denominado 
d'origen, de Jaume Costa, a carree de 
l'Espiai Artesenc de l'Amistat (Artés). 

Dijous dia 2 de desembre a les quatre 
de la tarda, conferencia sobre nutricio i 
dietètica, a carree d'Emilia Bosch. 

Diumenge dia 5 del mateix mes, a les 
sis de la tarda, projecció de la pel-licula 
Bajo el sol de la Toscana. 

Diumenge dia «12, també a les sis de 
la tarda, concert nadalenc a carree de 
la Coral de l'Espiai Artesenc de l 'Amis
tat. 

Dimarts dia 14, excursió a Barcelona, 
amb visita a la tira de Santa Llucia, al 
Caixa-Fòrum (exposició «Les rutes d'Ara
bia») i al Poblé Espanyol. 

Diumenge dia 19, a les sis de la tarda, 
ball amb Josep Maria d'Avinyó. 

Divendres dia 24 (vigilia de Nadal) a 
les vuit del vespre, escenificació dels 
Pastorets, a carree dels alumnes de 
quart d 'ESO de l'IES Moianès. 

Diumenge dia 26 (Sant Esteve), ball 
amb Raimon Russell. 

Divendres 31 de desembre i dissabte 
1 de gener, especial Cap d'Any a l'Amet-
lla de Mar. 



POEMARIS D'AUTORS 
MOIANESENCS 

Recentment han vist la llum públi
ca sengles poemaris d'autors 
moianesencs. 

Així, per l'octubre del 2010 apareixia 
Parlo d'Aloma, de Josep Fàbrega i Selva 
(résident a Calders), un llibre de 86 pagi
nes, éditât perViena Edicions (Barcelona), 
amb pròleg de Montserrat Altarriba. 
Aquest poemari guanyà el 33è Premi de 
Poesia Maria Manent de Premia de Dalt 
2009 i fou présentât en aquella població 
del Maresme el dia 27 de novembre. Bo 
i félicitant l'autor, reproduì'm el sonet de 
la p. 39: 

Hi ha una flor en el carni: sembla una 
rosa, 

amb eis petáis d'aram, eis ulls de mei 
i la tija que es vincla. La resclosa 
marruqueja en somort. Es gronxa un tel 

de boira mes enllà de l'aigua dosa. 
La flor, parany de llum, es treu el vel 

i resta amb la peli nua, com I'esposa 
que es dona en sacrifici. Cap estel 

no la guanya en claror. Neda un misten 
damunt del blau i el verd de les mirades 
i s'envesca en la pois. Un encanten 

rebota i es fa càntic. Abragades, 
dues ombres retallen la claror. 
La peli d'Aloma avui s'ha fet cangó. 

Poe després (novembre del 2010) 
apareixia Mientras el río baja, de José 
Luis Rodríguez Lara (resident a l'Estany), 
un volum de 230 pagines, imprès a 
Winihard Grafics (Moia). Precedit d'un 
pròleg del mateix autor, que al final 
també hi posa una explicació sobre la 
seva poética, conté un total de 133 poe-
mes. Tot donant l'enhorabona a l'autor, 
reproduì'm el poema de la p. 190, que 
descriu un paisatge estanyenc i es titula 
Arce de otoño: 



Te levantas del abismo, 
cerca del molino viejo, 
hermoso, tieso, robusto, 
falto de azul y de cielo, 
pero sobrado de tierra, 
radiante sobre el silencio. 
Al aire retas y retas 
como riñes con el trueno. 

Con tu raudal de amarillos, 
de ocres y de oros de cuento, 
eres envidia de chopos, 
eres envidia de fresnos. 

Te levantas y te vistes, 
si boreal, si europeo, 

con tu corona de gloria, 
con tu tronco y ramos densos. 

Árbol de lujo de octubre, 
árbol de poema y verso, 
dame tu sombra de otoño 
como en verano e invierno. 

El barranco y el molino 
gozan de tu don soberbio, 
rara belleza del bosque 
donde vivo y donde sueño, 
donde río y donde lloro, 
donde quiero y donde siento. 
Regálame la memoria 
de tus dorados espléndidos. 

FET SINGULAR 
EI diumenge 28 de novembre, un 
dia esplèndid, dintre els actes de 
la Festa Major de Castellcir (que 

se celebra per Sant Andreu, el titular de 
l'església i parrôquia), es va batejar el 
gegantó anomenat Jan Trencapins. Els 
padrins van ser els caps-grossos Joan 
de Moia i Mossèn Vilacîs de Castellcir. 

El fet singular del gegantó és que el 
portava un nen de dotze anys, Josep 
Serres i Vendrell, de Castellcir (però ori-
ùnd de Moia), que va en cadira de rodes, 
fet ùnic, ara per ara, a Catalunya i fins i 
tot a Espanya. Es tracta, doncs, de tot 
un exit, que demostra que, amb esforg i 
voluntat, totes les dificultats es poden 
vèncer. 

M. Gali 



NOU LLIBRE 
SOBRE EL P. SAGRERÀ 

El diumenge 5 de desembre a 
les cine de la tarda va tenir Hoc 
a l'auditori de Sant Josep la 

presentado d'un nou llibre sobre el P. 
Francese Sagrerà i Riera, escolapi molt 
vinculat a Moia i que té incoat el procès 
de beatificado. El volumet, de 24 pagi
nes, es titula Francese, amie vostre, de 
Caries Riera, amb dibuixos d'Irene 
Bordoy, i és éditât per la Fundado 
Francese Sagrerà. 

Durant l'acte van parlar l'autor del text 
(amb el parlament que reproduïm a con
tinuado) i el P. Josep Uñan, escolapi. 
Clogué la presentado l'alcalde de Moia, 
Josep Montras. Mentre l'autor signava 
exemplars de l'obra, els assistents podi-
en degustar un piscolabis. La figura del 
P. Sagrerà, dones, ja disposa d'una nova 
eina perqué sigui coneguda, especial-
ment, ara, per part de la jovenalla. 

Parlament de l'autor 
Puc dir, de bon començament, que, 

deixant al marge el presumible valor que 
aquest opúsole (o llibret) pugui tenir 
— un valor tan senzill o humil com es 
vulgui —, tot el mèrit és ara de les perso
nes que l'han rescatat de Poblit. Ben 
concretament el P. Liñan, escolapi literat, 
de qui vaig ser alumne ja fa una pila 
d'anys, i el convilatà i col-lega Josep 
Gallifa, actual président de la Fundado 
Francese Sagrerà, organitzadora d 'a-
quest acte, amb la col-laboració de 
l'ajuntament de la vila. 

En efecte, els papers origináis d 'a-
questa obreta sobre la vida del P. Sagrerà, 
com també els excel-lents dibuixos d'Ire
ne Bordoy, han reposât quatre o cinc 
anys ben bons dins una carpeta en un 
armari de casa, després de diversos 
avatars propis de la vida i les relacions 
humanes, avatars que ara no val pas la 
pena de detallar. Com die, ells dos, 
Liñan i Gallifa, me'n rescataren els 
papers salvant-ios, potser, qui sap, d'una 
oblidança definitiva. 

L'obreta, pensada i escrita ja fa qui-
sap-lo temps, dones, tenia i té com a 
finalitat primordial relatar — sobretot per 
a un hipotétic lector jove o juvenil— el fer 
i desfer de l'escolapi Francese Sagrerà 
durant la seva existencia terrenal, la qual, 
sense ser llarga, fou tanmateix ben inten
sa. Es tractava d'escriure unes quantes 
pagines llegidores, i ho havíem de fer, 
per séparât però conjuminant résultats, 
dues persones: l'escolapi moianés Rafel 
Oller, que havia conegut el P. Sagrerà, i jo 
mateix, que ja no el vaig arribar a conéi-
xer mai directament. El pare Rafel es 
posa a la feina tot d'una, però molt aviat 
— massa aviat, és dar— traspassà 
d'aquest món cap a l'altre havent pogut 
tan sols esbossar unes quantes ratlles. 



A eli, al P. Rafel Oller, va dedicai 
aquest opuscle, però és a tota l 'Escola 
Pia en general i, més en conerei, als 
escolapis filis de Moia a qui voldria oferir 
com a mostra de gratitud aqüestes pagi
nes. Citaré únicament tres noms: el meu 
besoncle P. Caries Riera i Fruns, el ben 
recordat P. Rossend Casallarch i el mala-
guanyat P. Francese Barrachina, el qual 
hauria pogut illustrar, també admirable-
ment, aquest opuscle, com de fet ja va 
fer amb altres llibrets meus anteriors (un 
d'ells juntament amb el dibuixant 
Picanyol). 

M'he basat, no cal dir-ho, en la biblio
grafia existent sobre el P. Sagrerà, sobre-
tot en el llibre del P. Josep Sola i Carol i 
en el de Mn. Josep Oriol i Clos. Ja no em 
vaig poder aprofitar del contingut deis 
llibres apareguts d'engà que aquest 
opuscle fou redactat, com els deguts a 
Mn. Ramon Roca i Sallas i els deis esco
lapis P. Jaume Bayo i P. Josep Liñan (si 
bé hi surten citats com un afegitó de dar-
rera hora). 

Pocs escolapis com el pare Francese 
Sagrerà, fili predilecte de Breda i fili 
adoptiu de Moia, deuen comptar amb 
una bibliografia tan extensa sobre la seva 

persona. Això es deu, en bona part i per 
un costat, a les seves reconegudes qua-
litats com a mestre i com a forjador d'ho
mes de tremp i de carácter, i, en bona 
altra part i per altre costat, a la indefallent 
tenacitat, per part d'alguns dels seus 
deixebles, de promoure el seu mestre 
—d'entre els qui ja no hi són, no cai dir-
ho, hi ha un nom a destacar: el d'lsidre 
Prat i Montras, ànima de la Fundació 
Francese Sagrerà. 

Escriure és difícil. I escriure fácil enca
ra ho és més, de difícil. Per això va caldre 
esmerçar un temps en la comesa de pre
sentar, amb un xic d'amenitat i amb fide-
litat a les dades, la vida i el tarannà 
d'aquest escolapi de qui tant hem sentit 
parlar. 

No he dubtat mai que el pare Sagrerà 
va ser un home de grans qualitats, com 
tampoc no he dubtat mai de la vàlua de 
tants altres mestres, escolapis i no esco
lapis, homes i dones, sobre els quais 
podríem escriure curt o llarg. La vida és 
un intentar superar els obstacles, ven
cer les dificultats, lluitar. C o m ho va fer 
un tal Francese Sagrerà i Riera. Honor i 
gloria al mestre, als bons mestres, 
dones! 

3 GENER 



CAMINADES PEL MOIANÈS 
Continuant el cicle de caminades 
curtes per diferents llocs del 
Moianès, que organitza Rivendei, 

el diumenge 12 de desembre es va fer la 
cinquanta-tresena caminada. A les nou 
del mati des de la plaga Catalunya o dels 
ànecs, de Moia, sortfrem una bona colla 
de caminaires, abrigadets, perquè feia 
fresca. Vam anar cap al carrer Miquel 
Vilarrùbia i, seguint pels carrers Torras i 
Bages, Carni Rai i Dr. Enric Oriol, anàrem 
a sortir al carni del Moli Nou. 

Flanquejant el costat dret de l'embas-
sament fins gairebé al seu final, vam girar 
a la dreta i pujàrem per l'antic carni del 
Riu fins al pia de les Escopetades. Un cop 
alli, vam seguir els senyals del GR per un 
corriol, en direcció a llevant i pel costat 
d'un tancat nou, on poguérem veure dife
rents cabirols que estan en semillibertat, 
ja que no poden sortir del tancat. 

Petjant altres corriols vam anar fins a 
trobar un carni que mor en un camp. El 
vam seguir i poguérem contemplar belles 
vistes de Moia. A més a més ens feia un 
dia forga dar i el sol ens escalfava i aca-

ronava. Així vam arribar a Pianella, dei-
xant la casa a la nostra dreta, i prosse-
guírem cap a la Granoia travessant el 
torrent de la Boixeria i passant per sota 
de Cai Gira, casa que vam deixar a la 
nostra esquerra un xic enfilada per sobre 
del carni que seguiem. A la Granoia 
poguérem contemplar la magnifica alzi-
na, més que centenaria, que hi ha al 
costat de la masoveria. 

Deixant la casa i la masoveria a la 
nostra esquerra, vam agafar el carni de 
Moia que va pel costat dret del pia de la 
Granoia fins a trobar el trencant de 
Vallabús. Giràrem cap aquella casa, pas-
sant-hi pel costat i deixant-la a la nostra 
esquerra, i continuàrem caminant pel 
costat de la riera de les Graus fins a girar 
a la dreta, prop del camp del Tianus, i 
anar a sortir, després de pujar una mica, 
a pia de la carretera de Vie. La travessà-
rem i anàrem un tros pel poligon del Pia-
romani. Tot seguit ens desviàrem a l'es-
querra i anàrem a passar pel costat de la 
casa del Pia-romani, casa que vam dei
xar a la nostra dreta. 



Vam prosseguir pel carni del Masot i al 
cap de poc gros trencàrem a la nostra 
dreta i fressàrem un carni pie d'herbei 
fins a arribar a la casa pairal del Prat de 
la Plana, nom amb qué es coneix en 
alguns llibres la casa del Prat. Alla vam 
esmorzar; la gana ja feia estona que era 
feta, però volíem arribar en aquesta casa 
perqué, després d'esmorzar, els seus 
propietaris, els Srs. Argemí, ens havien 
d'obrir la porta de la seva capella. Allá en 
Jordà Oliveras ens va oferir un petit reci
tal de música i poguérem cantar una 
nádala i també ens varen narrar una lle-
genda a mes a mes de contar-nos la lle-
genda de la Santa Creu que presideix el 
petit altar. 

Després de la celebració nadalenca, 
els propietaris de la casa ens varen oferir 
un petit refrigeri, molt ben rebut per tots 
els caminaires. Abans d'acomiadar-nos 
ens varen fer una fotografia del grup i tot 

seguit vam emprendre el carni per anar 
en direcció al poligon industriai del Prat. 
Passàrem pel costat del camp de voi i 
giràrem a la nostra dreta vers la masia de 
POcella, que vam deixar a la nostra 
esquerra per anar a travessar el torrent 
que baixa des del Pia-romani i anar a 
sortir a la carretera de Vie. La vam tra
vessar per seguir el carni que ens faria 
passar per sobre el pont de les Graus i, 
ja caminant per l'antic carni ral de Moia a 
Vie, traspassàrem la riera de Passarell o 
de la Torrefa i arribàrem a Moia sense 
deixar el carni ral. 

A l'entrada del poble vam acomiadar-
nos fins a la pròxima caminada, que sera 
pel mes de febrer, tot desitjant-nos feli-
ces festes i que tinguem un bon any nou. 
Aixi és que amb els bons desitjos espe-
rarem la propera excursió, que ja veurem 
per on ens portare. 

Sebastià PADRISA 

PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 

EIs mentiders son faltats de memo-
ria; sovint es fiquen de peus a la 
galleda. 

Parlar poc i malament ja és parlar 
massa. 

Qui ha perdut la bona fama camina 
mort pel mon. 

Presumir i no valer res és com maste-
gar sense menjar gens. 

Quan vegis un orfe trist, besa'l davant 
dels teus fills. 

La nostra vida és com un grapat de 
neu davant d'un pic de sol. 

És un sant el qui s'alegra de la félicitât 
dels altres. 

La vellesa és la pitjor de les malalti-
es. 

Els joves es poden morir, pero els 
vells hi están obligats. 

Els uns neixen i els altres es moren; és 
un joc que no s 'acaba mai. 

Les coses extraordinarios només ens 
criden l'atenció durant uns quants dies, i 
és que les sorpreses no duren gaire. 

La mandra camina tan a poc a poc 
que la miseria l'atrapa de seguida. 

Abans de comprar una casa, fes-te 
teus els véi'ns. 

Sebastiá CODINA 
(«Vacarisses», febrer 2009) 



EIs moianesos i moianeses nascuts 
I'any 1945 i que, per tant, durant 
l'any 2010 van complir seixanta-

cinc anys d'edat volgueren celebrar con-
juntament aquesta efemèride. Així, el 
diumenge 19 de desembre a les dotze 
del migdia van asslstir a una missa a 
l 'Escola Pia, oficiada pel P. Maria Baques 
i dins la quai es llegí un text adient de 

descriptor J.L. Borges. Després es tras-
Hadaren a l'Hosfal del Grau de l'Estany 
per a un dinar de germanor. Els coetanis 
de seixant-cinc anys (que es poden 
veure en la fotografía adjunta, tirada a la 
portalada de l'església escolápia moia-
nesa) eren vint-i-set i, amb els acompa-
nyants, quaranta-vuit. Per molts anys! 



FESTES NADALENQUES 
Mirem de fer un resum dels actes 
organitzats a Moià durant les 
passades testes nadalenques, 

en que, com de costum, h¡ va haver Ilu
minarles adients per les vies publiques 
de la vila i motius nadalencs en els apa-
radors de les botigues. 

El diumenge dia 12 de desembre, 
durant tôt el dia, va tenir Hoc a la plaça 
de Sant Sebastià la Fira del Tió. Dintre 
d'aquesta fira es va fer (de les 10 a les 

14 h) una trobada de plaques de cava i 
es va presentar (a les 17 h) la nova mas-
cota de l'ABIC. També es va inaugurar 
l'exposició de diorames de l'Associació 
de Pessebristes (a l'ajuntament veli), que 
resta oberta fins al 9 de gêner. 
Simultàniament, a la plaça del P. Francese 
Sagrerà, es féu (a les 12 h) una plantada 
d'arbres, organitzada pel Patronat de 
l'Arbre Fruiter i seguida per una cercavi-
la dels Geganters i Bastoners de Moià. 



El dimecres dia 15 del mateix mes, a 
les cinc de la tarda, es tingué a Can 
Carner una sessió de «Cuina de Nadal», 
amb la col-laboració de l'Edu de les 
Voltes, acte organitzat per la Cultura de 
la Dona. 

El divendres dia 17 a la tarda, a l'audi
tori de Sant Josep, es féu una «Audició 
de Nadal», a carree de l 'Escola Municipal 
de Música. 

El dissabte dia 18 a la tarda, també a 
l'auditori, s'oferi un «Concert de Nadal» 
per part de la mateixa escola musical. A 
dos quarts de deu, al pavelló de l'IES 
Moianès, actuació de l 'Escola Municipal 
de Dansa amb l'espectacle «Nit de som-
nis». 

El diumenge dia 19, de les onze del 
matí a les dues del migdia, a la plaga del 
Colom, es va ter una bailada de country 
com a contribució a la Marató de TV3, 
acte organitzat per Country Moià i l'ajun-

tament. Hi participaren mes de dues-
centes persones «i es recolliren 868 
euros. 

El dilluns dia 20 a dos quarts de deu 
del vespre, a l'església parroquial, es va 
fer una celebració comunitaria de la 
penitencia. 

El divendres dia 24, vigilia de Nadal, a 
les cinc de la tarda, pels carrers de la vila 
i en institucions (com Llar dels Avets, 
Hospital-Residencia), hi va haver canta-
des de nádales a carree d'alumnes i 
pares de l 'Escola de Música. A les set del 
vespre, a la plaga del Colom, caga-tió 
amb animació infantil, a carree de Toxi, i 
nova cantada de nádales, acte organitzat 
per Pajuntament i la Cultura de la Dona. 
A les deu del vespre, a la parroquia, 
Missa del Gall. 

El dissabte dia 25, dia de Nadal, a les 
nou del vespre, va teñir lloc a PAteneu un 
«Sopar de sobres de Nadal». 



El diumenge dia 26 a dos quarts de 
vuit del vespre, al pavelló municipal, es 
va oferir l 'espectacle titulat «Dansa gim-
nàs». 

Del 27 de desembre al 5 de gener 
estaven programades diverses activitats 
ludico-didàctiques per a infants, a carree 
de monitors especialitzats, al Museu i a 
les Coves del Toll. 

El divendres dia 31 de desembre a les 
cinc de la tarda, a la plaga de Sant 
Sebastià, va sortir la «Cursa de Sant 
Silvestre», que tenia un recorregut de 5,5 
km, acte organitzat per l'entitat Puig 
Rodó. A les sis, inauguració de l'Espai 
Cultural Les Faixes (etra, de Manresa, 52, 
antiga fábrica de «les Faixes»), amb l'ac-
tuació de l 'Escola de Música. 

El dissabte dia 1 de gener a les set del 
vespre, novament a Les Faixes, es va fer 
un espectacle infantil titulat «Contes de 
Nadal de les germanes Baldufa», amb la 
companyia Tanaka Teatre. 

Els dies 1, 2 i 9 de gener, de sis a vuit 
del vespre, al temple parroquial, es van 
representar uns «Quadres del pessebre», 
a carree de la catequesi parroquial, esce
nes alhora senzilles i simpàtiques. 

El diumenge dia 2 de gener a tres 
quarts de dotze del migdia, a l'església 
de l 'Escola Pia, van actuar la Coral de 

Moia i la Coral Santa Eulàlia (Barcelona), 
dirigides per Andreu Brunat i Carles Vela. 
A la una del migdia, a la plaga de Sant 
Sebastià, arribaren els Patges Reials per 
recollir, a la casa de la vila, les cartes 
adregades als Reis d'Orient. A la tarda, a 
Les Faixes, escenificació dels Pastorets 
a càrrec d'alumnes de quart d 'ESO de 
l'IES Moianès. A les sis del vespre, a 
l'Espiai, «Segona trobada nadalenca de 
Moia», a càrrec de l 'Assemblea Cristiana 
Biblica de Moia. 

El dimecres dia 5 de gener, vigilia de la 
festa de l'Epifania o dels Reis Mags, a les 
sis del vespre, al Poble Nou, van arribar 
els Reis d'Orient, amb la conseguent 



cavalcada pels carrers de la vila i recep-
ció al temple parroquial; simultániament, 
es feia una engegada de coets. A notar 
que Ses Majestats arribaren amb gran 
puntualitat, que l'avinguda de la Vila era 
plena de gent, sobretot infants, alguns 

dels quais feien cremar les tradicionals 
atxes de barballó o espígol i altres porta-
ven fanalets; devant la cavalcada, un 
trenet transport iva els regáis per ais 
petits, detall que, si no anem errats, era 
la primera vegada que es veia a Moià. 



Premis del Cercle Artistic 
Com a apendix d'aquesta succinta 

cronica, anotem que el Cercle Artistic del 
Moianes ha atorgat els seguents premis 
a motius nadalencs dins la vila de Moia: 

—el Premi Aparadors, a la Ferretería 
Moia (etra, de Barcelona, 9); 

— el Premi Façanes, a Pascual Flors 
(etra, de Vie, 21); 

—el Premi Pessebre, a Josep Fonts i 
Canellas (e/ de Sant Jordi 4). 

Reproduì'm els tres motius guardo-
nats. El guardò consistía en un diploma 
i un gravât realilzat en el taller de gra
vât del Cercle Artístic per Dani Téllez, 
Tomás Torra i Judit Alboquers, amb 
l'escut de Moia procèdent d'un segell 
de l'ajuntament en un document de 
l'any 1824. 



HOSPITAL-RESIDÈNCIA 
Enfilant ja el mes de gener farem un 
breu repás del que van ser les 
testes nadalenques a PHospital-

Residéncla de la Vila de Moiá. 
A mitjans de desembre, amb Pajuda 

del Sr. Jordi Pía, es va muntar el pesse-
bre, just davant de Pentrada principal de 
la casa. Dies després es van decorar 
passadissos, portes i sales comunes per 
tal de comengar a fer ambient nadalenc. 
També es va muntar, per segon any con-
secutiu, Pexposició de labors de Nadal. 
Es van confeccionar, amb Pajuda de 
residents i persones col-laboradores de 
tora, fins a deu tipus de manualitats: 
bufandes, peücs, cistellets, fundes per 
ais móbils, draps de cuina, jerseis, etc. 

Les activitats nadalenques varen 
comengar el dia 23 de desembre a la 
tarda, amb els Pastorets que els nens de 
P Escola Pia ens ofereixen cada any. 
Várem poder veure pastors, reis, dimo
nis i els balls tan peculiars de les fúries, 
sempre sota la mirada innocent del Nen 
Jesús. 

La vigilia de Nadal (24 de desembre) 
no hi va faltar la cagada del tió i una 
cantada de nádales deis alumnes de 
PEscola de Música, que, juntament amb 
familiars, néts i besnéts, ens feren pas
sar una estona ben agradable. El mateix 
vespre i després d'un bon sopar, la 
Missa del Gall i la corresponent coca i vi 
bo, per esperar Penderne, que ens van 
visitar membres i representants de Pajun-
tament i entitats de la vila per felicitar
nos les festes. 

El dimecres dia 29 de desembre la 
Caixa Unnim de Moia va obsequiar cada 
resident amb una ponsètia i amb una 
actuació musical formada per un duet 
(soprano i piano). A la tarda d'aquest 
mateix dimecres, com ja és habitual, la 
partida de bingo, en qué cada setmana 
hi ha mes participado. 

I així va arribar Púltim dia del any (31 
de desembre), en qué, després d'un bon 
sopar, no hi va faltar el so habitual de les 
dotze campanades que, encara que es 
van deixar sentir mes d'hora, va ser 



motiu per a celebrar l'entrada del nou 
any. 

I entrat ja el dijous dia 6 de gener al 
matí, tots esmorzats, nets, polits i arre
glats mentre esperaven l'arribada dels 
Reis, els nostres residents pogueren gau
dir d'una estona agradable sentint i 
veient, a través d'un audiovisual, poemes 
de Nadal de poetesses moianeses. Ses 
Majestats no es feren esperar pas gaire i 
a les onze del matí van repartir obsequis, 
somriures i encaixades de mans a tots 
els residents. A més, seguint la tradició, 

a l'hora de dinar no hi va pas faltar el 
tortell de Reis. 

I no volem acabar aquesta crònica 
sense tenir un record per als residents i 
persones molt arrelades en aquesta casa 
que al llarg de l'any 2010 ens han deixat. 
El seu record ens ha de donar forces per 
a continuar treballant per tirar endavant 
aquesta entitat en aquests temps difí
cils. 

Bon any a tothom. 

La Junta Directiva 

PUBLICACIONS 
En aquesta secció donem compte 
de publicacions relacionades amb 
Moià o el Moianès o bé d'informa

ció publicada sobre la nostra vila i roda
lia i la seva gent. Distingim quatre apar
tats: llibres, revistes, fullets i diaris. 

Llibres 
En l'apartat de llibres, aquesta vegada 

anotem que hem rebut Guia del govern 

local, de Jordi Bonet i Martí i Gemma 
Ubasart i Gonzalez, editat per Icària, 
Biblioteca de Recursos Veïnals, Bar
celona 2010, 168 pp. Porta una dedica
tòria a Sebastià Ubasart, «primer alcalde 
democràtic de Moià després del fran
quisme», i a la seva esposa Maria 
Pedrals, avis de la coautora del llibre. 

Revistes 
En l'apartat de revistes, i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist: 

—els números 75 (novembre 2010) i 
76 (desembre 2010) de Guaiteu!, full 
informatiu mensual de la comunitat dels 
Avets, amb 3 pàgines en format digital; 
també el número de desembre 2010 de 
Rusc Avets, revista en paper de la matei
xa comunitat, amb 16 pp. a tot color; 

—el número 27 (desembre 2010) de 
Moià més, butlletí municipal, amb 8 
pàgines d'informació i opinió; 

—el número 17 (2 a època; desembre 
2010) de El castell de Calders, butlletí 
municipal, amb 20 pp. d'informació i 
opinió; 

— podem considerar com una revista 
el «Calendari 2011. Us en recordeu?», 
editat per Modilianum, amb fotografies 
retrospectives de la vida moianesa. 



Passant a les revistes de fora, hem 
vist: 

—el número 11 (novembre 2010) de El 
Bon Pastor (revista digitai per a preveres), 
que publica (pp. 39-42) l'article «Apunt 
sobre el cardenal Newman», del prevere 
moianès Caries Riera; 

- e l número 73 (IV trimestre 2010) de 
Llengua Nacional, amb l'article «Pleonas-
mes en les oracions de relatiu» (pp. 
17-19), del gramàtic moianès Josep 
Ruaix i Vinyet, i «L'adjectiu "so l " quan va 
sol i quan va acompanyat» (pp. 20-21), 
del lingüista moianès Caries Riera. 

Fullets 
En l'apartat de fullets, hem vist: 
— «Guia de servéis municipals i socials 

del Moianès», un per a Moià i un altre per 
a CastelItercol, editats pel Consorci del 
Moianès i els ajuntaments respectius; 

— «Guia de servéis del Consorci del 
Moianès» i «Servéis de l'Area d'Emprene-
dors i Empreses del Moianès», editats pel 
Consorci. 

Diaris 
Passant als diaris, hem trobat les 

següents noticies (que donem per ordre 
cronologie i, si no diem res, es tracta del 
diari manresà «Regió 7») d'interès per a 
Moià i rodalia i la seva gent: 

- 2 2 - 1 1 - 2 0 1 0 : «Mariona Vi laseca i 
Safaa Erruas despullen la seva obra a 
Calders. Correspondències i Esperant 
que plogui són les dues exposicions de 
les artistes al Forn de la Cale». 

—24-11-2010: la «meteoimatge» és un 
paisatge de Moià gebrat, fotografia tra
mesa a la redacció per Caries Illa 
Casanova. 

- 2 5 - 1 1 - 2 0 1 0 : «Ramon Forcada 
(mecànic del campió mundial de Moto 
GP Jorge Lorenzo) va ser homenatjat a 
Moià». 

—26-11-2010: «Serem un equip com-
pletament renovat», entrevista a Josep 
Antoni Martínez, actual regidor d'Urbanis-

me i Cultura Popular de Moià i futur cap 
de Mista de CiU en les eleccions munici
pals del maig que ve. Altres frases desta-
cades: «Els interessos politics a Moià han 
fet molt mal; per això per a les Mistes 
busco gent vàlida sigui del color que siguí 
/ Si en algún moment hi va haver certes 
fissures a C iU , pue assegurar que s'han 
superat completament / Montras es 
mereix sortir per la porta gran, perqué ha 
fet coses molt bones, tot i que hi ha qui 
només veu el deute». «Solsonès, Moianès 
i Berguedà fan pinya per potenciar els 
seus recursos. Comença un projecte 
d'innovació i talent que implicará 400 
persones de la Catalunya central». 

-27 -11 -2010 : «Una quarta part dels 
habitatges del Moianès són de segona 
residencia. A Moià ha crescut els darrers 
nou anys el percentatge de cases i pisos 
que són d'estada permanent». 

-29 -11 -2010 (El 9 Nou): «Vint-i-dues 
persones faran el curs d'Auxiliar de 
Gerontologia al Moianès». 

- 3 0 - 1 1 - 2 0 1 0 : «La Creu Roja del 
Moianès organitza un curs d'assistèneia 
sanitària». «El futur passava per engegar 
la fabricació de cervesa», breu entrevista 
a Genis Sisó, tècnio»,de cooperativa, de 
Moià, dins la secció «De casa». 

—2-12-2010: la «meteoimatge» son 
uns curiosos bolets en un jardi de Moià, 
foto enviada a la redacció per Nuria Díaz. 

—3-12-2010: la «meteoimatge» és un 
boix grévol florit, dins el terme de Moia, 
fotografia tramesa a la redacció per 
Agustina Martínez Paixau. 

—4-12-2010: «Democracia és igual a 
val tot?», article de Joan Capdevila i 
Oiler, que fou publicat també dins El 9 
Nou del 13-12-2010. 

—5-12-2010: «En una societat en crisi, 
la persona sense recursos creatius no 
sabrá com sortir-se'n», entrevista a Roser 
Oduber Muntañola, gestora del Forn de 
la Cale de Calders. 

—6-12-2010: «Moià exposa en una 
jornada experièneies économiques entre 
l'àmbit public i privât». La «meteoimatge» 



és un celatge des de Calders, foto envia
da a la redacció per Marisol Hosta. 

- 7 -12 -2010 : «101 anys i ajudant rere 
el taulell. Antonia Canet és una avia de 
Castellterçol que encara remena per la 
carnisseria on ha treballat sempre». 

- 9 -12 -2010 : «Castellterçol dedica un 
pessebre a la casa de pages d'Esplu-
gues». 

— 10-12-2010: la «meteoimatge» és 
una vista des del cim del Taga (Ripollès), 
fotografia tramesa a la redacció per Joan 
Capdevila. 

— 11-12-2010: la «meteoimatge» són 
uns peus de rata (bolets) a Sauva Negra 
(Castellar), foto enviada a la redacció per 
Agustina Martínez. 

-13 -12 -2010 (El 9 Nou): «Casar-se a 
la cova. Apugen el preu del lloguer de les 
coves del Toll de Moià fins a 2.000 euros 
per dissuadir els nuvis que s'hi vulguin 
casar». 

-15 -12 -2010 : «Castellterçol impulsa 
obres de millora urbana». 

—20-12-2010: la «meteoimatge» és un 
celatge a Castellterçol, fotografia trame
sa a la redacció per Joan Capdevila. 

—21-12-2010: la «meteoimatge» és la 
masia del Grau de l'Estany, foto enviada 
a la redacció per Ñaki Bosch. 

-22 -12 -2010 : «El fredolic Lie és la 
nova mascota de l'ABIC de Moià». 

-23 -12-2010 : «Monistrol de Calders 
reuneix mes de 300 dones del Moianès». 

—24-12-2010: la «meteoimatge» és 
una posta de sol amb la silueta de la vila 

de Moià, fotografia tramesa a la redacció 
per Caries Illa. 

- 25 -12 -2010 (La Vanguardia): «Biblia 
en comic», informació sobre una novetat 
editorial amb dibuixos del moianès 
Picanyol. 

-28 -12 -2010 : «Quan em canso del 
punt de creu, llavors em dedico a fer 
maquetes», breu entrevista a Engracia 
Vilardell, artesana de l'Estany, dins la 
secció «De casa». 

—29-12-2010: la «meteoimatge» són 
unes flors en un jardí de Moia, foto envi
ada a la redacció per Nuria Díaz. 

—4-1-2011: la «meteoimatge» és una 
vista del pare del Molí Nou, fotografia 
tramesa a la redacció per Nuria Díaz. 

—7-1-2011: la «meteoimatge» és una 
palmera a PAmetlla de Mar, foto enviada 
a la redacció per Agustina Martínez. 

—8-1-2011: «Dues veines de Moià, 
ferides greus en un accident a prop de 
Castellterçol. Totes dues victimes, de 45 
anys d'edat, van ser evacuades a l 'Hos
pital Vali d'Hebron de Barcelona». «Han 
crescut els casos d'abusos de jocs on
line», entrevista a la moianesa Àurea 
Autet, psiquiatra del Servei de Psiquiatría 
Infantil i Juvenil de l'Hospital de Sant 
Joan de Déu de Manresa i especialista 
en les addiccions d'infants i adoles
cents. 

—9-1-2011: la «meteoimatge» són 
unes cireretes d'arboç a Sant Llorenç del 
Munt, fotografia tramesa a la redacció 
per Nuria Mas Corts. 



BIBLIOTECA DE MOIA 
EI (libre del Club de Lectura del mes 
de novembre va ser La gata 
damuntla teulada, de l'autor nord-

america Tennessee Williams. Aprofitant 
l'avinentesa, el divendres dia 26 de 
novembre, la biblioteca va organitzar 
una sortida al teatre, promoguda pel 
Club de Lectura però oberta a tothom. 
De seguida vam omplir l'autocar i aquest 
cop es va anar al recentment inaugurât 
Teatre Lliure de Grècia. Val a dir que 
aquest rénovât teatre va entusiasmar els 
moianesencs, aixf com l'obra de teatre, 
protagonitzada per actors tan recone-
guts com Andreu Benito o Muntsa 
Alcaniz, i dirigida per Alex Rigola. 

Durant el mes de desembre, amb 
motiu de les testes nadalenques i pen
sant en els més petits, es van organitzar 
un pareil d'activitats. El dia 13 es dugué 
a terme una «Tarda de tallers», on es 
convidaven tots els nens i nenes a crear 
un pessebre a partir de material reciclat. 
Aquest pessebre s'ha exposât durant els 
dies de Nadal a la biblioteca. El dia 23, a 
les sis de la tarda, la rondallaire Clara 
Gavaldà va explicar très «Contes amb 
gust de torrons». 

A finals de novembre, gracies als 
voluntaris de la Llar dels Avets, es van 
constituir dos grups de conversa, un en 

francès-castellà, que es troba cada dos 
dilluns a partir de dos quarts de quatre 
de la tarda a la bib+joteca, i l'altre en 
anglès-castellà, que es troba cada 
dimarts a partir de la mateixa hora. 
Refresca el teu angles o bé el teu francès 
i conversa una estona. Us convidem a 
participar-hi. 



Festival de Nadal 
Com cada any, des de ja en fa uns 

quants, a l'IES Moianès celebrem un 
festival abans de les vacances de Nadal 
amb actuacions d'alumnes i professors. 
Els darrers dies abans de les vacances 
es treuen minuts d'on sigui per assajar 
(per exemple, a les hores del pati) i el dia 
abans del festival es fa un assaig gene
ral. Tot plegat es tira endavant gracies a 
la bona voluntat de tots i a l'esforç des-
tacat del professor Pablo Navarro, que 
s'encarrega de coordinar-ho. 

Com ja es tradicional, els presenta-
dors de l'acte van ser alumnes de segon 
de batxillerat, aixf com els encarregats 
de la il-luminaciô i el so. Pel que fa a les 
actuacions, vam tenir I'aiguabarreig habi
tual d'aquests festivals: cançons, teatre i 
dansa. I també vam tenir actuacions sor-
presa, un element indestriable d'aquest 
acte. 

Els alumnes de primer d 'ESO ens van 
delectar amb diferents actuacions de tea
tre (ocasionalment acompanyades de 
dansa), com els Pastorets, engegats enca-
ra pel professor ja jubilât Ignasi Segon. 

Evidentment, no es l'obra sencera, sino el 
fragment preterit per molts: el climax de 
rencontre dels pastorets protagonistes 
amb en Banyeta (Llucifer) i les sèves cal-
deres, la presentado de les Fúries de 
rinfern i la intervenció final salvadora de 
l'arcàngel Sant Miquel, just abans de la 
coccio a foc lent dels pastorets. 

Aixi mateix, els alumnes de primer 
curs també ens van oferir una peça d'un 
gènere recurrent, però sempre efectiu: la 
imitació de professors, amb la recreació 
de l'aula damunt l'escenari. 

Els alumnes de segon, tercer i quart 
d 'ESO van presentar diferents actuaci
ons musicals i coreogràfiques, com ara, 
en homenatge al finat Michael Jackson, 
la representació damunt l'escenari del 
seu primer gran exit: Thriller. 

I pel que fa a segon, cal destacar l'ac-
tuació sorpresa dels professors d'aquest 
nivell, que, disfressats amb perruques i 
armilles de colors, roba negra i ulleres 
de sol de gust dubtós, van cantar i ballar 
un dels exits del grup Abba i ens van 
desitjar un bon Nadal amb les sèves 
samarretes. 



Vam tenir diferents cançons: les que 
van preparar els alumnes de música amb 
el seu professor, Jordi Peiró; les canta-
des en francés, amb alumnes i profes-
sors; les dels alumnes de quart; o bé 
l'actuacié en solitari de l'alumna de bat-
xillerat Julia Quirante. 

D'altra banda, alumnes membres de 
l'Associació Esportiva Escolar van fer 

una exhibició de dansa i de salts amb 
trampoli i altres acrobàcies. 

Per tancar l'acte, es va deixar per al 
final l'actuació de quatre alumnes de 
batxillerat i el professor Xavier Guai, els 
quals, engalanáis per a l'ocasió (anaven 
amb americana i corbata), van tocar i 
cantar diferents cangons amb un alt 
nivell musical. 

Joan FONTCUBERTA I FAMADAS 



NOTÍCIES DE L'ESTANY 
EI mes de desembre va comengar 
amb una colla d'actes per cele
brar la fira (dies 4-8). Hi va haver 

un concert de Gino Diamantini (dia 4), 
campionat de ping-pong i mùsica amb 
discjòquei (dia 5), passejada al voltant 
de l'Estany i instal-lació d'un scalextric 
gegant al cine (dia 6). Les activitats per a 
la quitxalla (dia 7) van ser el preludi de la 
fira pròpiament dita. 

La festa de la Immaculada Concepció 
el dia 8 de desembre va comengar amb 
el 39è concurs de pintura ràpida, amb 
parades d'artesans i entitats, amb la 2a 
trobada de plaques de cava de l'Estany, 
amb la venda de cava amb l'etiqueta del 
poble, jocs de tota mena i per a totes les 
edats, passejades en ponis... A Ca l'Er
rando, exposició de brodats de la Carme 
Esparó. A la biblioteca, contacontes i 
pas del DVD «L'Ecomuseu del Moianès 
en obres». A l'església, a dos quarts 
d'una, missa solemne. Després, a la 
plaga, ballada dels gegants de l'Estany, 
com també la 4a Trobada d'Estanyencs 
Voltant pel Món i el lliurament dels pre-
mis de pintura ràpida. A les cine de la 
tarda, per acabar, concert i ball amb 
Cafè Trio. 

Les festes de Nadal van comengar el 
24 de desembre a les sis de la tarda amb 
una missa cantada a la residencia 
Pressegué. A les deu del vespre, a la 
parroquia, Missa del Gall i, en acabar, 
coca i torrons per a tothom. El dia de 
Nadal (25 de desembre), missa solemne, 
també a l'església parroquial. 

El dia de Sant Esteve (26 de desem
bre), abans de la missa dominical, a la 
plaga del Monestir, caga-tió. 

El dia 2 de gener els patges dels Reis 
van recollir les cartes dels nens i nenes a 
l'església, i a la tarda, en el local del cine, 
es féu una representació dels Pastorets 
de Josep M. Folch i Torres. 

El dia 5 de gener, la cavalcada dels 
Reis d'Orient acompanyats dels petits, 
pares i avis, recorregué carrers del poble 
i féu parada a l'església, on van ser 
rebuts peí senyor rector i adoraren el 
Nen Jesús. Després van sortir al baleó 
de l'ajuntament a saludar i, finalment, 
anaren a la residencia Pressegué i tot 
seguit repartiren regáis ais nens i nenes. 

Durant aqüestes festes s 'ha recollit 
menjar, el quai sera portât peí rector i els 
escolans a alguna entitat benéfica. 

Maria Estany ESPARÓ 



NECROLOGIQUES 

El dia 4 de novembre finava, després 
d'una penosa maialila, la Pilar Barrachina 
i Canellas, dona molt activa i vinculada a 
la vida del nostre poblé; casada amb 
Joan Fonts, era mare de tres filis. Com va 
recordar el P. Maña Baques en el funeral, 
oficiat l'endemà amb l'església parroquial 
plena de gom a gom, la Pilar va participar 
en l'escoltisme, en el teatre, en les activi-
tats de ¡'Escola Pia (era germana del P. 
Francese Barrachina, mort prematura-
ment l'any 1985) i darrerament en la ges-
tió de I'Hospital-Residencia de la Vila de 
Moia. Val a dir que també era molt amiga 
de LA TOSCA, on precisament va publi
car un article pòstum (és a dir, que l'arti
cle va sortir a la llum pública quan /'auto
ra ja havia finat) en el número del prop-
passat desembre. En record d'ella repro-
duim una seva fotografía recent i publi-
quem l'article evocatiu que ens ha enviat 
el seu fili gran, Baltasar. A reveure, Pilar! 

El torrent de les Llàgrimes 
La mare és la terra, i la terra té noms 

bonics. 

Sempre m'ha impressionai l'ascendent 
familiar de la meva mare, la Pilar 
Barrachina i Canellas. El passât dia 4 de 
desembre va morir i, amb ella, se'n va una 
petita historia familiar que us contaré. 

Els seus avis vingueren de diferents 
punts. L'avi patern, que no va conéixer, 
es deia Jose Barrachina i havia nascut a 
Penàguila —un poblé de muntanya de 
l'Alcoià— amb l'àvia Rosario Carbonell, 
que va morir quan ella era menuda. 
Quan varen arribar a Catalunya, s'instal-
laren a Sabadell. 

Els avis materns eren el Josepet 
Boteller (Josep Canellas) de Moia i la 
Pilar Marro. L'àvia provenia d'un poblé 
de l'Aragó, a prop d'Híjar (Terol). Havia 
arribat a Moia —cap al 1900— acompa-
nyant la seva germana mestra, a qui 
corresponia la plaça docent. 

Els filis dels avis de la meva mare 
foren els meus: l'avi Francisco i l'àvia 
Carme. S'havien conegut a Manresa, on 
eli aprenia l'ofici de sastre, i ella, de fer 
pantalons. Es casaren, a Barcelona, 
durant els anys trentaj Vivien a Sabadell. 
Quan s'acostava el naixement de la 



Pilar, els avis moianesos els instaren a 
venir a Moia per tal d'atendre millor el 
naixement. Això va ser el 9 de gener de 
1936: un any fatídic. Tot va anar bé i la 
petita Pilar i els seus pares se'n tornaren 
a Sabadell, però per poc temps, és ciar. 
Havia començat la guerra. 

En produir-se aquest fet, tornaren a 
Moià mare i f¡lleta, mentre l'avi se n'ana-
va al front. Déu n'hi do! El fet és que la 
Pilar Barrachina ja no havia de marxar-ne 
mai més. Va ser moianesa «per accident 
bèl-lic»! Un cop acabada la guerra, els 
avis instaren l'avi Francisco a posar sas
trería a Moià i a oblidar-se de la ciutat. I 
aixi fou. Va ser el sastre Barrachina, i 
aquest curios cognom començà a correr 
per la vila. 

La mare parlava sempre de tots els 
ternes familiars, tenia molta memòria i 
copsava nombrosos détails de tots. 
Parlava molt dels c inc germans 
Barrachina, del carrer de la Cendra i els 
seus véins, de les curiositats de la infan
cia, de la sastrería on tothom s'aturava, 
del pare municipal i del carrer de la 
Coma, dels costums del poblé, de l'es
glésia, de restii de les persones, del 
festeig amb el pare... de tot! S'hi fixava 
molt. 

Jo , en honor seu i com a fili, he de dir-
vos que d'ella he après l'amor al llen-
guatge, el valor de la memoria, la capaci
tai d'aglutinar les persones entorn d'una 
idea, una bona dosi d'humor i una certa 
capacitat de pensar que «les coses de 
tots, son mes importants que les pròpi-
es»... Un altre dia ja us parlaré dels seus 
detectes. 

Deia: «Per parlar, de vegades, n'he 
espatllades moites, de coses, però també 
n'he arreglades moites.» La familia de la 
mare era riallera. A tot li trobava la punta. 
Recordo que, de petit, veia riure i fer 
petits acudits a l'àvia Carme, i pensava: 
«Dec tenir l'àvia que riu més del món!» 
Quasi em feia vergonya confessar-ho. 

Si un dia us acosteu a Moli Nou, feu-
me aquest favor: pregunteu on és el for-

rent de les Llàgrimes. Va ser en aquest 
indret —un diumenge a la tarda— on 
vaig fer la darrera caminada acompanyat 
del pare i la mare. Jo no coneixia aquest 
nom; el pare el va citar i em va quedar 
fixât a la memòria. És un torrent que raja 
ara si, ara no, sovint s 'asseca però sem
pre és viu i llagrimeja... 

Us he de dir que aquesta terra és 
piena de noms que són una delicia: la 
Caseta de Vilacendra, el Pla-romaní, la 
font Candelera, el serrât del Vent, el pia 
de Maria, Puigsobirà, la Casanova de 
l'Heura, la Falcia, el serrât del Vent, el pia 
del Llop, el Rourell, la font de l'Arc., el 
torrent de les Llàgrimes. ¿No us sembla 
d'una gran delicadesa, un nom com 
aquest? 

Perqué la mare és la terra, i la terra té 
noms bonics. 

Baltasar Fonts i Barrachina 

Comiat de Sebastià Padrisa 
Després d'una Marga malaltia, el dia 7 

de desembre es va esdevenir el decés 
del nostre amie Sebastià Padrisa i Gros. 
Va ser un home lluitador, forjat per les 
dificultats de la vida, començant per la 
mort del seu pare quan eli era un nen 
petit, cap a l'any 1936, cosa que l'obligà 
a eli, juntament amb els seus germans i 
la seva mare, a comengar una lluita 
heroica i permanent, que ha durât tota la 
seva vida. 

Va néixer a la casa que porta el seu 
nom (en grafia regularizada, Pedrissa) 
—cas que, al terme de Moià, ja deu ser 
dels darrers—, en plena natura, i allí ha 
viscut i mort, sempre enamorat de Ten
toni de pages i tenint cura diàriament del 
seu ramat, del quai coneixia una per una 
totes les ovelles. Sens dubte, ha estât un 
excel-lent pastor. 

Un altre tret del seu carácter que 
recordem tots els qui el coneixiem era 
que en Sebastià provenia d'un llinatge 
fort i que tenia un tarannà ferm: no es 
deixava doblegar fàcilment i sempre 
estava convençut del que pensava. 



Pero el seu gran amor era la familia, 
ben nombrosa, ja era besavi... Quin arbre 
tan frondós havia anat fent créixer, tot 
regant-lo amb senzillesa i bondat, amb la 
seva esposa Carme! 

Amant de la vida i del treball, cree que 
deixarà una empremta profunda entre els 
seus i en tots aquells qui el van conéixer 
bé. Descansi en pau. 

Joan Roca i Sallas 

LLEURE I CULTURA 
Per al dissabte 20 de novembre a les 

nou del vespre hi havia programat a l'au
ditori de Sant Josep un concert del Trio 
Mozart de Deloitte (violi, violoncel i 
piano), acte organitzat per Joventuts 
Musicals. 

L'endemà, diumenge 21, es va desen-
volupar al camp de golf de Montbrú el 
XII Trofeu Vespa Castillejos (individual 
stableford). 

El dijous 25 del mateix mes, a les vuit 
del vespre, tingué Hoc a Can Carner la 
conferencia titulada «Com ens afecta la 
Liei de Protecció de Dades?». 

El dijous 2 de desembre a les cinc de 
la tarda, a Can Carner, es va fer una ses-
sió de «Cuina festiva», amb Xavi Sané, 

cuiner de Casa Mas Alimentació. I, a les 
vuit del vespre, una conferencia sobre 
«La reforma laboral», a carree de l'advo-
cat Jesús Geli. Simultàniament es feia a 
l'auditori de Sant Josep una jornada 
sobre «Eines de col-laboració entre el 
sector public i el sector privat com a 
motors del desenvolupament». 

El divendres 3 de desembre a les deu 
del vespre, a l'auditori, hi va haver un 
concert dels Amics del Jazz. 

El dissabte 4 del mateix mes, a les nou 
del vespre, a l'auditori, hi hagué un con
cert de l'arpista José Antonio Domeñé, 
organitzat per Joventuts Musicals. 

El diumenge 5, sortida d'esqui de fons 
a l'estació de Tuixén-Lavansa, organiza
da per Puig Rodó. Altres sortides del 



mateix tipus es programaren per ais dies 
19 de desembre i 2 i 9 de gener. 

El dimarts 7 de desembre a les vuit del 
vespre, a l'auditori, va tenir Hoc la confe
rencia titulada «El temps i el parc», a 
carree de Xavier Serrano, enginyer agrò-
nom i tècnic del Pare Municipal de Moia, 
acte organitzat per l'ajuntament. 

El dissabte dia 11 del mateix mes, a 
les vuit del vespre, es feia a l'Ateneu un 
campionat de joc de cartes ràpid. 

L'endemà, diumenge dia 12, a les sis 
de la tarda, a l'auditori, es va cloure el 
cicle de conferencies titulat «Moianesencs 
voltant pel món», organitzat pel Fanal. 
Xavi Bach i Joana Pagès presentaren 
«Islàndia volcánica al nostre ritme». A les 
vuit del vespre, a l'Ateneu, projecció 
cinematogràfica (Las uvas de la ira). 

El dimecres 15, a dos quarts de quatre 
de la tarda, al taller Arc de Sant Martí, es 
va realitzar una «Festa hongaresa», orga
n i zada per l'Associació Rusc i Avets. 

L'endemà, dijous dia 16, a les vuit del 
vespre, a Can Carner, conferencia sobre 
«El programari lliure adreçat a empreses 
i emprenedors». 

El diumenge 19, al camp de golf de 
Montbru, es va disputar el Trofeu de 
Nadal (scramble parelles). 

El dimarts dia 4 de gener a les cinc de 
la tarda, a l'Ateneu, es va ter una marató 
de cinema sobre el tema «Els joves». 

El dissabte dia 8 del mateix mes, a les 
sis de la tarda, també a l'Ateneu, curs i 
campionat de botifarra. 

Entre desembre i gener hi hagué al 
Casal una exposició d'art i artesanía amb 
participado de J. Enric Font, Helena Por-
tella, Susanne Assum i Luna Font, que 
s'agrupaven com a «CoHectiu d'artistes i 
artesans del Moianès». 

CONSORCI DEL MOIANÈS 
Entre altres activitats, el Consorci del 

Moianès darrerament ha organitzat les 
següents: 

— El dilluns 29 de novembre a les sis 
de la tarda, a Can Carner, una xerrada 

titulada «Déu meu, quin estrès!», a carrée 
del psicôleg Ramon Buscallà. 

— Eis dies 10-11 de desembre, també 
a Can Carner, una jornada informativa 
sobre «La biomassa forestal al Moianès», 
complementada amb una visita a Santa 
Eulalia de Puig-oriol i la masia del 
Canadell (Ole). 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

Heus acî eis résultats, en el municipi 
de Moià, de les eleccions al Parlament 
de Catalunya celebrades el diumenge 28 
de novembre (eis copiem de El 9 Nou del 
29-11-2010): 
Cens: 3.988 
Votants: 2.587 
Participaciô: 6 5 % 
Vots en blanc: 85 (3%) 
Vots nuls: 38 (1 %) 
Vots a candidatures: 

C iU : 1.174 (45%) 
ERC: 323 (12%) 
P S C : 289 (11 %) 
ICV-EUiA: 189 (7%) 
PP : 137 (5%) 
SI: 121 (5%) 
PxC: 68 (3%f 
RCat: 39 (2%) 
C's: 32 (1 %) 
Altres: 92 (4%) 

RECAPTE D'ALIMENTS 
Novament Caritas Parroquial de Moià, 

la Creu Roja i l'ajuntament van convocar 
un «Gran recapte d'aliments», aquesta 
vegada per als dies 18 (dissabte) i 19 
(diumenge) de desembre. Es va recollir 
un total de 275'5 kg d'aliments, mes 80 
euros en efectiu. Eis productes recollits 
son oli, pasta, Ilet, torrons, xocolata, 
gaietés, patates xips, cacaolat, brou, Ile-
gums, salsa de tomàquet, Nesquik, pots 
de pinya i pressée, olives, pots de mel-
melada, espàrrecs, Nescafè, arrôs, fari
na, sucre, etc. Eis organitzadors donen 
les gracies a tots eis col-laboradors. 



PERSONALS 
El poeta Josep Fàbrega i Selva, resi-

dent a Calders, ha obtingut recentment 
nous premis. Aixf, el 14 de novembre, a 
Roda de Ter, va rebre el XXI Premi de 
Poesia M. Marti i Poi, per l'obra «Natana», 
i el 28 del mateix mes, a Igualada, el 
Premi de Poesia Joan Llacuna, per l'obra 
«Ingènuament protocol-lari». Vegeu 
també el que diem a la p. 13 d'aquest 
mateix nùmero del nostre butlleti. 

El moianès, ja d'anys resident a Valls, 
Pere Soler i Vinyals va confeccionar en 
ceràmica una placa commemorativa de 
la declaració dels Castells humans (tipics 
sobretot de la capital de l'Alt Camp) com 
a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat, declaració feta per la Unesco 
el 16 de novembre proppassat. La placa 
fou col-locada solemnement a la fagana 
de la casa de la vila d'aquella ciutat. 

NOUS ESTABLIMENTS O CURSOS 
Recentment s 'ha obert a Moia un 

establiment de la cadena Pista Cero 
Informàtica, a la etra, de Manresa, 2, tel. 
93 843 14 14, fax 93 830 09 17 i c/e infor-
matica@eticuero.es. Ofereixen tota mena 
de serveis informàtics. 

Moia-Sport invita a posar-se en forma 
aprofitant l'any nou. 

Els desitgem exit. 

MISCELLÀNIA 
Abans de les eleccions autonòmiques 

es va repartir per la vila un dfptic titulat 
«Moia necessita un canvi», editat pel 
Partit Popular. 

Amb data 19 de novembre PAssocia-
ció Rusc i Avets va enviar una circular als 
socis informant que està duent a terme 
un procés de reorganització. 

L'ajuntament va difondre un fullet de la 
Diputació de Barcelona amb un «Decàleg 
de l'alimentació saludable». 

El dia 28 de desembre a migdia va ser 
vista una parella de cabirols cap a 
Puigsobirà. 

Ràdio Moia (107,8 FM) emet cada 
dimecres a les nou del vespre el progra
ma «El xiu-xiu 6», amb diversos ingredi-
ents, com ara entrevistes, concursos, 
noticies, música, etc. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC 
Naixements 

Lucas García Trillo, fili de María Pilar i 
de José Luis, dia 4 de novembre. 

Ferran Vila i Sala, fili de Jordi i d 'As-
sumpta, dia 14 de novembre. 

Zully Nerea Cabezas Mora, filia de 
Rubén Antonio i de Miriam Elena, dia 14 
de novembre. 

Ángel Espinar i García, fili de José Luis 
i de Piedad, día 15 de novembre. 

Lucía Ramos Alzañiz, filia de Raúl i de 
María, dia 19 de novembre. 

Elba Martos i Picañol, filia de David i 
d'Anna, dia 20 de novembre. 

Quim Giménez i Claverol, fili de David 
i de Maria, dia 13 de desembre. 

L'enhorabona ais venturosos pares. 

Defuncions 
Pilar Barrachina i Canellas, de setanta-

quatre anys, dia 4 de novembre. 
Mercè Ferrer ¡"Roqueta, de vuitanta-

nou anys, vidua de Francisco Rovira, dia 
29 de novembre. 

Mariano González Valdovinos, de vui-
tanta-un anys, dia 1 de desembre. 

Alfonso Serrat i Soler, de cinquanta-
vuit anys, dia 5 de desembre. 

Candelaria Espuga i Simon, de vuitan-
ta-sis anys, vidua de Francese Solé, dia 
6 de desembre. 

Sebastià Padrisa i Gros, de setanta-
vuit anys, dia 7 de desembre. 

Rosa Rovira i Alsina, de vuitanta-set 
anys, vidua de Josep Sauqué, dia 23 de 
desembre. 

Angela Mas i Albets, de setanta quatre 
anys (i mare politica del nostre co l -
laborador Jaume Clara i Arisa, a qui 
acompanyem en el sentiment), dia 29 de 
desembre, a l'Hospitalet de Llobregat. 

mailto:matica@eticuero.es


Al eel sien. Donem el condol ais seus 
familiars. 

NOTA DE LA REDACCIÓ 
En el número anterior del nostre butlle-

tí hi va sortir una errata important: a la p. 
4, el quadre de la informació meteorolò
gica era encapçalat per «Gener del 2010» 
i havia de ser, lògicament, «Octubre del 
2010». Corregiu, si us plau, Terror. 

Els qui vulguin donar-nos articles, noti
cies o altre material per al pròxim número 
han de fer-nos-ho arribar abans del dia 
15 de febrer, en qué tancarem Tedició. 
Demanem que horn ens informi d 'esde-
veniments com naixements, casaments, 

defuncions esdevingudes fora de Moia, 
finals de carrera, festes familiars, activi-
tats d'entitats, etc. (es pot fer, per exem
ple, a través del nostre correu electronic 
latosca@latosca.org). Agrairem també 
que els encarregats de repartir progra
mes per les botigues i cartelleres ens en 
deixin un exemplar a la nostra bústia de 
Can Carner (on també horn pot dipositar 
la correspondencia adreçada a LA T O S 
CA). Gracies. 

Així mateix, valdría la pena que els 
subscriptors ens informessin dels canvis 
de domicili o de titularitat de la subscrip-
ció, a fi d'evitar extraviaments dels exem
plars que enviem per correu. 
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