








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

JUNY DE 1906 
8 de juny de 1906 

MOYA.— El diumenge pròcsim se 
reuniran en fraternal banquet a n'aquès-
ta vila alguns Ajuntaments d'aquèst dis
tricte, entre ells, els de Caldes de 
Montbuy, Castelltersòl, Moya, Taradell y 
Artés, a quin àpat han sigut convidades 
algunes personalitats importants del dis
tricte. 

Després el digne Diputat a Corts dòn 
Alecsandre Ma. Pons, donarà compte de 
la conducta que ha seguit en els 
assumptos que han afectat als interes
sos individuals y colectius del districte. 

Aquesta reunió respon a la conve
niència d'establir la costum de vèures y 
parlarse anyalment els Ajuntaments del 
districte y 'I seu representant a les Corts. 

— Se 'ns prega fem constar que les 
aygues del dipòsit central de Casa de la 
Vila, si els faltava pressió, no era per 
causa de desnivell del dipòsit còm se 
crèya, sinó per causa del ayre de les 
canyeries que fèya contra pressió servint 
axis el primer dipòsit. 

— El dilluns de Pasqua foren moltes 
les famílies que surtiren a brenar a les 
fonts del contorn. També hi concorregué 
la Capella Nova de Mossèn Manel 
Morera, aprofitant una funció religiosa de 
la parròquia de Farrarons a la que hi 
prengué part, y de retorn se 'Is servi un 
suculent brenar a la masia de «La 
Granoya», pels masovers de D. Carles 
Ma. Dalfan, distingit advocat de 
Barcelona. Regnà entre 'Is concorrents 
la mès alegre espansió. 

16 de juny de 1906 
MOYA. — Com diguérem en nostra 

correspondència anterior, el diumenje 

prop passat se celebrà 'I banquet d'en
trevista d'ajuntaments y Diputat a Corts 
regnant entussiasme y demostrantse l'a-
fecte al senyor Pons. Aquest senyor feu 
eloqüent discurs. Afirmà haver intervin
gut sempre ab el seu vòt a les Corts a 
favor de Catalunya. Rebutjà 'I mot de 
maurista ab el que se l'ha tildat, dient ser 
amic particular de Maura (1), però no 
maurista. Feu axí metex altres declara
cions que foren molt ben rebudes per la 
concorrència que no baxaria de 200 co
mensals trovantsi la majoria d'Alcaldes 
del districte. Oferí sos servèys axí pera 
els interessos generals del districte còm 
els particulars dels electors. Acabat son 
bell parlament el senyor Pons fou molt 
aplaudit. 
Usaren de la paraula alguns dels comen
sals, remerciantli gràcies y renovantli sa 
confiansa. 

— La vigília de Corpus caygué un 
llamp al campanar de la parròquia de 
Santa Coloma de Centelles, estabornint 
al campaner y causant despefectes d'al
guna consideració. 

— Fou honrat pel litre. Ajuntament de 
aquesta vila, ab el pendó principal de la 
processó del Corpus Christi, el conegut 
Notari de Barcelona y estimat compatrici, 
senyor dòn Joan Soler y Vilarasau (2). 

Feren de costat al pendonista dos res
pectables vellèts, quins lluien un trajo 
nòu ab que el senyor Soler els va obse
quiar, merexent per tan noble acció els 
elogis de tothom. Rebi també nostra 
enhorabona senyor Soler. 

— Una impremeditada y severa cor
recció paterna ha causat en un noyèt de 
tretze anys efectes tan lamentables, que 
ha sigut conveninent son ingrés al Hos-
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