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de veure-us, bella Assumpta, al paradís, 

des d'on la claredat del Crist us crida 

per vós amb alegria i gran delit? 

Amb aquest sonet, compost expressament 
per a la nostra revista per Mn. Carles Riera i 

Fonts, LA TOSCA desitja als seus 
subscriptors, anunciants, lectors 

i amics una joiosa festa major. 
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Carles Illa i Casanova té establerts els següents serveis d'informació meteorològica per 
internet: 
MeteoMoià: <http://www.elmoianes.net/meteoMoia.htm> 
Visió del temps en directe: <http://www.elmoianes.net/meteoMoia_WebCam.htm> 
Fotografia actualitzada sobre el temps: <http://www.elmoianes.net/meteoMoia_ 
WebCam_Foto.htm> 

Maigs més plujosos des dels darrers cinquanta anys: 

1971 - 172'8 I, 
1972 - 161'8 I, 
1974 - 184'5 I, 
1977 - 350'5 I, 
1980 - 1737 I, 
1984 - 198'4 I. 

http://www.elmoianes.net/meteoMoia.htm
http://www.elmoianes.net/meteoMoia_WebCam.htm
http://www.elmoianes.net/meteoMoia_WebCam_Foto.htm
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Ple del dia 18-6-2008 
En el ple municipal extraordinari del 

dia 18 de juny del 2008 es van prendre, 
entre altres, els següents acords: 

— Nomenar la comissió per a la deli
mitació del terme municipal de Moià 
amb el de Calders; comissió formada per 
l'alcalde, el primer tinent d'alcalde i regi
dor d'Urbanisme, l'arquitecte municipal i 
el secretari de la corporació. 

— Prendre en consideració l'establi
ment del servei públic municipal de cui
na central per a menjadors escolars, 
sobre la base de la memòria justificativa, 
el projecte d'establiment i el projecte de 
reglament del servei. 

— Aprovar els estatuts de l'organisme 
autònom local «Museu Municipal de 
Moià», text degudament modificat, pro
posat i aprovat pel Patronat del Museu 
en data 6-6-2008. 

— Aprovar les bases d'adjudicació 
per a la venda d'habitatges de promoció 
pública i aparcaments, amb preu con
certat, a l'edifici de l'antiga caserna de la 
Guàrdia Civil (ctra. de Barcelona, 33). 

— Aprovar la concessió d'un ajut al 
Club Esportiu Moià per al finançament 
de les obres de reforma dels vestidors a 
la zona esportiva de la piscina. 

— Adherir-se a la moció presentada 
pels ajuntaments de Castellterçol, Cas
tellcir, Granera i Sant Quirze Safaja 
demanant que aquests quatre municipis 
es mantinguin inclosos dins la zona edu
cativa del Bages-Berguedà, anul·lant llur 
assignació a la zona del Maresme -
Vallès Oriental. 

Notícies municipals en la premsa 
Per tal de completar l'anterior infor

mació, copiem del diari manresà «Regió 

7» el resum d'algunes notícies referents 
a la vida municipal moianesa: 

—3-6-2008: «Moià engega la revisió 
del pla urbanístic amb el sostre de tripli
car la població en vint anys. CiU diu que 
cal actualitzar el pla, que ja permet fer 
créixer la població fins a 15.000 habi
tants. La població ha crescut el 33% en 
deu anys», notícia de primera pàgina, 
ampliada a l'interior. «Moià obté el primer 
ajut per al museu de l'ós de les caver
nes». 

—5-6-2008: «Educació divideix les 
escoles del Moianès entre dues delega
cions. La conselleria ha posat a la nova 
àrea del Vallès-Maresme els centres de 
Castellterçol, Sant Quirze i Castellcir». 

—6-6-2008: «Pares de Moià reclamen 
al consistori que posi a punt els terrenys 
per a una segona escola pública». 

—8-6-2008: «Pares, alumnes i mes
tres de Moià demanen la segona escola 
pública en la festa de final de curs». 

— 10-6-2008: «Esquerra Moianès 
debat sobre la divisió administrativa de 
les escoles». 

-12 -6 -2008 : «Montràs diu que l'am
pliació de l'escola concertada ja resol el 
dèficit de places a Moià. L'alcalde pro
met que en la revisió del pla general hi 
haurà terrenys per a fer la segona escola 
pública del municipi». 

- 1 3 - 6 - 2 0 0 8 : «Els consistoris del 
Moianès rebutgen units la divisió admi
nistrativa de les escoles». «El Moianès 
unit», editorial sobre el mateix tema. 

—20-6-2008: «Francesc Fargas, actu
al coordinador de Cultura de l'Ajunta
ment de Moià, ha estat proposat com a 
nou director de Ràdio Moià». 

-24 -6 -2008 : «Moià enllesteix la reur-
banització d'un vial del nucli antic que 



serà de vianants», referint-se al carrer de 
Sant Sebastià. 

—25-6-2008: «Moià aplica mesures per 
a evitar fuites a la xarxa d'aigua potable». 

Més informació municipal 
L'Ajuntament de Moià ha difós un fullet 

i una circular sobre com comportar-se en 
cas d'incendis forestals. 

També ha repartit a les entitats, perquè 
l'estudiïn, el «Projecte d'Ordenança de 
Civisme i Convivència Ciutadana de 
Moià». 

Heus ací algunes dades comparatives 
de diverses revisions del Cadastre efec
tuades l'any passat en diferents poblaci
ons de la Catalunya central: 

NOTA DEL GRUP MUNICIPAL 
MAP-ERC 

Finances municipals 
En complir-se un any de la nova legisla

tura municipal, creiem que cal recordar el 
problema de la gestió de les finances muni
cipals que, any rere any, s'ha anat agreu
jant i que condiciona tota l'activitat de ser
veis i inversions que Moià necessita. 

En el primer ple ordinari del mes de 
juliol de l'any passat, conscients de la 
gravetat de la situació financera de l'ajun
tament, que afecta tots els moianesos, 
vam demanar la realització d'una audito
ria i la posada en marxa urgentment d'un 
Pla de Sanejament financer, petició que 
no va comptar amb el suport de l'equip 
de govern municipal. 

Mesos després, en el ple del 24 d'oc
tubre, se'ns donava compte del greu 
dèficit de 3 milions d'euros (500 milions 
de pessetes) corresponent al tancament 
de l'exercici 2006, al qual calia afegir l'en
deutament a llarg termini de 7,7 milions 

d'euros (1.280 milions de pessetes). 
Després de més de vuit mesos, l'alcaldia 
encara no ha convocat la Comissió de 
Comptes per a estudiar la liquidació del 
2006. 

En el ple del 29 de novembre de 2007 
el senyor alcalde, segons consta en acta, 
afirmava que en un termini màxim de tres 
mesos es posaria en marxa un Pla de 
Reequilibri Financer. 

El 28 de desembre el regidor d'Hisen
da deia que el tancament de l'exercici 
2007 es presentaria el mes d'abril i que la 
Comissió de Comptes es reuniria des
prés d'aprovar el pressupost del 2008. 

El 31 de gener el regidor d'Hisenda 
afirmava que s'estava tramitant un Pla de 
Sanejament i que no es convocaria la 
Comissió de Comptes del 2006 fins a tenir 
tancat el 2007. Al mateix temps que reco
neixia la gravetat de la situació, l'equip de 
govern es negava a la realització d'una 
auditoria, que considerem necessària per 
a saber la realitat del dèficit i del deute i 
per a planificar com afrontar-lo. 



El 27 de març el regidor d'Hisenda tor
nava a afirmar que els comptes del 2007 
estarien disponibles dintre el mes d'abril. 

Ha arribat l'estiu i es compleix un any 
de legislatura sense que s'hagi fer res per 
a redreçar la crítica situació econòmica 
municipal que ens afecta a tots. Continua 
pendent de tancament l'exercici 2007, no 
s'han pogut encara revisar els comptes 
del 2006 i es treballa amb un pressupost 
del 2008 amb una forta inflada d'ingres
sos que a ben segur no es produiran, i 
amb una retallada de despeses impossi
ble de complir. A més, al llarg dels darrers 
mesos s'han contret obligacions de paga
ment no previstes en el pressupost sense 
que s'hagi fet la corresponent i legal 

modificació pressupostària, o sigui sense 
saber amb quins ingressos es pagaran. 
Tot això, mentre es va demorant la realit
zació del Pla de Sanejament i persisteix 
la negativa a realitzar una auditoria comp
table i financera. 

Què cal fer? Després de l'estiu convo
carem un acte públic participatiu per 
donar compte de la feina feta pel nostre 
grup municipal durant aquest primer any, 
per exposar els reptes i els problemes 
que tenim plantejats i per recollir opinions 
sobre la millor manera d'afrontar la situa
ció pensant en els interessos generals del 
poble. 

Mentrestant, us desitgem un bon estiu 
i una bona Festa Major. 

PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 
uan hem aconseguit el que hem 
desitjat molt, això no ens omple 
tant com quan desitjàvem atra

par-ho. 
Les veritats poden fer sofrir molt, però 

mai no són vençudes del tot. 
Cal dir les veritats amb un somriure; 

amb cara esquerpa perden valor. 
D'equivocar-se ho fa tothom; però man

tenir-se tossuts en l'error és propi de necis. 
Els eixerits de debò ignoren moltes 

coses. Només els curts de gambals ho 
saben tot. 

Sovint és necessari portar la contrària, 
però cal fer-ho sempre somrient i amb 
una mica de traça. 

El bé queda molt sovint eclipsat, però 
mai no s'extingeix. 

Les persones que saben, sempre 
estan disposades a aprendre alguna 
cosa. Les que ho ignoren gairebé tot no 
estan mai a punt d'aprendre res. 

Sebastià CODINA 
(«Vacarisses», juny 2006) 



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

JULIOL-AGOST DE 1908 

1 de juliol de 1908 

Moya 

Hèm sigut invitats particularment còm 
a carré de Barcelona, al Congrés d'His
tòria de la Corona d'Aragó, corresponen-
ti ab una respectable representació 
municipal. En el centre de nostre sagell 
hi tenim la credencial, incrustantsi una 
unsa d'òr que era 'I tribut del carrer 
(actualment Palau apostòlic) a Barcelona. 
L'Arxiu parroquial conté documentació 
important al objecte, sentne desitjat el 
dia, en que 'I molt actiu mossèn Pere 
Bertrànt (1), Vicari, pugui posar el remate 
a la tria ordenada que ens prepara. Ab 
mès bones circunstancies hi hauríem 
enviat representació dels veguers de la 
antiquíssima Administració de l'iglésia 
parroquial, fruidors encara actualment 
de la vara. A n'aquèsta, segons el popu
lar aplegador de datos històrics, P. Isidro 
[s/c] Roca, Escolapi, en el sigle XIII, li 
assensaven algunes quarteres, les masi
es, Casagemes, Aucella, Passareu etz. 
Els apunts del P. Roca poguéssim arre-
plegarlos no em faria pas res d'estalviar 
llensòls regiran aquell convent de papers, 
que varen passar còm a perduts, al apo-
plètic que bojament els aymava. Lloansa 
al ardent compatrici, y que Deu li cenyè-
xi corona d'amor (2). 

4 de juliol de 1908 

El «Mas Bosch» 

Responent a les consultes que varis 
senyors suscriptors y particulars ens han 
fet referents a la Finca per vendre a 
Monistrol de Calders, quin anunci publi

quem en aquesta plana (3), hèm de con
testar que, segons les nostres notícies, 
axis per la calitat de la terra còm pel lloc 
en que està situada la finca, aquesta se 
fa recomanable pels rendiments que 
dona. Per altra part les circunstancies 
que determinen la venda, fan que aques
ta se fassi en condicions econòmiques 
molt acceptables. 

Es quan podem manifestar als senyors 
que ens han consultat. 

14 de juliol de 1908 

D'Artés 

Ha produit gran sensació la triste nova 
de haverse ofegat el jove de 19 anys 
anomenat Ferran, fill del secretari d'aquèt 
poble dòn Victor Casals. 

El Ferran acompanyat d'un amic seu 
de 22 anys anaren a pescar al riu Calders 
y al volguerse refrescar el Casals relliscà 
desaparexent en el fons de les aygues. 

Acudiren les autoritats de Calders al 
lloc del succés y el desgraciat Casals fou 
portat al cementiri. R. I. P. 

15 de juliol de 1908 

Moya 

La celebració dels eczàmens de les 
escoles municipals, tant els pertocants 
als mestres seculars còm als religiosos, 
han sigut per tots conceptes pròbes 
paleses de que 'I moyanès o moyanèsa 
que no sab de lletra es perquè se educa 
a la llum del dia y escup la llet infantil, 
que a vives forces li proporciona la pàtria 
petita y gran. A n'aquèsta facilitat s'hi ha 
juntat la efectivitat. 



Diumenje prop passat les Germanes 
Carmelites de la Caritat eczecutaren ab 
abundància documental devant la Junta 
local d'ensenyansa, dels pares y de nom
brós concurs de vilatans, un programa 
fruyt abundós de suors que pacientment 
han regalimat durant tot l'any escolar, en 
fronts de companyes còm la popular ben
volguda Germanèta Josepa Botifoll (4). 

Ab carril ràpit traspasso eczàmens 
orals, pera pujarmen al segon pis, sala de 
labors de eczàmens gràfics. 

Ben acompanyat de la Rda. Mare 
Superiora Teresa Dachs (5), altra Germana 
y d'una perita barcelonina de nostre 
estiuètj senyoreta Avelina, capassa d'as
sessorar a un corresponsal, em fa llista 
de mèrits, obligada a escepcions doloro-
síssimes. Encapsala ab les nubes, punt 
orquilla, de Antònia Capdevila, Consol 
Duran y Lleonor Bruzat [i.e. Cruzat] (6). 
Tota la dreta de la sala atapaida de tre
balls primorosos ja n'es avistada. De pas 
al centro, m'allista l'estor de Madalèna 
Orriols (7), punt indefinit en canyamàs, 
aont hi ombrèjen rics parterres de flors 
meridionals. 

M'allista una dotzena de tovallons bro
dats a relleu, molt artístics, de*. Isabel 
Picanyòl (8). 

Portats a la presidència artística, nòrt 
de la sala, formen el setial majestuós, un 
cubre-altar, curtinèta de reliquiari, brodat-
relleu y pintada color serio finíssim res
pectivament, de Vilarrubia, a quina un 
avís especial d'Avelina, me indica que 
estem d'enhòrabòna. Em trec el rellòtje y 
contra ell a corre-cuyta l'assessora vòl 
que fassi constar el valor artístic de les 
mans, de Dolors Vilanova y Carme Colo
mer (9), renovantme 'I dolor de les escep
cions. Malgrat axò, Concepció Ciuró y 
Concepció Matarrodona (10), composen 
el clou honrós a l'Esposició artística de 
les educandes y educades dexebles de 
les Germanes Carmelites de la vila reyal 
del moyanès. Un bòn floc de gratitut els 
hi remercièm desde 'I diari comarcal EL 
PLA DE BAGES. 

1 d'agost de 1908 

Provisió de rectories 

El ministre de Gracia y Justica ha fir
mat les segones ternes d'aquèt Bisbat, 
resultant en virtut de les metexes la 
següent combinació. 

[...] 
Collsuspina: Rnt. dòn Josep Serra y 

Molist. 
[...] 

4 d'agost de 1908 

Moya: varies notícies 

Bax els auspicis del tradicional progra-
mista moyanès s'està confeccionant el 
cartell de la festa major, l'imprescindible 
tenor moyanès; qui galantment m'en té 
de promesos pera el comarcal EL PLA DE 
BAGES. 

Tot el poble ho dexa a mans de la 
«Lliga de Defensa del Arbre Fruyter». 

— Dòn Lluís Camps Arnau, de Gracia, 
Argüelles, 6 (11), ens ha dexat afinats 
admirablement tots els pianos de familia 
pera la festa major. Serà un nombre fóra 
programa son funcionament. 

— Per patriòtics cuydados de Mossèn 
Anton Arisa (Deri) (12) s'està practicant 
a Barcelona per mans d'escepcions 
quirúrgiques molt respectables una 
delicadíssima operació (esploració del 
esófac y estómac) a Ramon Tarter, antic 
barber de la Plassa major (13). Que Deu 
lo ajut, y a Mossèn Antón que Deu li 
pagui l'infinitíssim favor als seus coger-
mans. 

— La blancura de trajos concorrents 
pels nostres carrers senyala la papellona-
da d'estiuejadors del Cap casal. 

— Les Conferències de Sant Vicènts 
de Paul, de Senyores de Moya, han 
distribuit durant el temps de jané a 
juny. 

Per carn, 191'85 pessetes; per gallina, 
101'05 idem; per pa, 122'50 idem; per 
llet, 137'40 idem; per xacolata, 8'10 
idem; per arròs, 7 idem; y per vetlles, 
6'25 idem. Total, 574'15 idem. 



— _No seria aumentar l'intensitat 
social cristiana de les Conferències sus-
criures a favor dels mès pobres a un 
Monte-pio local de malalts, resultant 
unes dietes respectables en temps d'en-
fermetat? 

8 d'agost de 1908 

Festes Majors. De Moya 

Hem rebut l'artístic y original programa 
de les festes que l'litre, y Reyal vila de 
Moya celebrarà els dies 14, 15 y 16 del 
corrent. L'aplaudit tenor moyanès d'uni
versal renom, dòn Francisco Vinas, can
tarà durant l'ofici cinc composicions reli
gioses. 

Predicarà el Rnt. P. Marian Costa, del 
Immaculat Còr de Maria, superior de 
Lleyda (14). 

Hi haurà sardanes, professo, illuminaci-
ons, concerts, diversions de societats, etz. 

Es repartiran premis als agricultors que 
durant l'any hagin plantar mes arbres 
fruyters. 

Assistiran a la festa, el Governador 
senyor Ossorio (15), el diputat a Corts 
pel districte el nostre amic dòn Lluís 
Ferrer y Vidal y altres distingides perso
nalitats. 

Agraím l'atenció per l'envio del progra
ma axis còm l'atenta invitació pera assi-
sitir a tan solemnes festes. 

10 d'agost de 1908 

Nomenaments 

Han sigut elegits els senyors següents: 
[...] Mossèn Ramon Espona y Vila, de 
Monistrol de Calders. 

17 d'agost de 1908 

Campanya contra la lley d'alcools 

[...] 
Adessions 

El senyor Catllà, director de la revista 
La Pagesia que actuà de secretari, llegèx 
les adessions dels següents 

Municipis. - [ . . . ] Calders [...] (16) 

18 d'agost de 1908 

Moya 

Ha sigut nomenat Comendador de la 
Ordre del Mèrit Agrícol, l'ilustre fundador 
de la «Lliga de Defensa del Arbre Fruyter» 
dòn Francisco Vinas. 

Be 's merèx el que tan ha treballat per 
la agricultura aquesta honrosa distinció. 
Sigui l'enhòrabòna. 

— Ab gran esplendidesa, lluiment y 
concorrència s'ha celebrat la festa inaugu
ral del Sindicat Agrícol y Caxa Rural (17). 

Els principals carrers d'aquèsta Reyal 
Vila estaven de festa; s'hi havien axecat 
hermosos arcs de triomf ab inscripcions 
alusives y els balcons ostentaven domas
sos, banderes, gallardets y altres ador-
nos. 

Vingueren ab automòvils, cotxes, etc., 
el Governador civil senyor Ossorio y 
Gallardo, els diputats a Corts senyors 
Ferrer y Vidal, Soler y March, Cambó, el 
senador senyor marquès de Camps, y 
representacions de varis Ajuntaments 
entre ells Manresa. Hi havia també repre
sentants de la Federació Agrícola 
Catalana Balear, del Sindicat Agrícol de 
Monistrol de Cajders y altres. 

L'eminent corhpatrici senyor Vinas, es 
multiplicava per rebre a les personalitats 
y a tothom que 'ns honrava ab sa visita. 
Per tots tenia paraules falagueres y de 
benvinguda. 

En el local del Sindicat va celebrarsi un 
esplèndit dinar en quin foren convidades 
totes les representacions y personalitats 
distingides. 

A la tarda l'Ajuntament, Lliga de Defensa 
de l'Arbre Fruyter, representants y tot el 
poble ab acompanyament d'orquesta, 
anaren a presenciar la plantada d'arbres 
fruyters pels nòys de les escoles. 

El diputat pel districte dòn Lluís Ferrer 
y Vidal, va dirigir sentides paraules als 
nòys esplicant la trascendència del acte. 

La festa principal va celebrarse al 
envelat y estava tan plè, que no hi hauria 
capigut una agulla. 



Al entrar la comitiva oficial sonaren 
forts aplaudiments. 

Va ocupar la presidència el senyor 
Governador y a son torn tenia el senyor 
Ferrery Vidal, l'Alcalde dòn Dionís Morató, 
el Rnt. senyor Rector, el gran patrici 
senyor Vinas, els diputats a Corts y repre
sentacions dels Municipis y entitats agrí
coles. 

El senyor Ossorio declarà oberta la 
festa y el senyor Vinas llegí un ben escrit 
treball còm una Memòria de lo que ha fet 
la «Lliga Defensa del Arbre Fruyter». 

Remercià l'assistència a les festes al 
senyor Governador que presidia en nòm 
del Rey, y als diputats y senadors y repre
sentacions agrícoles. 

Enviaren sa adesió al acte el senyor 
Rahola, diputat a Corts y els provincials 
senyor March y Farguell y varies entitats. 

21 d'agost de 1908 

Pelegrinació del Bisbat de Vich a 
Lourdes 

[...] 
En aquesta primera espedició hi aniran 

els pelegrins que s'havien inscrit per 
pujar a Granollers y alguns dels que s'ha
vien inscrit desde Vich especificartt còm 
a llocs de procedència Castelltersol [...] 
Castellcir [...] Moya, Collsuspina [....] 
L'Estany [...] 

29 d'agost de 1908 

Moya 

Els religiosos escolapis han celebrat 
ab gran pompa la festa anyal del seu 
patró y fundador Sant Josep de Cala-
sanz. 

Al ofici que fou solemne es cantà ab 
música gregoriana la hermosa missa In 
honorem Sancti Josephi Calasanti. 

La festa estigué concorregudíssima. 
Després del Evangeli ocupà la sagra

da càtedra l' i lustre orador Rnt. P. 
Ramon Roger vis-rector d'aquèsta resi
dència. 

El sermó fou un hermós cant a les glò
ries del gran fundador, presentantlo ab 
gran eloqüència bax els diferents aspec
tes de sabi, sociòlec y profeta. 

La festa resultà esplèndida còm totes 
les que celebren els PP. Escolapis. 

L'espayosa iglésia de Sant Antònia de 
Pàdua s'omplí de fidels que assistiren a 
la festa ab gran reculliment. 

Transcripció i notes: 
Jaume CLARA I ARISA 

(1) Mn. Pere Bertran i Vernedes (1873-1937), 
vicari de Moià entre 1904 i 1909 i prevere comuni
tari des de 1912. Participà en el primer Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó, coincidint amb el 
qual publicà al diari La Veu de Catalunya l'article 
«Moya, carrer de Barcelona» (14 juliol 1908), en què 
sintetitzava l'evolució de l'organització municipal 
moianesa i que més tard desenvoluparia en la «Res
senya històrica de la vila de Moià» del Butlletí de la 
Lliga Defensa de l'Arbre Fruiter. 

(2) El P. Gaietà Roca (1836-1906) deixà diverses 
llibretes escrites amb notes històriques, extretes 
sobretot dels fons notarials conservats aleshores a 
la Rectoria de Moià. Mn. Pere Bertran pogué con
sultar aquestes llibretes, de les quals se'n conser
ven actualment tres a l'Arxiu Provincial de l'Escola 
Pia de Catalunya. 

(3) És la repetició de l'anunci ja publicat el mes 
anterior. 

(4) Josepa Botifoll i Bosch havia professat a 
Moià el 29 de setembre de 1904. L'any 1930 es 
convertir ia en superiora de les carmeli tes de 
Moià. 

(5) Segons el Breu recull de la història de l'esco
la de les Germanes Carmelites a Moià, 1848-1971, 
el seu nom era Margarita Dachs Soldevila. 

(6) Antònia Capdevila i Ribot (n. 1898?), vivia al 
carrer del Forn, núm. 26; Consol Duran i Farré (n. 
1897?), vivia al carrer del Forn, núm. 13; Leonor 
Cruzat i Prat (n. 1893?), vivia al carrer de les Joies, 
núm. 8. 

(7) Magdalena Orriols i Roca (n. 1891 ?), vivia al pas
seig d'Alexandre M. Pons (actual avinguda de la Vila). 

(8) Isabel Picanol i Pujol (n. 1892?), vivia al carrer 
del Forn, núm. 23. 

(9) Dolors Vilanova i Clara (n. 1898?), vivia a la 
plaça Major, núm. 14; en el padró de Moià de 1910 
no hi consta cap Carme Colomer. 

(10) Concepció Matarrodona i Molas (n. 1893?), 
vivia al carrer de la Tosca, núm. 5; en el padró de 
Moià de 1910 no hi apareix cap Concepció Ciuró (sí 
que hi ha una Concepció Riber i Ciuró, n. 1889?, 
que vivia al carrer de Sant Pere, 36). 

(11) Lluís Camps i Arnau, probablement germà 
del compositor i escriptor Joan Camps i Arnau, 
devia tenir una casa de pianos a l'actual carrer Gran 



de Gràcia, de Barcelona (anys després, el 6 de març 
de 1932, cedia un piano per a un concert de 
Frederic Mompou); desconeixem quina vinculació 
tenia amb Moià. 

(12) Mn. Antoni Arissa i Passareu (m. 1925), pre
vere moianès incardinat al bisbat de Barcelona, 
conegut popularment com a «Mossèn Deri». 

(13) Segurament es tracta de Ramon Tarter i Codian 
(n. 1855?), que en el padró de 1910 consta com a tei
xidor i resident al carrer de l'Hospital, núm. 21 . 

(14) El P. Marià Costa, missioner del Cor de 
Maria, era germà del rector de Moià, Mn. Joan 
Costa. El sermó fou publicat amb el títol La Mare de 
Déu de Misericòrdia, patrona de Moya (Impr. de G. 
y R. Portavella, Vic 1908, 15 pp.). 

(15) Àngel Ossor io y Gal lardo (1873-1946), 
governador civi l de Barce lona entre 1907 i 
1909. 

(16) La Pagesia era el portaveu de la Cambra 
Agrícola Oficial del Pla de Bages, que, com altres 
institucions agràries de les zones vitivinícoles, 
s'oposaren a les diverses modificacions de la llei 
d'alcohols que tingueren lloc durant la dècada de 
1900. 

(17) Malgrat que el Sindicat Agrícola de Moià 
s'inaugurà per l'agost de 1908, no pogué entrar en 
funcionament fins al gener de 1909. Les presses de 
l'estrena degueren ser produïdes per la inauguració, 
tres mesos abans, del Sindicat Agrícola de Monistrol 
de Calders. 

eus ací les activitats de l'Associa
ció de Gent Gran de Moià (l'Es
plai), que extraiem del butlletí 

núm. 142 (juny 2008): 

Diumenge dia 1 de juny, a les sis de la 
tarda, concert per la Coral El Sagrer (de 
Barcelona), dirigida per Luz Marina Díaz, 
i sorteig d'una toia. 

Diumenge dia 8 del mateix mes i a la 
mateixa hora, actuació del grup de teatre 
del Casal Catalunya de Castellar del 
Vallès, amb l'escenificació dels dos sai
nets Els jubilats, de Jordi Sànchez, i 
Ganas de renir, dels germans Àlvarez 
Quintero. Sorteig d'una toia. 

Diumenge dia 15, també a les sis de la 
tarda, projecció del documental Amb qui 
parlo?, de la directora moianesa Maria 
Lluna Antúnez; al final, col·loqui. 

Dijous dia 19, a la mateixa hora, xerra
da sobre la sordesa, a càrrec de l'òptica 
Moià Visió; al final, pica-pica. 

Diumenge dia 22, festa major de l'Es
plai, amb els següents actes: a les dotze 
del migdia, missa a la parròquia, oficia
da per Mn. Pere Sala; a un quart de 
dues, a la sala d'actes de l'Esplai, acte 
d'homenatge presidit per l'agent social 
M. José Lluch i Millàn, amb presentació 
(a càrrec de Joan Gaja), salutació del 
president (Joan1 Coll), salutació de la 
presidenta de la festa, lliurament de pla
ques i rams de flors, adhesió a la festa 
del batlle de Moià (Josep Montràs) i clo
enda pels Cantaires de l'Esplai, dirigits 
per Ignasi Alberch i acompanyats a 
l'acordió per Rosa Olivella; a les dues, 
dinar de germanor a Montví de Baix; a 
les sis de la tarda, ball de festa major, a 
l'Esplai, amenitzat per Raimon Russell, i 
sorteig d'una toia. 

Dimecres dia 25, excursió a Carcassona 
i dinar a la Jonquera, amb ball de sobre
taula. 

Diumenge dia 29, a les sis de la tarda, 
recital líric a càrrec de la soprano Maria 
Esther López, acompanyada al piano per 
Josep Pieres. Sorteig d'una toia. 



LA CARRETERA DE L'ESTANY 
a carretera de l'Estany és un lloc 
molt bonic per a passejar. Ara que 
s'ha posat de moda fer exercici, 

són moltes les persones que hi troben un 
atractiu per a pujar-hi caminant i baixar 
per la urbanització de Montví de Baix. 
Com que tinc una casa en aquest indret, 
la trepitjo constantment i hi trobo unes 
mancances o un xic de descuit, compa
rat amb altres indrets de Moià. 

La vista, des de qualsevol angle, és 
una meravella. El poble, a sota; a llevant, 
camps de conreu —a l'estiu, de color 
d'or; a l'hivern, erms i foscos—; boscos 
sempre verds; el Montseny en la llunya
nia, a vegades envoltat d'una boira 
melangiosa; altres vegades, blanc de 
neu com el cap d'un ancià patriarca o 
radiant quan el sol treu el cap pel seu 
darrere. A mida que vas caminant, vas 
descobrint un paisatge immillorable, amb 
el nostre gran Pirineu al fons com un teló 
on s'acabés el món. 

Quan tornes i t 'encamines cap al 
poble, albires el cim de Sant Llorenç del 
Munt, al darrere de la serralada de mun
tanyes amb rica vegetació, i en la fondà
ria, la vall de Marfà, on, oblidada i solità
ria, hi ha la Mare de Déu de la Tosca, 
anys enrere estimada i venerada pels 
moianesos. I Castellterçol, que a la nit, 
quan parpellegen els llums, sembla un 
conjunt d'embarcacions en un mar encal-
mat que juga amb les estrelles. 

A l'estiu hi ha una colla de persones 
que pugen i baixen constantment per la 
carretera de l'Estany. Ells, igual que jo, 
van a la vila sovint, ja que aquesta és a 
tocar, i circular-hi amb cotxe és un entre
banc, pel problema de l'aparcament. 
Tant els qui residim a la carretera de l'Es
tany com els qui hi van a passejar agrai
ríem tenir una ombra amable que ens 
protegís del sol implacable de l'estiu. 

Aquesta carretera, anomenada en el 
primer tram avinguda de l'Escola Pia, 

necessita arbres; no arbres raquítics i mig 
morts, sinó arbres que es facin grossos, 
plens de vida, per a donar una ombra 
protectora als qui hi circulem i fer-ne una 
gran avinguda, bonica i majestuosa. 

També seria útil que a l'aparcament 
que hi ha enfront dels Escolapis i a l'ex
trem oposat a l'entrada s'hi construís 
una petita escala que escurcés el camí i 
estalviés haver de fer la volta pel revolt 
situat enfront de la urbanització de 
Montví. També així s'evitaria que es dei
xessin cotxes a les voreres i penso que 
tots estaríem contents, perquè els res
ponsables de la població s'ocupen d'al
tres indrets i a nosaltres ens deixen un 
xic abandonats. 

A tots ens captiva la comoditat. Els 
nostres avantpassats segaven de sol a 
sol i no es queixaven, i a nosaltres, que 
generalment tenim benestar, telèfons 
mòbils, ordinadors, televisors, internet, 
calefacció, aire condicionat, etcètera, 
etcètera, en un calorós dia d'estiu ens 
angoixa haver de caminar per un tros de 
carretera on cau implacable el sol; en 
canvi, anem a la piscina o a la platja a 
cremar-nos la pell. 

L'home està fet de contradiccions i 
aquest món tan innovador ens descon
certa i aspirem cada dia a més comodi
tats. Penso que potser som molt febles i 
en alguna cosa hem de recolzar-nos, 
perquè hem perdut tants valors que cada 
vegada ens costa més de tirar enda
vant. 

Sigui com sigui, voldria arbres ufano
sos a la carretera de l'Estany, no sola
ment per a la meva comoditat, sinó per
què Moià tingués un passeig agradable i 
senyorívol, del qual els vilatans i tots els 
qui ens visiten poguéssim gaudir. No tots 
els pobles poden presumir d'unes vistes 
tan atractives. Per això crec que val la 
pena de ressaltar els encants del nostre. 

Agust ina CANTÓ 



PASSOS SOLIDARIS PEL MOIANÈS 
mb l'objectiu de difondre la cam
panya que duem a terme enguany 
i que consisteix en la cooperació 

amb l'obra dels hospitals de malalts 
mentals que l'Association Saint Camille 
realitza a la Costa d'Ivori i a Benín, 
aquest estiu la col·laboració amb les 
entitats i grups locals dels diferents 
pobles del Moianès que organitzen les 
tradicionals caminades s'ha traduït en la 
possibilitat d'organitzar «Passos solida
ris pel Moianès». 

En totes i cada una de les caminades 
es demanarà als participants que facin 
una aportació mínima d'un euro per a la 
campanya. A canvi se'ls facilitarà un car
net, que els serà lliurat en la primera 
caminada a què concorrin i en el qual, 
per cada caminada que facin, se'ls posa
rà un segell com a record de la seva 
participació. 

El calendari d'aquests «Passos solida
ris pel Moianès» és el següent: 27 de 
juliol, Sant Quirze Safaja; 3 d'agost, 
Moià; 5 d'agost, Collsuspina; 16 d'agost, 
Castellcir; 25 d'agost, Castellterçol; 30 
d'agost, Granera; 31 d'agost, l'Estany; 7 
de setembre, Calders; 12 d'octubre 
(coincidint amb la fira Moianès Turisme i 
Lleure), Santa Maria d'Oló. 

Us animem a participar-hi i us agraïm 
a la bestreta la vostra col·laboració. 

Com diu Gregoire, el fundador de l'As
sociation Saint Camille, «si l'Àfrica és el 
continent oblidat, els malalts mentals 
són els oblidats dels oblidats». Aquest 
estiu, però, seran ben presents en totes 
les caminades del Moianès. 

Acompanyem aquesta nota amb algu
nes fotografies africanes de l'associació 
esmentada. 

MOIANÈS SOLIDARI 



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

el dia 8 de juny es va fer la trenta-dosena 
caminada. A dos quarts de nou del matí 
vam sortir amb cotxes particulars des de 
la plaça de Catalunya o dels ànecs, per 
anar cap a Castellterçol. Així, a les nou 
del matí vam sortir de la plaça dels 
Estudis, lloc on ens havíem trobat tota la 
colla de caminaires. 

Vam anar cap al carrer de Sant Fran
cesc, sortirem a la carretera de Granera i 
giràrem tot seguit a la dreta en direcció al 
coll de la Creueta. Des d'allà hi ha bones 
vistes de Castellterçol. Abans d'arribar-hi 
vam girar en direcció nord per l'anomenat 
sender de la pinassa de la Closella. Tot 
planejant vam arribar a la Ginebreda, dei
xant abans a la nostra esquerra el sender 
que seguíem. En aquest tros de camí 
vam poder contemplar una gran varietat 
de flors; l'esclat que hi havia després de 
la pluja continuada de tot un mes dóna 
els seus fruits: el bosc tenia uns colors 
magnífics i es veia com acabat de rentar, 
realment bonic. Si hi afegim que ens feia 

sol, ja no podíem demanar res més. 
A la Ginebreda hi viu un matrimoni 

jove-que actualment es dedica a la cria 
d'ovelles i xais. Ells ens varen explicar 
com i per què feien aquella activitat, els 
avantatges i les dificultats que comporta; 
una explicació senzilla i entenedora per 
als qui no som gens entesos en ramade
ria. També ens varen ensenyar una part 
del ramat d'ovelles i xais. Tot seguit vam 
continuar camí cap a la capella de Sant 
Gaietà, patró dels pouaires i dels qui es 
dedicaven a la indústria del gel, capella 
que es troba a pocs metres de la casa en 
direcció a llevant, seguint el camí que 
ens faria arribar a la carretera de 
Castellterçol a Moià. 

Al costat de la capella vam esmorzar. 
Acabat prosseguírem i vam passar per 
sota la carretera per un pontet que hi ha 
al costat del camí. Anàrem a sortir a ('al
tre cantó, on hi ha les quatre poues de la 
Ginebreda, una mostra evident de la vita
litat que tenia la indústria del gel per 
aquestes contrades. Vistes les poues o 
almenys el que es pot veure des de dalt 
— per cert, es veuen netes de deixalles—, 



vam continuar anant a buscar el camí de 
les Canals i les Basses, que vam deixar a 
l'esquerra per passar un pont nou fet fa 
pocs anys i tot seguit girar a la dreta per 
un corriol que passa pel mig d'un vell i 
abandonat camp d'avellaners i continuar 
pel costat de la riera fins a arribar a un 
camí de carro prop del molí de Sant Joan, 
que, com molts antics molins, resta aban
donat i gairebé enrunat del tot. 

Seguírem camí en direcció a llevant 
per anar a veure la poua del Vapor. 
Aquesta és bruta, plena de deixalles de 
tota mena, feta malbé expressament per 
a poder-hi abocar sense entrebancs tota 
mena de plàstics i deixalles incompta
bles. Diuen que el departament de Sanitat 
de la Generalitat vigila tant i tant: deu ser 
segons què, segons qui i segons on. 

Continuant el recorregut, vam arribar al 
camí del Verdeguer. Girant a la dreta i 
baixant cap a la riera de Fontscalents, 
passàrem per sobre el pont que hi ha 
davant de Cal Murri, i, ja que érem molt a 
prop, ens vam desviar una mica cap a 
l'esquerra per anar a veure la poua de la 
Vinyota, una de les més grans de la con
trada, ben neta i conservada; al costat hi 
ha una altra antiga poua, però enrunada. 
Tot seguit vam recular per tornar al camí 
del Verdeguer i anar en direcció cap al 
polígon industrial de Castellterçol. En arri
bar-hi, vam girar cap a l'esquerra per un 
tros pavimentat en direcció a la riera. Tot 
seguit la travessàrem per un pontet i anà
rem a veure l'antic rentador de llana ano
menat del Roquer, que va ser restaurat fa 

poc, en concret l'any 2005-2006, pels 
Voluntaris del Patrimoni de Castellterçol. 

En aquest lloc, durant els segles XVI, 
XVII i XVIII, els paraires hi rentaven la 
llana. Posteriorment, durant la decadèn
cia del tèxtil del segle XIX, els veïns el van 
utilitzar com a safareig per a rentar roba. 
Des de la guerra civil era un lloc abando
nat. En aquest bonic espai ens varen 
explicar tres contes curts, facècies de la 
vida que han passat en algun lloc. 

Tot seguit ens vàrem fer una foto del 
grup i vam continuar fent via, ara tornant 
al camí del Verdeguer i reculant una mica 
fins als dipòsits d'aigua. Allà, pel costat 
dels dipòsits, hi ha un corriol que, en 
direcció a migjorn i pujant per un bosquet 
ombrívol, ens dugué a la font de l'Àngel, 
font que també fou restaurada pel mateix 
grup de gent de Castellterçol. Aquesta 
bona feina està aconseguint de recuperar 
indrets emblemàtics que restaven obli
dats. Seria bo que en prenguéssim exem
ple i ho féssim a tot el Moianès: tenim 
molt patrimoni que s'està fent malbé. 

Beguda una mica d'aigua de la font de 
l'Àngel, vam continuar pujant en direcció a 
la casa de les Comes. A la vista del poble, 
vam girar en direcció a ponent i, baixant i 
pujant, arribàrem* al costat del carrer de 
Sant Jordi. Travessant la carretera de 
Moià, pujàrem fins a la plaça dels Estudis, 
lloc des d'on havíem sortit. Allà ens vam 
acomiadar fins a la propera excursió, que 
ja veurem per on ens portarà. 

Sebastià PADRISA 





VINT-I-CINC ANYS DEL CIM 

I CIM (Ciclistes Independents de 
• • • Moià) és un club que es va consti-
Mawtuir oficialment el dia 4 de febrer 
de 1983. Durant aquests vint-i-cinc anys 
s'han fet un total de 752 sortides progra
mades, amb un recorregut complexiu de 
54.405 km. 

Així, doncs, hem portat el nom de 
Moià per tot Catalunya i, a més, s'han fet 
sortides destacables, com ara pujant als 
ports més importants d'Europa (Col 
d'Aspin, Col del Turmalet, Port del 
Galibier, Port del Canton i, el més dur de 
tots, Port del Morterolo, entre altres). 

Remarquem també una sèrie de 
pedalades per Castelló de la Plana, per 
Navarra, per les Balears, pel País Basc, 
etc. Una sortida Moià - Sant Sebastià. 
Una sortida Moià-Mònaco (en què no 

es va arribar a destinació). Una sortida 
Moià - Sant Jaume de Galícia. Dues 
sortides Moià-Ginebra. Quatre sortides 
Moià-París. Vint sort ides Moià-An-
dorra. 

Són moltíssimes hores de pedalar per 
les carreteres. Per dir una anècdota, en 
una sortida cap a la capital francesa, un 
dia vàrem estar catorze hores sobre la 
bicicleta, i el màxim de quilòmetres en un 
dia va ser de 220. Amb això queda 
reflectit que el ciclisme és un dels esports 
més durs. No oblidem que nosaltres fem 
cicloturisme, res de competició. 

Les dades en una sortida a París, 
segons el senyor Andreu García, són: 
1.127 km, 49 hores a 75 pedalades per 
minut o 4.500 pedalades per hora, que 
fan 220.500 pedalades. 



Dit això, aquest any volem celebrar el 
vint-i-cinquè aniversari del CIM fent una 
pedalada popular dins el mes de juliol. 
Durant el mes d'octubre, que per a 
nosaltres és l'acabament de la tempora
da, tenim intenció de fer un final de festa 
amb tots els socis actuals (que som 40), 

els ex-socis (unes 190) i els co l -
laboradors publicitaris (120). Entre tots 
hem fet aquest club que arriba a les 
noces d'argent. 

Josep FONTS I CANELLAS 



NOTÍCIES DE L'ESTANY 
I dissabte dia 21 de juny a les vuit 
del vespre hi hagué un concert a 
l'església parroquial de Santa Maria 

de l'Estany. Néstor Edler i el seu violí pre
sentaren «La llum del romànic», amb 
peces de Corelli, Bach, Mozart, Ravel, 
etc., acte organitzat per l'ajuntament. 

El mateix dia la piscina va obrir les 
seves portes i s'hi han organitzat activi
tats per a la mainada, que ja ha acabat el 
curs escolar. 

A propòsit, ja sortit el número 6 de la 
revista que es fa a l'escola, amb un for
mat nou. En 16 pàgines publica notícies, 
articles, entrevistes, poesies, passa
temps, etc. 

S'ha acabat el curs d'informàtica 
impartit per Anna M. Cuesta i organitzat 
pel Casal de la Gent Gran. Ha tingut 
força participació. 

La nit del 22 al 23 de juny un grup de 
gent de l'Estany pujaren al Canigó per 
presenciar l'encesa de la foguera al seu 
cim, des d'on cada any es renova la 
flama i que és duta al Castellet de 
Perpinyà, on resta encesa tot l'any. Al 
cap d'unes hores, s'ajuntaren amb l'altre 
grup que ja s'esperava a Coll d'Ares, des 
d'on es fa la distribució que porta la 
flama arreu dels Països Catalans. A la 
vesprada del dia 23 arribà a l'Estany, on, 
després de llegir el manifest, s'encengué 
la foguera, la qual, juntament amb els 
coets, il·luminaren el cel serè d'estiu. La 
revetlla s'acabà amb un sopar de germa

nor, durant el qual es van passar filmaci
ons fetes en altres festes del poble, i ball. 
L'acte era organitzat per l'Associació 
Cultural i Recreativa i l'ajuntament. 

El dia 5 de juny va néixer Pol Farràs i 
Cunill, fill de Josep Maria i de Cristina. 
L'enhorabona als pares i altres familiars. 

El dia 13 del mateix mes va morir en 
Rafael García Martínez, de vuitanta anys, 
que fou enterrat a Castellterçol. Al cel 
sia. Donem el condol a la seva família. 

M. Estany ESPARÓ 



CASTELLTERÇOL 

isitem el patrimoni històric i arqui
tectònic de Castellterçol, a la 
comarca del Vallès Oriental, i la 

seva rodalia, com el castell i la capella de 
Sant Miquel. 

Castell de Sant Miquel 

Un cop a Castellterçol, se surt de la 
població per la carretera de Granera, 
s'agafa a mà esquerra el carrer Diputació 
i una mica més avall hi ha el pavelló 
municipal, on es pot estacionar el vehi
cle. Es gira a la dreta pel carrer de Cal 
Ponde, després a l'esquerra pel carrer 
del Castell i se surt del poble pel camí 
que arriba al castell de Sant Miquel, situ
at davant mateix. 

La primera referència del castell, en un 
document del monestir de Sant Benet de 

Bages, data de l'any 898. Fou construït 
per Terçol, home de confiança de Guifré 
el Pilós. En el segle XVI va iniciar-se la 
construcció d'una masia en els murs i 
edificacions originals. Pot visitar-se la 
part històricament més interessant i no 
destinada a habitatge, que comprèn els 
fossats, la torre de defensa (s. XII) i les 
muralles exteriors (ss. XIII i XIV), així com 
també la capella de Sant Miquel, del 
segle XII. 

Es baixa pel mateix camí uns cent 
metres, es gira a l'esquerra agafant 
una pista que porta al camí i que s'ha
via seguit abans de pujar al castell, i 
tot seguit es continua recte en direcció 
sud. Després es deixa enrere una des
viació a l'esquerra que voreja el cas
tell. Més endavant es troba un trencall 
a mà dreta que duu a la font del Prat 



del Pou, on hi ha una zona de taules de 
menjar. 

Pou de Cal Revitllat 

Es torna endarrere. A la cruïlla anterior 
cal agafar el trencall de la dreta, en direc
ció sud-est, seguint els senyals blancs i 
vermells del sender de gran recorregut. 
Just 100 m més enllà, cal desviar-se a 
l'esquerra deixant la pista senyalitzada. 
Es passa per Cal Tombarella i Cal 
Revitllat. Un cop s'ha travessat la riera, 
es troba, a l'esquerra del camí, la poua 
de Cal Revitllat, ja ben visible de molt 
abans. 

Les poues són unes construccions 
excavades d'uns 9-12 m de fondària per 
10 m de diàmetre, la majoria fetes de 
pedra, on es guardava el glaç o la neu 
glaçada per al bon temps. Són un exem
ple típic de l'arquitectura catalana em
prant els coneixements i aplicacions de la 
volta romànica, les creus d'aresta i els 
contraforts medievals. El comerç del glaç 
va tenir el seu moment d'esplendor en el 
decurs dels segles XVII-XIX, quan esde
vingué una de les principals fonts d' in
gressos de la vila. 

Continuant pel camí anterior, que ara 
es prendrà 25 m al costat nord-est del 
pou, es troba un desviament a mà esquer

ra que cal deixar (va al castell). Se segueix 
per la dreta, en pujada. Es deixa una altra 
desviació a l'esquerra i, a la següent 
bifurcació, cal agafar el trencall de l'es
querra. S'arriba, pel costat del Casuc, 
altre cop a Castellterçol pel carrer de 
Sant Antoni i la plaça Cuspinera. 

Castellterçol 

Un cop al nucli urbà, es pot aprofitar 
per a visitar la Casa-Museu Prat de la 
Riba, en la qual va néixer i morir Enric 
Prat de la Ribà (1870-1917), destacat 
jurista, president de la Diputació de Bar
celona i primer president de la Manco
munitat Catalana. En 1984 la casa fou 
restaurada i adequada com a museu. 
També es pot visitar l'església parroquial 
de Sant Fruitós, construïda entre els anys 
1628 i 1679. Consta de tres naus, en què 
destaquen el treball de la pedra i la cape
lla del Santíssim, d'estil barroc. Al voltant 
de l'església hi ha cases senyorials amb 
detalls arquitectònics a les façanes dig
nes de ser contemplats i la major part 
dels comerços de la vila, on es pot com
prar mel, bolets, tòfones i uns excel·lents 
embotits casolans. 

(Reproduït, amb retocs, 
de «La Vanguardia», supl . 

«Què fem?», 6-10-2006) 



BIBLIOTECA DE MOIÀ 
L'HUMOR DELS POETES.- El diven

dres dia 13 de juny a les vuit del vespre 
es va fer un espectacle poètic, a càrrec 
de l'actriu Rosa Cadafalch, sota el títol 
«Sal i pebre». Així hom pogué descobrir 
l'humor de poetes com Pere Quart, 
Sagarra, Martí i Pol, Enric Casassas... 
Fou una vetllada molt divertida i plagué 
molt al públic assistent. 

TERTÚLIES SOBRE L L I B R E S . -
L'últim dilluns de cada mes, a les vuit del 
vespre, a la biblioteca fem tertúlia sobre 
algun llibre, generalment una novel·la. El 
llibre es reparteix a tothom qui vulgui 
llegir-lo i el dia assenyalat es comenta. 

Aquestes tertúlies són conduïdes per la 
filòloga Teresa Arnal. 

Doncs bé, el dilluns dia 30 de juny vam 
parlar sobre La força de la gravetat, un 
llibre de contes de l'escriptor Francesc 
Serés, el qual va ser convidat a la tertúlia 
per tal d'enriquir el debat. A més, amb 
aquesta tertúlia vam tancar el curs del 
Club de Lectura. En la imatge adjunta 
podeu veure F. Serés amb els contertuli-
ans. 

És previst que comencem un nou curs 
el 29 de setembre. Ja us convidem des 
d'ara a venir a buscar el llibre proposat. 

CONTES A LA FRESCA.- Si ha arri
bat l'estiu, han arribat també els contes a 

la fresca, al parc municipal, 
darrere la biblioteca. Diver
sos rondallaires expliquen 
contes, llegendes i ronda
lles damunt l'entarimat 
muntat en aquell lloc. En la 
fotografia adjunta es veu 
l'actriu Elisa Jorba actuant 
el dimecres dia 2 de juliol, 
en substitució de la ronda
llaire Marta Esmarats, que 
no pogué venir. 



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 rodalia 
i la seva gent. Distingim tres apartats: 
llibres, revistes i diaris. 

Llibres 
En l'apartat de llibres, aquesta vegada 

donem compte que ha sortit Gresol de 
focs, de Lleonard del Rio i Campmajó, 
editat per Pagès (Lleida 2008), poemari 

de 156 pp., que ha comptat amb l'asses
sorament del gramàtic moianès Josep 
Ruaix i que fou presentat a Igualada el 29 
de maig i a Barcelona el 18 de juny. Entre 
els poemes publicats hi figura «Ecologia i 
país» (pp. 51-53), premiat en la Festa de 
l'Arbre Fruiter de Moià l'any 2005. 

També acaba de sortir l'opuscle Apunt 
sobre la Mare de Déu de Boixadors, de 
Lluís Bosch i Carles Riera (Parròquia de 

Sant Pere de Boixadors, juny 2008, 30 
pp.), confeccionat amb motiu de la instal-
lació i benedicció, en aquella església 
segarrenca, d'una valuosa còpia de la 
imatge original, dipositada al Museu 
Episcopal de Vic. Inclou els «Goigs de la 
Mare de Déu de Boixadors», compostos 
per l'actual rector, Mn. Carles Riera, i 
musicats per Mons. Valentí Miserachs. 

Revistes 
En l'apartat de revistes i començant 

per les editades a Moià o rodalia, hem 
vist: 

—el número de maig-juny 2008 de 
«L'Opinió», revista informativa del PSC 
de Moià, amb 8 pp. d'informació munici
pal (ens permetem de recomanar-los 
que, en el futur, se'l facin corregir, perquè 
hi surten moltes incorreccions lingüísti
ques); 

—el número 7 (juny 2008) de «El 
Moianès», butlletí del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Moianès, 
amb 16 pp., a tot color, sobre les activi
tats del Consorci; 

« 

—el número 'de juny 2008 de «El 
Castell de Calders», butlletí informatiu 
municipal de Calders, amb 28 pp. 

Passant a les revistes editades a fora, 
hem vist: 

- e l número 17 (abril 2008) de 
«AMPANS es mou», revista d'aquesta 
institució benèfica manresana, amb una 
entrevista a la Dra. Àurea Autet i Puig, 
moianesa que exerceix de cap del Servei 
Infanto-Juvenil de la divisió de salut 
mental d'Althaia (Manresa); 

- e l número 63 (II trimestre 2008) de 
«Llengua Nacional», amb els articles 
«Incoherència» i «Mal ús dels articles» 
del gramàtic moianès Josep Ruaix i 
Vinyet, i una entrevista signada per l'es
criptor moianès Carles Riera; 

- e l número 1102 (juny 2008) de 
«Cavall Fort», amb l'article Petits grans 



invents, signat per M. Àngels Petit i Men-
dizàbal, i les habituals col·laboracions del 
ninotaire moianès Picanyol. 

Diaris 
Passant als diaris, hem trobat les 

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

-24 -5 -2008 : «Regal de Déu», sonet 
de Carles Riera (però, malauradament, 
publicat en forma molt deficient). 

- 3 -6 -2008 : «S'estrena el primer film 
sobre la Fura dels Baus». 

- 5 -6 -2008 : «Veïns de Castellcir tro
ben dos pets de llop gegants en boscos 
del Moianès». 

— 6-6-2008: «Judo: Moià va ser l'esce
nari del trofeu infantil, que va acollir uns 
120 nens. Una de les novetats d'enguany 
va ser que es va diferenciar entre la cate
goria femenina i la masculina». La «mete-
oimatge» és la parròquia de Sant Pere de 
Ferrerons, fotografia tramesa a la redac
ció per Lluís Clara Iglesias. 

- 7 -6 -2008 : la «Revista» del dissabte 
publica un reportatge sobre arbres monu
mentals de la Catalunya central, que 
inclou el Roure del Masot (de Moià), amb 
prop de 22 m d'alçada. 

- 1 1 - 6 - 2 0 0 8 : «Castellterçol celebra 
divendres la festivitat dels constructors». 
«Triatló, Tri-trials sèries: Xavier Llobet i 
Núria Padrisa dominen amb solvència el 
campionat català de Salou». La «meteoi-
matge» és un petit saltant d'aigua al Molí 

del Perer, foto enviada a la redacció per 
Núria Mas Corts. 

-14-6-2008: «Un autocar amb 52 nens 
que tornaven de colònies (a Calders) crema 
a la C-16 (prop de Sant Fruitós) sense cau
sar ferits». «Una veïna de Moià resulta 
ferida greu en un accident entre tres vehi
cles (prop de Sant Fruitós de Bages)». 

-15 -6 -2008 : «Del Castillo i Padrisa 
vencen en un triatló de Manresa amb 
rècord d'atletes». La «meteoimatge» és el 
pantà de Sant Antoni, ple a vessar, foto
grafia tramesa a la redacció per Carles 
Illa Casanova. 

— 16-6-2008: la «meteoimatge» són 
els jardins de la costa de la Creu de Moià, 
foto enviada a la redacció per Joan 
Capdevila. 

— 17-6-2008: «Calders es vol convertir 
en el primer poble del Bages a tenir 
depuradores verdes». 

-18 -6 -2008 : «Judo: L'equip Esport7-
Judo Moià va ser tercer a la lliga catalana 
de clubs». 

—20-6-2008: la «meteoimatge» és una 
nuvolada entre Collsuspina i Moià, foto
grafia tramesa a la redacció per Joan 
Capdevila. 

- 2 1 - 6 - 2 0 0 8 : «Castellterçol estrena 
una obra de teatre solidària». 

-21-6-2008 («La Vanguardia»): «jMi mula 
era "wireless"!», entrevista a Marcel·lí 
Antúnez, artista mecatrònic, que fou carnis
ser i confundador de La Fura dels Baus, 
dins la pàgina titulada «La contra». La pre
sentació deia: «Tengo 48 ahos: viví el paso 
de la mula, avanzando entre wireless, al 4x4. 



Nad en Moià en una familia carnicera desde 
hace dos siglos. Tengo dos hijos: ipues 
claro que les enseno mi trabajo! Me sor-
prende que a la gente le sorprenda lo que 
hago. Expongo en Rojo artspace gallery». I 
el requadre: «Carne, sangre, arte». 

-24 -6 -2008 : «He descobert moltes 
coses en els llibres de cuina», breu entre
vista a Mariona Clusellas, cuinera aficio
nada de Moià, dins la secció «Gent de 
casa». La «meteoimatge» és una posta 
de sol des de Calders, foto enviada a la 
redacció per Carles Illa. 

—29-6-2008: la «meteoimatge» és un 
gripau entre l'herbei, a Collsuspina, foto
grafia tramesa a la redacció per Pilar 
Clusellas. 

— 1 -7-2008: «La qualitat del metge ha de 
ser l'humanisme», breu entrevista a Antonio 
Morales, metge de capçalera de Moià, dins 
la secció «Gent de casa». «Castellterçol 
prepara el torneig de futbol-sala». 

—2-7-2008: «Retencions a prop de 
Moià (entre la el pont de la Fàbrega i la 
pujada de la Coma) per l'accident d'un 

camió de quitrà». La «meteoimatge» és 
una flor al jardí botànic de Moià, foto 
enviada a la redacció per Carles Illa. 

- 2 -7 -2008 («El Periódico»): «Exigència 
universitària», carta del moianès Lluís 
Clara defensant l'exigència del català per 
a impartir classes a la universitat. 

—5-7-2008: «La mort d'una manresa-
na en un ultralleuger (el 25-7-2004 al 
camp de vol de les Humbertes de Moià) 
passa a judici dilluns». La «meteoimatge» 
són unes bales de farratge en un camp 
de Castellterçol, fotografia tramesa a la 
redacció per Joan Capdevila. 

- 5 - 7 - 2 0 0 8 («La Vanguardia»): «La 
masia de Marcel·lí Antúnez. El artista que 
cofundó La Fura dels Baus en 1979 des-
conecta de su trabajo en la masia familiar 
Mas Bolederes, cerca de Moià, pueblo en 
el que nació. El artista quiere que sus 
hijos estén en contacto con la naturale-
za», reportatge de dues pàgines dins el 
suplement setmanal «Estilos de vida», 
signat per Elena Castells i amb fotos de 
Jordi Soteras. 



EN CATALÀ, 
AMB TOTHOM I A TOT ARREU 
es entitats que treballen pel català 
al Bages duen a terme actualment 

• • • t o t un seguit d'accions encamina
des a promoure l'ús públic de la llengua. 
Així, a més de la tasca cabdal de l'ense
nyament a centenars de persones nou-
vingudes, que es fa des del Centre de 
Normalització Lingüística Montserrat i les 
associacions de veïns i els pobles de la 
comarca, el mateix centre duu a terme la 
campanya de Voluntariat Lingüístic, que 
aplega voluntaris i aprenents amb l'ob-
jectiu de practicar en les hores de lleure. 
Des d'Òmnium Cultural del Bages, d'al
tra banda, iniciem aquest mes de juny 
una segona edició del «Quedem?», un 
programa de lleure, de foment del català 
i de cohesió social, en el qual han parti
cipat ja més de cinc-centes persones del 
Bages (la meitat, de procedència estran
gera) i que promou el coneixement del 
teixit associatiu, la cultura popular, les 
tradicions i les visites a llocs emblemà
tics, amb la finalitat de generar"-lligams 
de pertinença a una mateixa comunitat 
ciutadana i amb una llengua comuna: la 
catalana. 

Però totes aquestes iniciatives, amb 
centenars de persones involucrades a la 
comarca, topen amb la tendència de 
bona part de la resta de catalanoparlants 
a parlar en castellà a qualsevol persona 
que pel seu aspecte físic sigui suscepti
ble de ser considerat foraster. El color de 
la pell, les faccions o la manera de vestir 
de l'interlocutor fan que la majoria de 
catalans abandonin automàticament la 
seva llengua i s'expressin en castelà, per 
un estrany mecanisme atàvic que fa que 
es consideri impossible que una persona 
nouvinguda s'expressi en la llengua del 
país o que ni tan sols l'entengui. Cada 
vegada és més estès el costum de can
viar de llengua per adreçar-se a cam
brers o dependents d'establiments 
comercials. Avis malalts s'escarrassen a 
parlar en castellà a metges i infermeres, 
i moltes persones que atenen el públic 
s'entossudeixen a parlar-hi, fins i tot amb 
nois i noies escolaritzats en català i que, 
per tant, dominen aquesta llengua. De 
poc serveix esmerçar esforços en l'ense
nyament del català si els alumnes surten 
al carrer i es troben que aquesta llengua 



no és la utilitzada per a comunicar-se 
amb ells. L'administració ha de fer molt 
més del que fa per l'ús social de la llen
gua del país, però ara hi ha una part de 
feina que pertoca a la societat civil. Els 
catalanoparlants hem de fer una cosa tan 
senzilla com parlar en català arreu, amb 
la convicció i l'orgull d'utilitzar una llen
gua que fan servir més de dotze milions 
de persones i que és la novena més par
lada d'Europa. 

Les llengües s'aprenen a l'escola i al 
carrer, però la immersió lingüística en 
català cada vegada és més difícil. Per 
això, Òmnium Cultural del Bages dóna 
suport a la campanya «Si et plau, parla'm 
en català», que impulsen la Plataforma 
per la Llengua, el Consorci per la Nor
malització Lingüística i la Fundació Jaume 
Bofill, amb la col·laboració de la Secretaria 
General de Política Lingüística. El missat
ge és clar: «canviar de llengua si ens 
entenen suposa un perjudici per a les 
persones que l'aprenen i ens perjudica 

com a col·lectiu. La responsabilitat de 
l'ús social de la llengua és de tothom», i 
la campanya es visualitza en catorze pos
tals, on persones nascudes fora de 
Catalunya demanen que els parlem en 
català i expliquen la seva bona experièn
cia a l'hora d'haver adoptat el català com 
a llengua habitual de comunicació. Des 
d'Òmnium demanem a totes les entitats i 
associacions del Bages, i també a les 
persones a títol individual, que s'hi adhe
reixin. Per a fer-ho, només cal entrar a la 
pàgina web <http://www.parlacatala. 
cat>. Des d'aquesta pàgina es poden 
enviar les postals per correu electrònic, 
però el més important és fer-ne difusió i 
crear un estat d'opinió capaç de vèncer 
la inèrcia. Per a integrar-se a la nostra 
cultura n'hi ha prou amb parlar la llengua 
del país. Negarem aquesta possibilitat als 
nouvinguts? 

Jaume PUIG I IBÀNEZ, 
president d'Òmnium Cultural 

del Bages 

http://www.parlacatala.?cat
http://www.parlacatala.?cat


LLEURE I CULTURA 
El divendres dia 6 de juny, a dos 

quarts de deu del vespre, tingué lloc a 
l'auditori de Sant Josep una xerrada-
debat sobre «Valors educatius de l'es
port», actuant-hi de ponent el psicòleg 
esportiu Pere Alastrue. L'acte era orga
nitzat per l'ajuntament i el Consell Local 
d'Esports i s'inseria dins la 17 a Festa de 
l'Esport, que prosseguí el diumenge 
següent, dia 8, al matí, amb una sèrie 
d'actuacions sota el lema «Esport al car
rer», a la plaça Major, al parc municipal i 
a la zona esportiva. A dos quarts de dues 
del migdia es féu el lliurament de premis 
als millors esportistes de l'any 2007. A 
les quatre de la tarda, a la pista skate de 
la zona industrial, hi hagué una demos
tració d'aquest esport. 

El diumenge dia 8 del mateix mes es 
va fer una excursió matinal pel Moianès, 
organitzada per Rivendel. 

El dissabte dia 14, a les vuit del ves
pre, al pavelló poliesportiu, hi hagué un 
espectacle de patinatge artístic. ' 

El diumenge dia 15 al matí es va fer 
a Moià, amb la part icipació de més 
d'un centenar de corredors, la Cursa 
de Muntanya Puig Rodó (13,1 km i 790 
m d'ascensió acumulada), que guanyà 
l'atleta Jordi Alsina. També aquell matí 
es féu una excursió matinal a partir del 
poble de l'Esquirol (Osona), t i tulada 
«Jocs d'aigua» i organitzada pel GEMI. 
El mateix dia, a les set de la tarda, 
t ingué lloc a Vila-rasa una «Festa 
country, acompanyada de botifarra-
da popular. 

El dijous dia 19 a les sis de la tarda, a 
la plaça Major, hi hagué un espectacle de 
titelles, amb el títol «La fàbula de 
Pinocho». A les deu del vespre tingué 
lloc a l'Ateneu l'escenificació de la tragè
dia d'Eurípides Medea, a càrrec dels 

alumnes de l'Aula Oberta de l'IES 
Moianès. 

El divendres dia 20 a les set de la 
tarda, a l'Ateneu, Trapezi Cinema va ofe
rir una representació, entre dansa-teatre 
icirc,titulada«Versión.13». Precedentment 
els alumnes de l'escola de trapezi van 
demostrar les seves habilitats. 

El dissabte dia 21 a les dotze del mig
dia l'escola Level va presentar, a la plaça 
Major i com a festa de fi de curs, una 
obra de teatre en anglès, pensada per a 
nens i nenes d'educació primària, a càr
rec de la companyia teatral Blue Mango 
Theatre. 

El diumenge dia 22 a les deu del matí 
es desenrotllà la Volta Ciclista Trofeu Vila 
de Moià. Durant el dia es dugué a terme 
la festa de fi de curs de l'Escola Municipal 
de Música. A les deu del vespre, a l'Ate
neu, nova sessió de l'espectacle «Versió 
n. 13». 

El dilluns dia 23 es va celebrar la revet
lla de Sant Joan. A dos quarts de set de 
la tarda, arribada de la Flama del Canigó 
a la plaça de Catalunya; a continuació, 
cercavila amb els Gegants i Grallers; arri
bada a la nova plaça del Cau (arran de la 
carretera de Manresa, després de l'espai 
plantat de cirerers, antic revolt de Cal 
Teixidor), homenatge a l'Agrupament 
Escola Mn. Amadeu Oller i inauguració 
de la plaça; lectura del manifest, planta
da de l'alzina i hissada de la senyera; 
berenar popular. A les deu del vespre, 
revetlla a l'esplanada dels Cirerers, amb 
encesa de foguera, ball animat per Pep i 
Vador, coca i xampany per a tothom. Tot 
això, organitzat per l'ajuntament. No cal 
dir que, durant la revetlla, se sentiren 
molts espetecs de petards, coets i altres 
productes pirotècnics. 

El dissabte dia 28 de juny, a partir de 
les dotze del migdia, al parc municipal, 



es presentà la campanya «Prou especu
lació», seguida d'una botifarrada popular, 
organitzada per JERC de Moià. A les cinc 
de la tarda, també al parc, festa de final 
de curs de l'Escola Bressol Garrofins, 
amb activitats per als infants, animació 
infantil amb Lluís Atcher, coca i xocolata 
per a tothom, etc. 

El diumenge dia 29 del mateix mes, 
10è Aplec a Sant Pere de Ferrerons: a les 
deu, xocolatada; a les dotze, missa 
solemne, presidida per Mn. Francesc 
Arumí i amb cants del grup Pedres Vives; 
a la una, rifa de llonganisses, coques i 
xampany; a les dues, dinar de germanor, 
seguit de sobretaula. Durant tot el matí, 
exposició de tractors antics. A la tarda, 4a 

trobada d'acordionistes; a les sis, actua
ció del Màgic Marc; a les set, audició de 
sardanes, amb la cobla Lluïsos de 
Taradell. 

El dissabte dia 5 de juliol, a les nou del 
vespre, hi havia programada una sortida 
d'observació de les rates-pinyades a 
l'entorn de les coves del Toll, sota guiat

ge de Ruth G. Ràfols, biòloga del Museu 
de Granollers, acte organitzat pel Museu 
Municipal de Moià. 

EXPOSICIONS 
Del 24 de maig al 5 de juny, al Casal, 

«Fotos dels 50 anys del Cau de Moià». 
Del 9 al 26 de juny, a la biblioteca, pin

tures de Sònia Grifell. Del 27 de juny al 18 
de juliol, al mateix lloc, «Exposició Refu
giat: vides en trànsit», produïda per la 
Fundació «la Caixa». 

Del 20 al 29 de juny, al Casal, obres de 
Remei Vendrell, de Caldes de Montbui. 

Del 27 de juny al 25 de juliol, a l'Allian-
ce Française de Sabadell, «Traços del 
gest», dibuixos de l'artista barcelonina-
estanyenca Marina Berdalet. 

Del 4 al 27 de juliol, a Can Carner, 
«Parelles artístiques», experiències cre
atives per a la salut mental, a càrrec del 
Centre Mèdic Psicopedagògic d'Oso
na. 

Fins al novembre, al Museu, «Casanova, 
heroi i mite». 



CONSORCI DEL MOIANÈS 
Un total de 515 alumnes han partici

pat en el concurs de logotips del projec
te «edu.moianès», impulsat des de la 
Xarxa Moià de la Millora de l'Èxit Escolar, 
gestionada pel Consorci del Moianès. El 
dia 5 de juliol es tingué la festa de clau
sura del seu primer any de funciona
ment, amb una sèrie d'actes al parc 
municipal, a partir de les cinc de la 
tarda. 

El mateix Consorci formarà joves de 16 
a 24 anys en l'àmbit del sector turístic, el 
lleure i l'hostaleria en el marc del projecte 
de l'escola-taller «Moianès, turisme i lleu
re». Semblantment, organitza un curs de 
guies-informadors turístics del Moianès, 
amb la participació del Museu de Moià i 
les Coves del Toll. 

També el Consorci ha difós un díptic, 
titulat «Memòria legislatura», amb un 
resum de les seves activitats de gener 
2003 a maig 2007. 

De cara al mes de juliol, ofereix nous 
cursos de temàtica diversa. Per a més 
informació, adreceu-vos a l Consorci, c l 
de les Joies, 11-13, tel. 93 830 14 18. 

NOUS ESTABLIMENTS O SERV.EIS 
El dia 6 de juny es va inaugurar l'esta

bliment Stetic's, centre d'estètica, al c/ 
del Remei, 52, tel. 93 820 92 07. 

Construccions Metàl·liques 
BONI ofereix els seus serveis, 
tel. 625 57 73 23. 

L'Escola de Música de 
Moià ha difós un díptic amb 
els cursos que ofereix per al 
curs vinent, amb dues nove
tats: una coral juvenil i una 
coral d'adults. Per a més 
informació, adreceu-vos a la 
pi. P. F. Sagrera, 1, tel. 93 820 
76 62. 

L'Escola de Dansa Somnis 
convoca un curs intensiu d'e
lements per a la dansa orien
tal. Més detalls: ctra. de Man
resa, 33, tel. 93 830 02 62. 

La Cultura de la Dona organitza sorti
des a la platja: 30 de juny (Sitges) i 20 de 
juliol (Torredembarra). 

El Club Esportiu Moià ofereix cursets i 
entrenaments de natació a la seva pisci
na i a la piscina municipal. Més detalls: cl 
del Remei, s/n, tel. 93 820 82 79. 

Teràpides Naturals té disponibles els 
seus serveis: c/ Josep M. de Sagarra, 16, 
tel. 93 820 90 87. 

Les Coves del Toll faciliten un horari 
especial d'estiu, de l'1 de juliol al 31 
d'agost: dilluns-divendres, de 10,30 a 14 
h; dissabtes i diumenges, de 10,30 a 14 h 
i de 15 a 18,30 h. Més informació: cl 
Rafel Casanova, 8, tel. 93 820 91 34. 

Els desitgem èxit. 

PERSONALS 
El dimecres dia 18 de juny la Creu Roja 

de Catalunya va celebrar al Castell de 
Castellet (Garraf) una trobada comme
morativa del Dia Mundial de la Creu Roja 
i de la Mitja Lluna Roja. Entre els diversos 
actes, es féu un reconeixement als volun
taris i socis mereixedors d'especial agra
ïment. Entre els quaranta homenatjats 
figurava el moianès Sebastià Soler i 
Comellas, el més antic voluntari, de la 
província de Barcelona, de la benemèrita 
institució, ja que començà a ser-ho l'any 
1939 (com acredita el carnet que repro-



duïm com a il·lustració) i que ja havia 
rebut la Medalla d'Or de la Creu Roja el 7 
de maig de 1990, de mans del Rei d'Es
panya. L'enhorabona al nostre compatri-
ci, antic president de l'assemblea local 
de Moià. 

El diumenge dia 22 de juny, a la parrò
quia de Sant Ramon de Penyafort de 
Barcelona —on actualment, jubilat, col-
labora—, Mn. Miquel Codina i Font cele
brà solemnement les seves noces d'or 
sacerdotals. Ad multos annos al nostre 
convilatà i veterà prevere. 

NOTA SUPLICADA 
La família Valldeoriola-Hom agraeix les 

mostres de condol rebudes amb motiu 
de la defunció de Josep M. Valldeoriola i 
Clara (a.c.s.). 

RECTIFICACIÓ 
En la crònica sobre l'estrena de la pel

licula Erasme de Gònima (1746-1821), de 
Xavier Juncosa (vegeu LA TOSCA de 
maig 2008, pp. 20-21), hi ha un parell 
d'errors importants que cal corregir. En 
primer lloc, Erasme de Gònima no es 
traslladà a Barcelona a l'edat d'onze 
anys, sinó quan en tenia uns vuit; amb 
onze anys començà a treballar a la fàbri
ca d'indianes dels germans Magarola. 
També s'esmenta que la seva casa esta
va situada al carrer dels Tallers de 
Barcelona, quan en realitat era al carrer 
del Carme; en el carrer dels Tallers hi 
havia l'esmentada fàbrica Magarola. — 
J.C.A. 

MISCEL·LÀNIA 
El dijous dia 5 de juny, Dia Mundial del 

Medi Ambient, els alumnes de l'escola 
pública van sortir al carrer a netejar diver
sos espais de la vila. Després van difon
dre una circular explicant aquest fet a la 
població i invitant a no embrutar tant el 
poble i a fer servir més les papereres i 
contenidors. 

El divendres dia 13 del mateix mes se 
celebrà l'assemblea general ordinària i 

extraordinària del Club Esportiu Moià. El 
dia 2 1 , l'assemblea general de l'Associa
ció Rusc i Avets. 

El divendres dia 27 de juny a dos 
quarts de deu del vespre tingué lloc al 
baptisteri de l'església parroquial una 
vetlla de pregària «a l'estil de Taizé». 

El dissabte dia 29, a les vuit del vespre, 
Ràdio Moià (107.8 FM) va fer des de la 
plaça Major el programa esportiu «La 
jornada» de la temporada. 

L'IES Moianès ens comunica que tots 
els seus alumnes que es presentaven a 
l'examen de selectivitat l'han aprovat. 

El Fanal organitza el IV Concurs de 
Fotografia de la Natura. El termini d 'ad
missió finalitza el 30 d'octubre vinent. Per 
a més informació, tel. 93 830 05 33. 

El dibuix que embelleix aquest número 
de festa major de la nostra revista és 
obra d'Eva Figueras i Ferrer, moianesa 
que exerceix de professora a la Facultat 
de Belles Arts de la Universitat de Bar
celona. Li agraïm la gentil col·laboració. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC 

Naixements 
Adrià Vinas i Rafi, fill de Joan Maria i 

Elisabet, dia 14 de gener, a Valls. 
Pablo Mateo Gàlvez, fill de Marcos i de 

Miriam, dia 27 de maig. 
Paula Sofia Niz Rosado, filla de Gui-

llermo Miguel i de Jennifer, dia 28 de 
maig. 

Gil Franquesa i Pinilla, fill d'Albert i de 
Susanna, dia 1 de juny. 

Martina i Berta Gutiérrez i Romà, filles 
de Carles i Miriam i nétes de Manolo 
Gutiérrez i Manel Romà (t), molt vinculats 
a l'esport de Moià, dia 3 de juny, a 
Barcelona. 

Xènia Gómez i Vinas, filla de Lluís i 
d'Adela, dia 12 de juny, a Valls. 

Michelle Alejos i Roca, filla de Santi i 
d'Assumpta, dia 15 de juny. 

Yassine Abdelouahed, fill de Brahim i 
de Fatiha, dia 17 de juny. 

L'enhorabona als venturosos pares. 



Casaments 
Marc Sanchez i Baraldés (natural de 

Granollers i veí de Canovelles) amb 
Montserrat Homs i Castany (natural i 
veïna de Moià), dia 24 de maig. Felicitem 
els nuvis. 

Defuncions 
Josep Colet i Rovira, de vuitanta-dos 

anys, vidu de Dolors Vila i Vila, dia 28 de 
maig, a Vic. 

Ventura Xandri i Monrós, de vuitanta-
cinc anys, vidu de Ramona Canudas, dia 
4 de juny. 

Pere Blancafort i Fàbregas, de setanta-
nou anys, dia 14 de juny. 

Josep Maria Valldeoriola i Clara, de 
seixanta-tres anys, dia 15 de juny, a 
Igualada (fou enterrat a Monistrol de 
Calders). 

Maria Martos Rísquez, de setanta-nou 
anys, dia 26 de juny. 

Manel Alcoceba i Alcoceba, de vuitan
ta-dos anys, vidu de Daria Antón Her
nandez, dia 5 de juny. 

Josep Maria Demestre i Guasch, de 
setanta-tres anys, dia 5 de juny. 

Al cel sien. Donem el condol als seus 
familiars. 

NOTA DE LA REDACCIÓ 
Els qui vulguin donar-nos articles, notí

cies o altre material per al pròxim número 
han de fer-nos-ho arribar abans del dia 30 
d'agost, en què tancarem l'edició. Dema
nem que hom ens informi d'esdeveniments 
com naixements, casaments, defuncions 
esdevingudes fora de Moià, finals de car
rera, festes familiars, activitats d'entitats, 
etc. Agrairem també que els encarregats 
de repartir programes per les botigues i 
cartelleres ens en deixin un exemplar a la 
nostra bústia de Can Carner (on també 
hom pot dipositar la correspondència 
adreçada a LA TOSCA). Gràcies. 

Així mateix, valdria 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. 




