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embla bastant ciar que la crisi econòmica 
^^fc. mundial té, com una de les seves múltiples 
%sm causes, el fet que grans quantitats de perso
nes, influídes per l'ambient imperant, han viscut 
llarg temps «estirant mes el brac que la màniga», és 
a dir, gastant mes del que guanyaven o consumint 
mes del que produíen. Des del punt de vista estruc
tural, és evident que una economia sana requereix 
la situació inversa: gastar menys del que es guanya 
o consumir menys del que es produeix. És una 
recepta ja antiga: estalviar. De passada —i no és 
pas un aspecte secundan— collaboraríem a l'equi
libri ecologie, que ara està perillosament descom-
passat pel ritme de vida, almenys en una sèrie de 
pai'sos, massa consumista. -

Això que val per al món en el seu conjunt, val 
també per a un municipi. I, com a hores d'ara sap 
tothom (i vam apuntar en l'editorial del número 
anterior de LA TOSCA), el municipi moianès també 
durant molts anys ha estirat mes el brac que la 
màniga — salvant totes les bones intencions, és 
ciar, de les quals no dubtem—, i d'ací ve el seu fort 
endeutament. Es tracta, dones, d'agafar-se seriosa-
ment el remei de l'estalvi. Cal que el municipi s'es-
forci de debò a reduir despeses —i que els ciuta-
dans ho sapiguem assumir—, per tal de poder 
estalviar i així anar eixugant el dèficit que arros-
sega. 

Per part nostra, tenim la sensació que això enca
ra no es fa prou —i ens plauria molt de rectificar si 
hom ens demostra el contrari—. Per posar un sol 
exemple, que ens afecta com a revista, creiem que 
l'ajuntament podría prescindir de publicar el seu 
butlletí Moia mes. De fet, la informació que dona ja 
és o pot ser coberta, substancialment, pel nostre 
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butlletí, que fa mes de seixanta anys 
que té una secció fixa a disposició del 
consistori, i precisament ens hem 
lamentat, moltes vegades, que la casa 
de la vila no ens fes arribar mes infor
mado. Servint-se de LA TOSCA, l'ajun-
tament s'estalviaria bastants diners, 
faria arribar una informació semblant 
ais moianesos (ja que el nostre butlle
tí, en la práctica, arriba a tot Moiá) i 
—encara que ja sabem que no és pas 
aquesta la intenció deis edils— evita
ría una certa «competencia» desigual 
(ja que el butlletí municipal es distribu-
eix gratuítament) a la nostra revista, 
que per forca ha de ser de pagament 
(encara que rebi algunes subvencions 

i altres ajuts, que, naturalment, agra'ím 
moltíssim). 

En fi, la realitat és tossuda. A tots 
ens agrada gastar, pero els fets demos-
tren que les despeses han de ser pro
porcionáis ais ingressos. (Si voleu, 
d'aixó, un altre exemple que ens afec
ta com a revista, us direm que ens 
agradaría de fer LA TOSCA sempre a 
tot color, pero aleshores el nostre 
pressupost es desequilibraría. Per 
tant, ens hem de conformar a fer, ara 
per ara, una revista visualment auste
ra.) L'estalvi, a la curta o a la Marga, és 
una necessitat. A mes de ser, com 
s'havia predicat tant i ara cal repetir, 
una virtut. 



CURIOSITAT SOBRE PREVISIO 
DEL TEMPS 

om els darrers anys, us envío la 
previsió del temps, d'agost d'en-
guany fins a juliol del 2010, mit-

jançant el mètode anomenat «las 
cabañuelas». 

Agost: començaria el mes, mes o 
menys estable, perô en la part central es 
podrien formar tempestes importants, 
momentània estabilització i novament 
tempestes amb températures fresques. 

Setembre: seria inestable i amb tem
pératures fresques. S'estabilitzaria i tor-
naria a inestabilitzar-se abans de finals 
de mes, amb precipitacions menys impor
tants. 

Octubre: a principis de mes seria vari
able, sembla sensé precipitacions. Pas-
sada la primera quinzena, perô, hi hauria 
pluges, que serien mes destacables cap 
a finals de mes, amb températures fre-
des. 

Novembre: durant aquest mes podrien 
produir-se algunes precipitacions poc 
importants. 

Desembre: sembla que estaríem sota 
la influencia d'aires de l'Atlàntic, amb 
poques precipitacions i températures 
suaus. 

Gêner: les precipitacions haurien 
d'anar-se produint al llarg d'aquest mes, 
amb températures mes baixes. 

Febrer: temps estable fins a mitjans 
de mes, quan s'hauria de produir un 
canvi amb precipitacions a intervais fins 
a finals de mes. Les températures, que 
haurien estât variables, acabarien fre-
des. 

Marc: podria començar mes o menys 
estable, perô la resta del mes estaria 
dominada a intervais per precipitacions. 

Abril: temps estable a principis de 
mes, amb pluges i ruixats en avançar 
aquest. 

Maig: tornaría a començar estable i 
seria entre mitjans i finals de mes quan 
es produirien algunes precipitacions, 
semblants perô menys importants que el 
mes passât. 

Juny: podria començar variable, amb 
algún ruixat, per a estabilitzar-se i, cap a 
finals de mes, algunes tempestes. 

Juliol: mes de juliol normal, amb algu
na tempesta, sol i calor. Cap a finals de 
mes, canvi de temps important. 

Josep M. PICAÑOL 



Pie del dia 30-7-2009 

El pie municipal ordinari del dia 30 de 
juliol del 2009 tenia corn a ordre del dia: 

— Presa de possessio com a nou regi
dor del Sr. Joan Soler Padrisa, en subs-
titució de Caries Padrós Valldeoriola. 

—Aprovació de les següents xifres 
definitives de població corresponents al 
padró municipal d'habitants i amb data 1 
de gener del 2009:5.711 habitants (2.822 
homes, 2.829 dones). Un cop concerta-
des les xifres amb l'INE i la Diputació de 
Barcelona, s'aprovà per unanimitat. 

— Festes locals per a l'any 2010: dies 
20 de gener i 17 d'agost. Aprovat per 
unanimitat. 

—Acord: L'Ajuntament de Moià insta 
la Direcciô General del Cadastre per tal 
que, en els pressupostos del 2010, s'hi 
introdueixi un coeficient corrector dels 
valors cadastrais, aplicable en els muni-
cipis que han estât objecte de revisiô 
cadastral en el punt mes ait del mercat, 
calculât de manera que pugui restablir 
l'equitat fiscal perduda amb motiu de 
l'evoluciô del mercat. 



PUNTS DE VISTA 

Carta oberta als moianesos 
i moianeses 

Darrerament alguns veì'ns del nostre 
poble viuen amb preocupació la postura 
que, respecte de la polìtica municipal, 
mantenen una part dels seus conciuta-
dans i es pregunten si aquestes accions 
només serviran per a afeblir l'harmonia 
d'un poble fins ara aparentment tranquil i 
respectuós amb les sèves autoritats. Des 
d'aquestes ratlles volem donar a conèi-
xer a tots els qui estimem Moia les raons 
que ens mouen a actuar tal com ho 
estem fent fins ara. 

Primer de tot cai dir que el nostre col-
lectiu treballa des de la pluralitat de pen-
sament politic i ideologie No represen-
tem cap partit politic en particular ni 
tenim cap intenció de fer-ho. La diversitat 
de conviccions, procedència, formació i 
edat ens permet de sospesar alternatives 
noves des d'angles molt distints. Això si, 
compartim una fita ùnica: descobrir com 
s'ha arribat al catastròfic estât financer 
actual i, per damunt de tot, trobar soluci-
ons a aquesta ruina econòmica. 

El govern de Moia reconeix un deute 
de 21 milions d'euros i, en conseqùència, 
cada dia que passa ens veiem obligats a 
pagar aproximadament 3.000 euros d'in-
teressos a bancs i empreses particulars 
que ajornen els imports que se'ls deuen 
pel sistema de la renegociació del deute, 
fent augmentar més i més el passiu del 
nostre poble. Segons les ultimes estima-
cions dûtes a terme, cada habitant de 
Moia deu aproximadament 4.000 euros, 
quantitat que, d'una manera o altra, 
haurà d'acabar pagant cada moianès. 
Per més impostos municipals que ens 
carreguin, mai no podrem atrapar el 
baiane negatiu de Moia per aquesta sola 
via. 

No obstant això, estem segurs que 
podem posar fre a aquesta voràgine 

demolidora. Per a invertir-ne la dinàmica 
i trobar-hi sortides adequades, ens cai 
saber exactament quin és el deute real 
de l'Ajuntament i com s'ha generat. La 
transparència en els comptes exigeix 
una auditoria externa. Ara, i no pas «més 
endavant». El Sr. Josep Montras va pro-
metre que se'n faria una, sense precisar 
quan, i el mateix compromis es va ratifi
car en sessió de pie municipal amb els 
vots de la majoria de regidors. El que 
necessitem, però, és que es faci aquesta 
auditoria immediatament i bé; el deute 
creix cada dia que passa. No es pot 
demorar ni un instant més el diagnostic, 
perquè la situació econòmica actual és 
massa greu. La Diputació, a petició 
exclusiva dels alcaldes, disposa d'un 
servei d'auditoria gratuit, imparcial, efi-
caç i de qualitat, que es posa en marxa 
en el moment de presentar la sol-licitud 
formalment. L'unie que demanem als 
membres del consistori, i a tu, moianès o 
moianesa, individualment, és suport per 
a aconseguir que el nostre batlle sol-liciti 
formalment una auditoria, sense dilació. 
Tan sols des del coneixement précis de 
dades es pot pensar en la recuperació. 
Tots els moianesos tenim dret a saber la 
xifra exacta de l'endeutament del nostre 
poble i com gestiona aquest tema el con
sistori municipal. 

Des de les pagines de LA TOSCA us 
convidem a unir-vos a la petició d'audito
ria que adrecem al Sr. Montras tots 
aquells que desitgem que els comptes 
municipals del nostre poble no siguin mai 
més motiu de divergènza entre els vila-
tans. 

Visca Moia! 
Plataforma «Moia diu Prou» 

De peus a terra 

Des de fa uns quants mesos, i d'ençà 
del desmesurat incrément de l'impost de 

\ 



béns immobles (IBI), Moià ha entrât en 
un estât de coma, un coma del quai ningû 
no sap quan es despertarà. 

Els socialistes podrîem dir moites 
coses sobre aquest incrément impositiu. 
El nostre grup municipal ha observât 
durant aquests mesos corn evolucionava 
la crisi social. Des d'un principi ens vam 
negar a aprovar el pla de sanejament, en 
el quai es preveia l'augment desmesurat 
de l'IBI, i vam votar en contra dels comp
tes i dels pressupostos presentats per 
l'equip de govern. El nostre vot en contra, 
perô, no va ser suficient, perquè l'equip 
governant té majoria absoluta. 

Que pot fer l'oposiciô per a redreçar la 
situaciô? Doncs, actualment, poca cosa, 
perquè la majoria absoluta és aixî, i mes 
si els qui la tenen no volen escoltar els 
conseils dels altres regidors. De vega-
des, en les situacions difîcils, alguns 
consistons s'uneixen per assegurar el 
bon futur del municipi, perô aquest no 
sera el cas de Moià, perquè des del 
govern la intenciô és sobreviure els prô-
xims dos anys i aixî arribar a les properes 
eleccions municipals. 

Esperen que, a l'hora de les eleccions, 
els* problèmes économies hauran desa-
paregut. Perô no sera pas aixî. Per aixô, 
el mes intelligent séria afrontar-los entre 
tots i buscar solucions menys négatives 
per als ciutadans i mes négatives per als 
governants que han dut el municipi a 

aquesta situaciô. Per tant, als regidors de 
l'oposiciô ens queda fer servir els mitjans 
necessaris perquè els regidors responsa
bles aclareixin totes les questions que 
ens han dut a aquest estât i, si es detecta 
alguna irregularitat, denunciar-la. 

En alguns articles dels mitjans de 
comunicado, l'oposiciô ha estât criticada 
per com estem actuant, dient que ens 
aprofitem dels problèmes per interés poli
tic. Aixô no és veritat. Nosaltres estem 
realitzant la feina que ens períoca: defen-
sar eis interessos de tots eis moianesos i 
de Moià, denunciant la mala gestio eco
nómica duta a terme pels equips de 
govern de CiL). A nosaltres ens fa tristesa 
viure una situaciô aixî, perquè és trist que 
Moià sigui conegut com el pöble mes 
endeutat de la comarca de Bages, quan 
hauria de ser conegut com una vila amb 
iniciativa social, bona gent i un govern 
que construeixi i millori el pöble. 

En conclusiô, creiem que les majories 
absolutes a Moià ens han portât on ara 
som i que en les prôximes eleccions 
municipals, guanyi qui guanyi, val mes 
que no hi hagi majoria absoluta, ja que 
seria la nostra condemna de nou. Entre 
tots hem de sanejar l'economia municipal 
i fer créixer el pöble. 

Enric Terencio Arisa 
Portaveu del grup 
municipal del PSC 



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

SETEMBRE DE 1909 

7 de setembre de 1909 

Moya 

A la tarde del dimars de la setmana 
passada arribaren procedents de Cas-
telltersol dues companyies de soldats 
d'infanteria y un esquadró de caballería; 
a la matinada del dimècres marxaren cap 
a Viladrau. 

— Ha cessât en el carree de Rector 
deis PP. Escolapis el Pare Gliseri Nonell, 
essent nombrat substitut seu el P. Rafèl 
Otero que era P. Rector de Puigcerdá. 
Els nôu anys de govèrn que ja portava el 
P. Nonell farán época en els anals del 
Colègi, per la multitut y cost de les ôbres 
que en ell s'han fet y reformes que s'han 
introduit. El P. Nonell era benvolgut de 
tothôm. 

—Son "objecte d'una bonica y élégant 
reforma els dos púlpits de nôstra sumtu-
osa iglesia parroquial. Si apliquen uns 
relleus dorats que representen els emblè
mes dels quatre evangelistes, y altres 
adornos que donarán un bon côp de 
vista. 

— Diumenge retorna a Barcelona una 
colonia de vinticinc nôyes que estigué 
quatre setmanes entre nosaltres. La 
seva estancia fou molt saludable pera 
les nôyes y agradivola pels moyane-
sos. 

—Víctima de Marga y penosissima 
enfermetat, morí diumenge a la vesprada 
en el Colègi de Pares Escolapis el que 
fou jove y zélés P. Pere Clermont, fill de 
Moya. Pôcs anys se pogué dedicar a la 
ensenyansa, pux que, enfermât tremen
da mina la seva eezistèneia en la flor dels 
seus dies. A .OS. 

9 de setembre de 1909 

De Calders. - Es la testa major els 
dies 11, 12 y 13 del corrent. 

La «Joventut Catalana» ha organisât 
grans funcions religioses y testes civi
ques que serán amenisades per la acre
ditada orquesta La Alianza de Manrésa. 

Hi haurá divins oficis, focs artificiáis, 
concerts, sardanes, serenatas a les auto-
ritats, etz., etz. 

Régna gran animado en la «Joventut» 
y en tôt el pôble. 

11 de setembre de 1909 

Dels ultims successos. - Aquèt mitj 
dia sis parelles de la guardia civil han 
portât set presos procedents de Moya 
que estaven réclamais peí capitá de la 
Zona de Manrèsa senyor Calviño. 

Els set subjectes « quins se suposa 
complicats en els últims succesos han 
ingresat a la presó. 

Ab aquèts detinguts son ja 58 els 
redosos a la presó d'aquèsta ciutat ab 
motiu deis fets vandalios de juliôl darrer 
(1). 

20 de setembre de 1909 

A la presó. - Hi foren conduits ahir a 
quarts de vuyt del vespre per la guardia 
civil, vuyt subjectes acusats d'haver 
intervingut en els successos de juliôl 
ocorreguts a Moya. Sis d'aquells vuyt 
son moyanesos y dos de Castelltersol. 

Ab els ingressats ahir, son 64 els 
detinguts ab motiu deis fets vandalios y 
subjectes a la jurisdicció de Guèrra. 

De la jurisdicció civil son 11 donant un 
total de redosos a la presó d'aquèsta 
ciutat, de 75 individuus. 



22 de setembre de 1909 

En llibertat. - Avuy han sigut posats 
en llibertat provisional tres indivíduus 
deis últimament detinguts acusáis de 
haver pres part en els successos de juliól 
desenrotllats a Moya. 

L'ordre de llibertat provisional l'ha 
donada el jutje instructor de la causa don 
Castor Calviño capita de la zona de 
Manresa. 

29 de setembre de 1909 

Moya 
Sr. Director: Obeint la indicado del 

vóstre preuhat colaborador el Rnt. Mossén 
Salvador Roqueta ting el gust d'adressar-
li aquesta hermosa noticia perqué fassa 
el favor d'encabirla en el seu diari del 
agre de la terra y de bona mena, que he 
tingut el pler d'assaborirlo. 

En la nostra ilustre y leal [sic] vila 
estém al aguait d'una bona cullita de glo
ria que 'ns prometen dos patriéis. Aquéts 
son com qui diu res, dos grans Sants 
honra no sois de nostra térra sino del 
Principat y tot. Se diuen Sant Pons de 
Planella y Sant Pere de la Cadiréta. De 
tots dos prou ne parlan y n'han parlat tots 
els grans homens que han ilustrat nos-
tres comarques, y per no anar mes lluny 
el matex mossén Cinto Verdaguer en la 
primera fulla de son llibre «Escursions y 
Viatjes» (2). 

Fill de son poblé Moya, y vivint a Roma 
es dar, el caliu path se torna foguerada, 
perqué un home may sent mes lo amor 
de la patria que quan n'es lluny, es a dir 
al estranger, ja ho deyen els antics «dul
cís amor patriae» dols es l'amor de la 
patria. De aquí es que havent pogut dis
frutar una temporada deis aires nadius 
m'he aprofitat per recorrer els punts y 
llocs en que set segles fa s'hostatjaren 
nóstres Sants, els punts ahont se 'Is bres-
solá. Lo del primer es vóra Tactual masia 
de Planella a tres quarts d'hóra a sol 
ixent de la Vila, allí en companyia de mon 
benvolgut amic y colaborador Mossén 

Roquèta tingué el gust de plantarhi una 
creu en mitj de les preuhades runes del 
historié solar ab aquèsta inscripció «Casa 
de Sant Pons de Planella» (3). 

La de son company de pênes y fadi-
gues Sant Pere de la Cadireta eau a mitja 
hòra a mitjdia vora la carretera que va de 
Castelltersol a Moyâ. Ens feya de simpa
tie cicerone el procurador matex dels 
descendents de Sant Pons el marqués 
de Puerto Nuevo y de Castellvell etz., En 
Josèp Picanyol, que val tant d'or corn 
pesa tractantse de fer una obra bòna y 
patriòtica. 

Eli ens mostra Castellnòu ab ses anti-
gues finestres ben admirades dels escur-
sionistes y antiquaris, l'ecs-oratori ab sos 
antics artesonats; vejerem el punt de 
entrada a la pressò mora, ahont encara 
avuy es veu ahont hi havia les cadenes 
per fermar als infelissos presos. Es un 
monument digne d'esser visitât pel Centre 
escursionista. 

D'allî ens dirigfrem al desitjat solar del 
gran Pere de la Cadireta y admirarem la 
bella possició que té per èsser visitât no 
sols pels de la vila, sino fins pels foras-
ters que van a passar el rato y allargar les 
cames fins a larfont de la falsia. 

Deu fassa que els projectes de aquèt 
bon patrici se realissin, puig son que des
prés de haver axecat una creu ab la cor-
responent inscripció «Casa de Sant Pere 
de la Cadireta» emplearâ y farà valer son 
valiment ab el senyor Marqués de Puerto 
Nuevo per axecar a damunt del solar 
matex de la casa pairal de nòstre Sant 
una Capella que servirà al ensemps de 
piadós reposador pels turistes, pels fol-
kloristes y demès aimadors de les glories 
del terrer (4). 

Joseph Teixidor, Pbre. Escolapi, Doctor 
en Sagrada Teologia y Pénitencier de 
Sant Pere al Vaticâ. 

Transcripció i notes: 
Jaume CLARA I ARISA 

(1) Sobre els successos de la Setmana Tràgica, 
vegeu les anotacions del mes anterior. 



(2) Jacint Verdaguer inicia Excursions i viatges 
parlant de Castellbô. Escriu: «Tres frares dominichs 
que hi anavan a predicar fóren rebuts pels heretges 
a cops de pedrés. / Dos d'ells eren de les antigües 
families de Moyà, La Cadireta y Planelles [sic] ...» 
(citât del vol. 6 de les Obres completes, publicat 
l'any 1907). 

(3) D'aquest antic mas, molt proper a Tactual de 
Pianella, també podría haver sortit la famosa nissa-
ga dels Pianella de Castellou. 

(4) Del propòsit del P. Josep Teixidor només 
reeixi la col-locació d'una creu en el suposat antic 
emplacament del mas Cadireta, el 25 de juliol de 
1912. 

MAIG 
Dieu m'a permis 

revoir le printemps... 
E. Grieg 

Déu m'ha permès de tornar a veure la 
primavera. I quina primavera, aquest 
any! Ha plogut a dojo; les rieres baixen 
plenes, els rierols es fan escoltar... Els 
arbres han tret mes tulles que mai (les 
noves tenen un verd tendrfssim; les 
velles, un verd de vellut). Els camps ens 
mostren els tons mes variats, corn si un 
pintor es divertis provant colors infinits 
damunt d'una paleta màgica... 

El meu jardî, que té una part que jo en 
die salvatge, ha estât una sorpresa per a 
mi, perquè ha tret alhora, com si fos una 
explosió, totes les seves garlandes: la 
ginesta a punt de fiorir; la mare-selva 
aponcellada; el romani magnifie en la 
seva florida biava; la farigola, més humil 
però amb mil flors morades i blanques; 
l'espfgol, guarnit amb brots tendrissims 
que són una promesa; les campanetes 
rosades entapissant el terra; els pins 
blaus, plens de rebrots i més blaus que 
mai... quina meravella! Respiro a fons, 
perquè la barreja d'olors és una delfcia! 

La façana de la casa, tan bianca i 
piena de roses vermelles, fins m'enlluer-
na. Les roses de color de corali pugen 
més amunt que mai; pue collir-les des de 
la finestra. I el roser de roses de porce
llana és com un ram gegant, digne de 
decorar un palau... 

Ara arribo a Tindret més bonic del 
jardî. Aquî, l'herba molt alta, d'un verd 

brillant i ben plena de margaridoies, fa 
catifa ais arcs de ferro que quasi no es 
veuen; han desaparegut sota els rosers 
florits que s'entortolliguen i s'enfilen 
seguint la forma de cadascun. 

Quasi sensé pensar, només amb el 
desig de fondre'm amb la natura, em 
trobo ajaguda damunt l'herba, de cara al 
cel d'un blau Ilumines. Damunt meu pas-
sen brunzint abelles i papallones de tots 
colors. Totes passen molt de pressa; 
segurament no es fien de mi. Vora la 
meva casa, unes marietes juguen a qui 
puja més amunt d'un bri d'herba, tan 
tranquil-les. 

Aixeco els ulls enlaire. Veig les roses 
de tots colors que destaquen sobre el 
blau del cel. N'hiTia de blanques, de 
rosades, de vermelles, a mig obrir, ober-
tes, petites, grosses... 

Ai amor, amor! Te'n recordes? Cami-
nàvem per un parc precios, amb uns 
arcs com aquests coberts de roses, i jo 
vaig dir: «Com els voldria per al meu 
jardî!» I tu em digueres: «És fàcil, els 
tindràs...» 

I si, els tinc, és ben cert. Aquest any 
son tant o més bonics que aquells de 
que vaig enamorar-me. Quants anys fa, 
d'aquesta conversa? El temps s'ha esco-
lat com aigua de la font que eau sobre 
una mà oberta: de pressa, de pressa... 
Pero deixant la frescor i la caricia que 
podem recordar sempre amb amor i amb 
recança... 

Passen les hores i no tinc ganes d'ai-
xecar-me. El meu pensament corre des-



bocat i veig dies clars de la meva infante
sa, de la meva joventut. Tota la meva vida 
passa per davant meu: dies molt tristos, 
dies alegres, dies de dol, llágrimes de 
tendresa, de pena, de joia; projectes, 
esperances, desigs es barregen dintre 
meu. 

Pensó que seria bonic poder tornar a 
viure des del comengament, pero amb 
1'experiéncia que tinc ara. I pensó també 
que, malgrat tot, la vida és bonica quan 
es té encara la capacitat de gaudir d'un 
maig esplendores. 

Mes ara és hora de deixar el jardí si no 
vull que em trobin encara damunt l'herba 

els grills i les cuques de llum. Sento mes 
que mai l'olor de les roses i m'aixeco amb 
poques ganes. Els ocells canten el cap-
al-tard. Un esquirol petit i vermeil salta 
ràpid entre els pins. Tinc molta pau dintre 
meu. ¿Podré tornar a dir, quan s'acabi el 
nou hivern que vindrà: «Déu m'ha pér
imés de veure una altra primavera»? 

M. Teresa CALVET 

NOTA: En el meu article del nùmero anterior, 
titulat «Francese Vinas», cal corregir-hi dos errors: 
en 1872 no va esclatar la segona guerra carlina 
sino la tercera; Vinas no va morir en 1935 sino en 
1933. Gracies. 

I LA VIDA CONTINUA 
xplicar la historia t'ajuda a dissipar 
el dolor. Ho has de treure; és bo. 
El dolor s'ha de manifestar per a 

ser curât. 
¿T'imagines qué és tenir un fill com-

pletament sa, amb un desenvolupament 
del tot normal fins a onze anys, i que de 
cop i volta, per un error huma, quedi en 
estât de coma? Corn et canvia la vida, 
els valors, el prisma amb que et mires la 
realitat! 

El problema és que ningú no sap, ni jo 
mateixa m'ho podia imaginar, el que 
passa quan, amb tot el procès, et crida 
l'equip medie perqué vagis al seu des-
patx i alla, tot l'equip i molt fredament, 
t'expliquen el diagnostic: «Ens sap greu. 
Ha estât un error nostre. A la vostra filia li 
quedaran unes lésions, no sabem enca
ra quines, quan es desperti del coma. Té 
el cervell danyat. En poques paraules: la 
se va filia té un dany cerebral adquirit 
irreversible. Tant li poden quedar seque-
íes físiques corn cognitives.» 

Se t'ensorra el món. Tot ell sembla 
una llosa pesada i et fa l'efecte que mai 
mes no podrás tornar a aixecar-la ni a 
veure el sol. Plores i plores. Mires la filia 
i sents molta ràbia i una sensació d'impo-
tèneia molt gran. No pots parar de plorar. 

No t'aixecaries, no t'ho pots creure, bus-
caries la clau del món per fer moviola i 
anar enrere: a ella no, a ella no li tocava, 
no havia fet res... 

Fins que de cop dius prou, prou ja de 
plorar, no serveix de res. Ella no en té la 
culpa i hem de tirar endavant com sigui. 
I a partir d'aquí comença un cicle llar-
guíssim de rehabilitado, molt dura, i d'anar 
i venir amb gent especialitzada en danys 
cerebrals, intentant no abaixar mai la 
guàrdia: estem en mans de bons profes
sionals, però també hi ha qui es diu pro
fessional i s'ha aprofitat de la situació. 

És una batalla constant que a vega-
des la guanyem i altres vegades ens 
sembla que no. Ja fa cinc anys, de tot 
aixó, i encara ens queda molta energia 
per a batallar. Encara que no aconse-
guim résultats, ho hem d'intentar. I més 
amb les passes gegantines amb que 
avança la ciencia. Fa uns quants anys, 
hauriem llençat la tovallola, però ara no. 
Seria d'estúpids fer-ho; s'ha d'insistir i 
persistir. 

Coratge a tots aquells que passeu una 
circumstància difícil, perqué al final del 
túnel, si ho vols de debò i si t'ho propo
ses, hi ha la llum. 

Rosa PONSA 



HOSPITAL-RESIDENCIA 
'Obra Social de la Caixa de Man-
resa ha concedit a l'Hospital-Resi-
dència de la Vila de Moia una 

subvenció de 6.000 euros per a fer-hi 
diverses instal-lacions. Felicitem el Sr. 
Manel Roseli i Marti, nou president de 
l'esmentada caixa, que ha assumit el 
desig de mantenir bons nivells de col-
laboració amb la nostra entitat. També 
hem rebut 6.000 euros de la Caixa d'Es-
talvis i Pensions de Barcelona («la 
Caixa») per a obres. De fet, es reformarà 
la zona de les habitacions que van deixar 
lliures les germanes de la comunitat reli
giosa per a convertir-les en habitacions 
adaptades per a cine usuaris més. Amb 
aquesta reforma, es voi donar servei a 
més usuaris de la llarga Mista d'esperà 
del centre per a estada indefinida, com 
també disposar de dues places més 
d'estada temporal, per tal de donar 
cobertura a l'increment de sollicituds per 
a ingressos d'urgència. 

El dia 22 de juny van venir a l'Hospital-
Residència els alumnes de l'Escola Pia de 
Moia a fer-hi una actuació de fi de curs. 

L'endemà, dia 23, vam celebrar la 
revetlla de Sant Joan. Al pati, residents i 
acompanyants van degustar coca i van 
tirar petards, enmig d'un ambient musical. 

El dia 29 del mateix mes, residents i 
voluntaris acompanyants van fer una 
visita a la fábrica de pastes alimento-
ses La Moianesa. Van ser obsequiats 
amb un vermut i en tornaren molt con
té nts. 

El diumenge dia 19 de juliol va ser la 
diada de portes obertes. A les onze del 
matí hi hagué, a la sala polivalent, missa, 
oficiada per Mn. Francesc Arumí, rector 
de la parroquia de Moiá, i amb cants de 
la soprano Hasmik Isahakyan. A continu
ado es va inaugurar una exposició de 
fotografíes i programes d'obres de teatre 
local antigües (fins a l'any 1990), cedides 
pels vilatans, com també una mostra de 
labors i cerámica de la Sra. Joana García 
i, encara, fotografíes de les activítats 
fetes durant l'any a la residencia. 

A la tarda, al pati, es va fer la tradicio
nal rifa de pernils, coques i fuets, com 
també de les peces de l'exposició de 
labors i cerámica i, encara, d'un quadre 
pintat peí Sr. Joan Abancó, resident. 
Mentrestant, bailarines de Moiá Sport 
dansaven hip-hop i el grup local feia una 
exhibido de ball "country (com es pot 
veure en la fotografía adjunta). 

El patronat de l'Hospital-Residéncia 
agraeix totes les collaboracions. 



NOCES D'OR 

I dia 1 de julioi s'esqueia el cin
quante aniversari del casament de 
Jordi Pla i Sallas amb Montserrat 

Coma i Vilà. Ho van celebrar el diumen-
ge segùent, dia 5 de juliol, amb un acte 
commemoratiu a l'auditori de Sant Josep 
i un àpat familiar. Bo i donant-los l'enho-
rabona, adjuntem una fotografia del grup 
aplegat i reproduïm el poema, escrit per 
Josefina Pons, que les filles, nets i bes-
néta van recitar als esposos. 

EFEMÈRIDE DE JULIOL 

Ha passât el temps molt de mica en mica: 
son un grapat d'anys, un grapat de dies, 
de sembrar i collir, i omplir d'or les vides; 
del riure i el plor, tôt ha anat a mitges. 

Vora dels fogons, olles i cassoles, 
gent que tasten plats de viandes bones. 
Angels femenins, igual que violes, 
omplen els bressols: són com cels de rosa. 

La bondat de Déu no és tasca feixuga: 
treball fet d'amor, no se'n perd ni engruna; 
dons de caritat, al cor fan cabuda: 
pels avis, de pau, feu la llar curulla. 

La xica Ariadna us omple de festa, 
l'Aida, l'Eudald, l'Alba i el mig segle, 
en Jordi, la Danna, noms que el cor us resa 
i cine flors de filles pel proper capvespre. 

Un ocell, tot aies, del mig segle us canta: 
olles i cassoles, amor i esperança, 
dos anells fets d'aura des del cel us baixen. 
Rebeu, per les noces, de tots l'abraçada! 



CAMINADES PEL MOIANES 
I dia 12 de juliol es va fer la qua-
ranta-dosena caminada d'aquest 
cicle. Vam sortir a dos quarts de 

vuit del matî des de la plaça Catalunya (o 
potser dels ànecs?) de Moià, i a les vuit 
del mati des de la plaça de l'església de 
Monistrol de Calders. Agafant el carrer 
de Sant Llogari, el vam seguir fins gaire-
bé al final. Allî trencàrem a la nostra 
dreta per un carni de terra que, passant 
per sobre del gorg de Saladic i tot plane-
jant i pujant una mica, ens faria arribar al 
carni de Monistrol a Granerà. 

Girant a la dreta corn si anéssim cap al 
Moli de la Sala, el vam seguir un tros fins 
al trencant de Rubió. Seguint aquest 
camî vam arribar al trencant del de la 
Closella. Com si anéssim a aquesta 
casa, vam fer via uns dos quilòmetres. 
Llavors arribàrem a un trencant que ens 
féu girar a la nostra esquerra i, per un 
carni de desemboscar que pujava fort, 
férem cap al codro Bressol, gran roca 
que té excavada una antiga tomba, no 
sabem si medieval o del temps dels 
ibers. 

Tot seguit vam recular fins a trobar el 
carni de la Closella i, reculant uns mètres 

mes, vam continuar, primer baixant una 
mica i després pujant, vers la baga de 
Vall-llossera. Des d'aquell cantó pogué-
rem veure a l'altre cantó, mirant cap al 
nord-est, la casa de la Closella, casa que 
han refet de cap a peus. Tot pujant vam 
arribar al collet de Sant Llogari. Des 
d'allá hi ha una vista molt maca sobre la 
riera de Sant Joan i també sobre la 
mateixa Sala de Sant Llogari. Una mica 
abans d'arribar al collet arrenca, a má 
dreta pujant, un corriol forga fressat que, 
baixant baixant, ens faria arribar a l'in-
dret on hi ha una barraca de vinya, bai
xant a l'esquerra, a tocar gairebé el camí 
de Monistrol a Castelltergol. 

Girant cap a l'esquerra en direcció a 
Castelltergol, vam anar fins al peu de la 
capella de Sant Llogari de la Sala: una 
vista molt maca de tot el conjunt arqui-
tectónic, que sembla que estigui penjat 
en el buit. Vam acabar de donar la volta 
que el camí fa per anar fins al trencant 
on es troben els camins d'anar cap a 
Castelltergol, Granera o Monistrol de 
Calders. • 

Vam pujar fins a la casa de Sant Llo
gari de la Sala i poguérem veure i palpar 



Testât d'abandonament en que es troba 
tot aquell conjunt. Llàstima que no hi hagi 
ningu que hi posi una mica de voluntat 
per a conservar-ho. De mica en mica es 
va ensorrant: ara una finestra que aigu ha 
arrencat per fer foc, ara un sostre que 
eau; tot plegat, molt trist. La deixadesa 
humana aquí és evident. 

Davant Tantiga pallissa, també amb el 
sostre ensorrat, vam esmorzar i ens 
varen explicar una mica d'história del Hoc, 
com també una llegenda pirinenca. Una 
vegada feta la fotografía de grup, vam 
emprendre el camí de tornada cap a 
Monistrol de Calders. 

Baixàrem pel camí que, després de 
travessar la riera de Sant Joan un pareil 
de vegades, ens faria arribar a la bonica 
casa de Rubio, casa rehabilitada i on 
viuen uns masovers que en teñen cura. 
Tot seguit anàrem a veure les fonts de 
Rubio, intéressant Hoc on apareix Taigua 
brollant al mig de la riera. Uns metres 
mes avail seguint el curs de Taigua vam 
anar a la petita presa de Rubio i alla 

alguns dels caminaires es pogueren 
remullar els peus. 

I, ja sense mes aturades, vam seguir 
camí per anar a passar pel costat del 
Molí de la Sala i poguérem veure les 
dues basses plenes d'aigua fins dalt. 
Aquesta masia actualment está orientada 
a acollir turisme rural i per aixó Testan 
renovant molt bé. 

Del Molí de la Sala vam anar a passar 
pel costat de la font del mateix nom, d'on 
brollava una aigua fresca i bona que ens 
va fer oblidar la calor que en aquella hora 
ja es feia sentir. D'allá fins a Monistrol hi 
ha molt poc tros de camí, que vam fer en 
poca estona, passant pel costat de Tanti
ga casa de Saladic i entrant al poblé 
acalorats pero satisfets d'una caminada 
tan curta com profitosa. Esperem la pró
xima, que, si no hi ha res de nou, será el 
segon diumenge del mes d'octubre amb 
sortida des de Sant Quirze Safaja, a 
veure per on ens portará. 

Sebastiá PADRISA 



eus ad les activitats de I'Associa-
ció de Gent Gran de Moia (l'Es
piai), que extraiem del butlleti num. 

154 (juliol-agost 2009): 
Dimarts dia 14 de juliol, visita d'una 

colla de gent gran de Piera (en viatge 
organitzat per la Diputació de Barcelona). 

Ados quarts de deu, recepció i esmorzar 
al pare municipal. A tres quarts d'onze, 
visita de l'exposició de treballs del nostre 
Espiai. Ados quarts de dotze, visita guia
da al nudi antic de Moia i a les Coves del 
Toll. A dos quarts de tres, dinar a Montvi 
de Baix. A dos quarts de cinc, cantada 
d'havaneres. A dos quarts de sis, comiat. 
La foto adjunta mostra, aplegats, els 
grups de Piera i Moia davant el restau
rant. 

Cada dilluns de juliol i agost, añades a 
la platja (Fenals, l'Escala, Blanes, 
S'Agaró, Fenals, Palamós, l'Estartit, Sant 
Feliu de Guixols, Palamós). 

S'han obert les inscripcions al campio-
nat de parxis 2009-2010. 



SÓC COM sóc 
ôc com sôc i escric com sôc. 
Desitjaria un mon en pau, no sola-
ment pel que fa a guerres quîmi-

ques i fîsiques, sinô també pel que fa a 
guerres espirituals. Son molts els qui 
cada dia han de lluitar en una batalla 
interior per sobreviure, sigui per malalti-
es, per l'economia familiar o simplement 
perquè la seva anima es troba ferida i 
aquest corcô fa tant mal com un ferida de 
guerra. 

He rebut felicitacions de convilatans 
moianesos, als quais estic immensament 
agraïda, pels meus articles a LA TOSCA, 
perô també m'han acusat de no voler 
tractar segons quins ternes que pel seu 
contingut podrien crear-me enemistats. 

No he posât mai els peus a la redacciô 
d'aquest butlletî ni he tingut mai un tracte 
Personal i directe amb la direcciô, excep-
tuant algunes converses amb mossèn 
Ruaix. He de dir que escric el que em 
surt de dins i aixf ho reflecteixo en el 
paper, sensé que mai ningû m'hagi impo
sât res. 

Sôc una persona tancada, perô al 
mateix temps molt sensible, i segons 
quins ternes no els pue tocar perquè no 
hi entenc. En la meva opiniô, poden 
agradar-me o no segons quines coses, 
perô no sôc docta en la matèria i tinc la 
suficient ètica per a no ferir voluntària-
ment altres persones que poden tenir un 
criteri diferent i millor que el meu. 

Pue dir que m'encanta passar pel 
Carrerô, on el prestigiôs pintor moianès 
Joan Abancô té el «Racô d'art» amb les 
pintures penjades i on ha immortalitzat 
belleses del nostre poble i del nostre 
paîs. A vegades parlo amb ell i m'agrada, 
perquè és un inconformista. El Joan 
opina i jo l'escolto, perô no per aixô he de 
compartir els seus arguments. 

L'Abancô és un artista que sap captar 
la bellesa, i jo, que no tinc ni la mes 
remota idea de pintura, em guardaré 

prou de criticar o opinar sobre aquest art. 
He de dir que a una profana com jo li 
agraden els seus quadres, com m'en-
canten els de Montserrat Gudiol, amb les 
seves figures etèries i on quasi en ombres 
descobreixes tots uns cossos que palpi
ten, que teñen vida. Com també em 
quedo extasiada davant un lleng de Pere 
Pruna. 

Passejant per Barcelona et quedes 
sobtada en admirar els inconfusibles edi-
ficis, sobretot al passeig de Gracia, a la 
rambla de Catalunya, etc. Aqüestes per
sones que els dissenyaren van deixar 
una empremta inesborrable que et dona 
una idea de la seva creativitat. 

També Moia va teñir uns homes que 
ens deixaren la seva grandesa. On teñen, 
amb un nombre semblant d'habitants, 
una casa de la vila com la nostra, un col
legi de l'Escola Pia, una església parro
quial que és una seu, amb un campanar 
que et deixa corprès per la seva esvelte-
sa, i un pare municipal que, quan no el 
descuiden, és enveja deis visitants? Eren 
homes que, amb^escassos mitjans, feien 
gran un poble, pòtser no gran en pobla
do, però sí en bellesa i creativitat. 

Al llarg de molts anys he anat desgra-
nant les meves impressions sobre el 
meu poble. Ningú no m'ha dictat sobre 
qué he d'escriure. Sóc com sóc i així ho 
trasllado al paper, agraint una vegada 
mes les felicitacions deis moianesos, 
com també les critiques, perqué consti-
tueixen una manera d'esmenar-se i pro
curar superar-se. 

Hem perdut moltes coses, moltes tra-
dicions que ja no és possible recuperar, 
però ens queda encara aquesta terra 
nostra, amb un paisatge meravellós per 
a gaudir-ne, i des d'aquest cel ampie no 
deixar que ningú s'apoderi del nostre 
sentiment de moianesos orgullosos deis 
nostres avantpassats. 

Agustina CANTÓ 

V 



GUARDIOLA I QUERALT 

Un diumenge al matí sortirem de 
Moia per fer una petita excursió. 
Un cop a la carretera, hi havia 

tanta boira que gairebé no vèiem per on 
passàvem. Però, de mica en mica, es va 
anar algant i aleshores ja podiem avan-
gar torga. El viatge no seria gaire llarg, 
però segur que valdria la pena. 

Ens dirigírem cap al Berguedà, per la 
carretera desdoblada que hi porta, i no 
ens vam parar fins a arribar a Guardiola. 
Un cop alla, repenjats a la barana del 
pont, mlràrem com l'aigua del riu 
Llobregat baixava amb molta torga, neta, 
clara i transparent, a causa de les pluges 
deis dies anteriors, que havien estat 
abundoses. 

Vam visitar un monestir acabat d'inau
gurar. És tot de pedra vista, blanca i ben 
posada, amb grans finestrals i boniques 
arcades. Antigament hi havien viscut uns 
monjos de l'orde benedictí i és dedicat a 
sant Lloreng. Dins l'edifici ja hi figura una 
estàtua molt bonica d'aquest sant. 

La noia que ens ho ensenyava ens va 
explicar que el dia 2 de febrer de l'any 
1428 —d'això ja fa, dones, moltíssims 
anys— hi va haver un terratrémol que 
afecta greument l'església de Santa 
Maria del Mar de Barcelona, el monestir 
de Ripoll i, com podeu pensar, també el 

de Sant Lloreng de Guardiola de Ber-
gueda. Es molt d'agrair que es conservin 
i restaurin aquests edificis tan grans i 
que, al cap de tants anys, encara puguin 
ser visitats. 

Continuant I'excursio, ens enfilarem 
cap a dalt el santuari de la Mare de Deu 
de Queralt, encimbellat al capdamunt de 
la muntanya. La carretera que hi puja es 
plena de revolts, pero quan els arbres 
son humits i plens de fulles de tots colors 
(marronoses, grogues, ocres i verd fosc), 
son tan bonics de mirar que no t'adones 
pas de la carretera. Un cop a dalt, veus, 
al fons de tot, la ciutat de Berga, famosa 
per la Patum, cases i mes cases apilota-
des en una gran extensio. Si el dia es 
clar i el eel sere, veus molt be el massis 
del Montseny, la Mola, el Montcau i 
Montserrat. Tambe els qui son mes atre-
vits i experts en aquest esport es tiren 
amb parapent. Aixecant el cap, els veus 
que es passegen pel eel com ocells vola-
dors de tots colors. 

Despres de dinar ferem una visita a la 
Mare de Deu de«Queralt. L'esglesia es 
clara, espaiosa i ben restaurada, encara 
que, per a pujar-hi, hi ha moltissimes 
escales. Sempre es molt visitada per 
gent de tot arreu. 

D. FONTS 



FESTES D'ESTIU 
irarem de fer un resum de les 
activitats festives dûtes a terme 
a Moia durant els mesos de juliol 

i agost. 

Juliol 
El dissabte dia 4 de juliol a partir de les 

set de la tarda va tenir Hoc a la plaça 
Major la setena edició de la Festa de la 
Convivència, organitzada per Moianès 
Solidari. Hi hagué parades amb produc-
tes gastronòmics de diferents països, 
mostra de jocs tradicionals i actuacions 
musicals o artistiques de distints indrets. 
Hi van participar mes de cinc-centes per-
sones. 

El diumenge dia 5 del mateix mes, al 
Club de Golf de Montbrû, es va disputar 
el X Trofeu Gastronomie del Moianès. A 
les set de la tarda, al parc municipal, hi 
hagué ballada de sardanes, amb la cobla 
Lluïsos de Taradell. 

El dijous dia 9 es van iniciar les moites 
activitats de «Juliol jove», amb una 
«Tertûlia viatgera» a la biblioteca. El dia 
10, al parc, presentac i i tret de sortida 
del joc «El killer». El dia 15, a la plaça del 
Colom, vespre de jocs de taula. El dia 
16, nova tertûlia viatgera. El dia 17, a la 
piscina, «Aiguagim», i a la plaça Major, 
sessié de teatre. El dia 18, a Can Carner, 
seminari de hip-hop. El dia 19, al bar 
Condal, campionat de diana. El dia 22, a 
la plaça del Colom, vespre de jocs de 
taula. El dia 23, al pont de sota Pesglésia, 
taller de DJ's i nova tertûlia viatgera. El 
dia 24, a la piscina, nova sessié d'«Ai-
guagim», i al pavellé municipal, torneig 
de futbol-sala. El dia 26, al parc, duel de 
petanca, i a la costa de la Creu, cinema 
de terror. El dia 28, a Can Carner, xerra-
da sobre «Joves viatgers». El dia 29, a la 
plaça del Colom, jocs de taula. El dia 30, 
al parc, mostra de curtmetratges. El dia 
31 , al parc, concurs de DJ's, i al poligon 
industriai, festa amb Energy Control. A 

mes, hi hagué un curs de teatre social, 
un taller de dibuix i pintura, un concurs 
de pel-lîcules, cine a la fresca a l'Ateneu, 
etc. 

Els dies 10-12 de juliol es va desenvo-
lupar el «Festijazz». Aixî, el divendres 
dia 10 a dos quarts d'onze de la nit, al 
pati de Can Carner, hi hagué concert de 
presentacié, amb Gorka Benîtez Trio. El 
dissabte dia 11 a dos quarts d'una, a la 
plaça del Colom, How About Us; a partir 
de les set del vespre, per les places de la 
vila, «Jazz Dixieland». Ados quarts d'on
ze de la nit, al pati de Can Carner, Giulia 
Valle - Bric à Brac. El diumenge dia 12 a 
dos quarts d'una del migdia, al Casal, 
Hîbrids Quartet; al vespre, cloenda al 
mas de les Humbertes amb un sopar i 
l'animació de Jay Walis Quartet. Heus 
aci el ressò d'aquest cicle en el diari 
Regio 7 de Manresa: «Moia obre les por
tes al jazz. Gorka Benîtez, un dels grans 
saxofonistes de Testât, estrena aquesta 
nit al pati de Can Carner un nou festival 
amb la seva formació de trio» (10 juliol); 
«Un nou festiva] de jazz a Moia» (11 juli
ol, editorial); «Gorka Benîtez sedueix 
Moia i obre el Festijazz per la porta gran. 
Amb la seva formació de trio, el mùsica 
va reunir 180 persones al pati de Can 
Carner» (12 juliol); «El jazz entra amb 
força a Moia. Giulia Valle va deixar 
empremta dissabte a la nit en el mare 
d'un cicle que té la continuì'tat assegura-
da». 

El dimecres dia 15 de juliol a les dotze 
del migdia, als jardins de Can Vihas, es 
féu la presentació del 27è Festival de 
Mùsica Francese Vinas, enguany amb 
un pressupost réduit a la meitat, a causa 
de la crisi econòmica. De fet, el primer 
concert tingué Hoc a l'auditori de Sant 
Josep el dissabte seguent, dia 18 del 
mateix mes, a les deu del vespre, amb 
un recital del tenor salienti Roger 
Padullés, guanyador del Concurs Inter



nacional Francese Viñas, acompanyat al 
piano per Marta Pujol. Va desgranar un 
programa variat (especialment, àries 
doperà i cangó catalana) i va deixar un 
immillorable bon regust en el public. El 
segon concert es féu l'endemà, diumen-
ge dia 19, també a les deu del vespre, a 
lesglésia parroquial, amb Tactuació del 
Macedonia Youth City Female Choir 
Menada, de Tetovo, amb cants religiosos 
ortodoxos, cangons populars del seu pais 
i melodies americanes. Hi van assistir 
unes 130 persones. El tercer concert 
també tingué a Hoc a lesglésia, el dissab-
te dia 25 de juliol a dos quarts de deu del 
vespre, amb la intervenció del Cor Infantil 
Amies de la Unió (de Granollers) i el pia
nista Albert Guinovart, que interpretaren 
El bestiari de la Clara, amb text de Miquel 
Desclot i música del mateix Guinovart. 

El dissabte dia 18 de juliol a les sis de 
la tarda, a la plaga Major, hi va haver una 
«Trobada country». 

L'endemà, diumenge dia 19, al Club 
de Golf Montbrû, es va disputar el VII 
Trofeu Gasoils Rovira i Pneumatics del 
Moianès. A la tarda, al pare, hi hagué 
sardanes amb la cobla Vila d'Olesa. 

El dissabte dia 25 de juliol, a partir de 
les sis de la tarda, es va desenvolupar 
l'anual trobada de gegants. A la nit, al 
parc municipal, hi hagué concerts de 
rock. 

L'endemà, diumenge dia 26, a les nou 
del vespre, a l'auditori de Sant Josep va 
oferir un concert la Coral de Moia, dirigida 
per Ferran Mirò, amb diverses cangons 
del seu repertori. L'ultima part del concert 
va constituir la presentació de la nova 
formació de cant coral anomenada 
«Joves de Moia», molt dinàmica. 

Començaments d'agost 

El dissabte dia 1 d'agost, a dos quarts 
de set del vespre, va tenir Hoc als jardins 
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de Can Vinas el quart concert del 27è 
Festival Vinas, amb el programa «Taller 
de Gospel familiar» a carrée de Gospel 
Kids. El dissabte segùent, 8 d'agost, a les 
deu del vespre, a l'església parroquial, hi 
hagué el cinque concert del cicle, amb 
l'actuació de l'Orquestra de Cambra 
Catalana, que oferî un recital lîric de 
mùsica barroca. Els artistes van ser 
aplaudits per un centenar de persones. 

També el dissabte dia 1 d'agost, a les 
onze del mati, a la plaça del Colom, hi 
hagué l'activitat «Fes moto», organitzada 
pel Moto Club Moianès. I a les deu del 
vespre, al parc, cantada d'havaneres, 
amb el grup El Berganti, acte organitzat 
pels Geganters de Moià. 

L'endemà, diumenge dia 2, a partir de 
dos quarts de cine de la tarda, va desen-
rotllar-se al parc municipal el X Aplec de 
la Sardana Vila de Moià, amb les cobles 
Lluïsos de Taradell, Sant Jordi (Ciutat de 
Barcelona) i Ciutat de Cornelia. L'aplec 
va tenir un gran exit de participants. 

Els dies 4 i 11 d'agost TAteneu va oferir 
«cinema a la fresca», a les deu del ves
pre. 

Vigilies de la Festa Major 

Els dies 8 i 9 d'agost, cap de setmana 
d'abans de la Festa Major, es van cele
brar els tradicionals concursos de pintura 
ràpida i de dibuix infantil ràpid, organitzats 
pel Cercle Artîstic. Les obres foren expo-
sades a Can Carner els dies segùents. 
Heus acî el résultat dels concursos: 

—XLIII Concurs de Pintura Ràpida (48 
inscrits). Primer premi, Lluîs Puiggrôs; 
segon, Narcîs Sala; tercer, Eulàlia 
Pallarès; quart, Aida Mauri; cinque, Joan 
Vila Arimany; sise, Ricard Terraza; acces
sits, Francese Puell i Joan Tauleria. 

—XV Concurs Infantil de Dibuix Ràpid 
(60 inscrits). Categoria A (fins a 3 anys), 
premis a Aina Estrella, Sophie Maillet, 
Agnès Brau. Categoria B (4-6 anys): 
Elisenda Martorell, Cinta Martorell, Bernât 
Estrella. Categoria C (7-9 anys): Marina 
Dalmau, Pilar Gibert, Neus Martorell. 

Categoria D (10-14 anys): Anna Mauri, 
Marta Oller, Maria Martînez. 

El mateix dia 8 d'agost, dissabte, a dos 
quarts de vuit del vespre, hi hagué una 
audicié de sardanes al parc, amb la cobla 
Lluïsos de Taradell. 

L'endemà, diumenge dia 9, a les vuit 
del mati, va sortir la XXVIII Caminada 
Popular pel Moianès, organitzada pel 
GEMI (aquesta vegada, cap al sector 
sud-est del terme municipal de Moià). A 
les nou, es disputa el Torneig Vila de 
Moià de golf, a Montbrû. A les sis de la 
tarda, a la plaça Major, hi hagué un 
espectacle infantil amb el Magic Marc. A 
les set, sardanes al parc, amb la cobla 
Principal de Berga. A les vuit del vespre, 
davant la casa de la vila, pregò de la 
festa major, a carrée dels equips campi
ons del Club Esportiu Moià, com també 
proclamació dels guanyadors del concurs 
Eco-arbre (nens i nenes de 5è i 6è de 
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primària i de 1 r i 2n d'ESO), que són: 
Sergi Tantinà, Alba Ferrer, Jan Moral, 
Laia Castells i Berta Fargas. A les deu, al 
pavelló municipal, escenificació de l'obra 
teatral Còmica vida, de Joan Lluís Bozzo, 
amb Pep Cruz, Noël Olivé i Jordi Coro-
mina. 

El dimecres dia 12 d'agost, a les vuit 
del vespre, a l'avinguda de l'Arbre Fruiter, 
es va ter una cursa de «patíning» (pujada 
i baixada de patinets). Era la primera 
vegada que es feia i va tenir molt exit, 
amb trenta-cinc participants. 

La cursa de patinets (12 agost) 

L'endemà, dijous dia 13, a les quatre 
de la tarda, al parc municipal, es va rea-
litzar un taller de malabars, a carree de 
l'associació Desperta Espumes. A les vuit 
del vespre, cine infantil a la fresca, amb 
la projecció de Rebelión en la granja. 

El divendres dia 14 d'agost, a la una 
del migdia, hi va haver repic de campa-
nes i engegada de coets. Ja des d'una 

hora abans i fins al vespre, Desperta 
Espumes oferia, al parc, un taller de pin-
tures de cara, un altre de malabars i la 
construccié d'un mural gegant. A dos 
quarts de vuit del vespre, cercavila amb 
els gegants, bastoners i grallers pels car-
rers del poblé. A dos quarts d'una de la 
nit, al parc, «Disco beach party». 

Paràgraf a part mereix El musical!, 
espectacle que es realitza ja per cinquè 
any consecutiu. Va tenir Hoc al parc, a les 
deu del vespre del mateix 14 d'agost, 
amb la participado d'un centenar de 
veïns, que escenificaren disset números 
musicals davant uns 1.300 espectadors. 
L'espectacle enguany era dirigit per 
Gemma Andrés i es va repetir, a Cas-
tellterçol, el 23 d'agost. 

Els très dies de la Festa Major 

El dissabte dia 15 d'agost, a les dotze 
del migdia, a l'església parroquial, es va 
oficiar una missa solemne. A dos quarts 
de sis de la tarda, al parc, hi hagué inter-
canvi de plaques de cava, organitzat pel 
Moto Club. A les set, partit de futbol entre 
el C E . Moià 2 a Régional i el C E . Manresa 
Régional Préfèrent. Ja des d'una hora 
abans, al parc, Desperta Espurnes oferia 
tallers de malabars, espectacle de con
tes, etc. A dos quarts de vuit del vespre, 
a la plaça Major, concert amb l'orquestra 
Caravana. A dos quarts de deu, sopar 
jove, organitzat per l'Ateneu. Ados quarts 
d'onze de la nit, a l'auditori de Sant 
Josep, projecció del film Deconstruint el 



23-F, de Xavier Juncosa, acte organitzat 
per l'Associació Cultural Modilianum. A 
les onze, a la plaça Major, bail amb l'or-
questra Caravana. A les dotze, pregò 
jove des del balco de l'ajuntament. A dos 
quarts d'una, al parc, actuació dels grups 
Sherpa i Zàping. 

El diumenge dia 16 d'agost, a les nou 
del mati, es va fer una botifarrada. A les 
deu, a Tesglésia parroquial, missa pels 
difunts del poble. A la mateixa hora, al 
parc, Torneig Joan Codina d'escacs (par-
tides rapides), intégrât dins el Circuit 
d'Escacs de la Catalunya Central. A les 
onze, també al parc, jocs infantils, jocs 
recreatius i xocolatada, mes taller de 
malabars i taller de construcció de tam-
bors. A dos quarts de sis de la tarda, al 
Saiol, ascensions amb globus, amb el 
patrocini de la Caixa de Manresa. A les 
sis, a la plaça Major, danses tradicionals 
de Moia; per manca de dansaires, no es 
pogueren ballar el bail de gitanes i el dels 
veguers; de tota manera, l'actuaciô va 
atraure unes 350 persones. A les set, a la 
plaça del Moianès, «Festa de l'escuma». 
A dos quarts de vuit del vespre, al parc, 
sardanes amb la Cobla Sabadell. A les 
deu, cercavila nocturna dels gegants i 
grallers. A les onze de la nit, a la plaça 
Major, ball amb el Grup Melmelada, patro
cinai pel bar La Vicaria. Al parc, «Nit 
alternativa», amb els grups Far Away i 
Tremendos. A les dues de la matinada, 
discoteca. 

El dilluns dia 17 d'agost, a les deu del 
mati, es va oficiar una missa concelebra-
da amb ocasió de Thomenatge a la velle-
sa i la Festa de l'Arbre Fruiter. A dos 
quarts de dotze, al pare, hi hagué home-
natge a la vellesa, amb salutació de ben-
vinguda a carrée dels nens i nenes gua-
nyadors del concurs Eco-arbre, homenat-
ge al matrimoni format per Joan Fonts i 
Pilar Barrachina (absents, però, per 
motius de salut), vermut i concert-ball, 
animât per Alfred Robert. Simultàniament, 
XVIII Concurs de Dibuix Infantil Miquel 
Lerin, amb els segùents résultats: 

—Categoria A (fins a 3 anys): premis 
per a Sara Licona Calbet, Albert Torres 
Cunill, Laia Delgado Farràs. 

— Categoria B (4-6 anys): Bernat 
Estrella Riera, Hilda Crussats Padrós, 
Marc Truco Felipe. 

—Categoria C (7-9 anys): Àngels 
Gibert Romeu, Julia Delgado Farràs, 
Gabriela Vergés Reverter. 

—Categoria D (10-14 anys): Emma 
Estrella Riera, Nuria Hans Diaz, Monica 
Clapers Vila. 

A dos quarts de set de la tarda, a la 
casa de la vila, es va fer la recepció de la 
presidenta d e j a Festa de l'Arbre Fruiter 
d'enguany, Sra. Carme Ruscalleda i 
Serra, famosa cuinera, amb très estrelles 
Michelin en el seu restaurant de Sant Poi 
de Mar (Maresme). Tot seguit, es forma la 
comitiva, precedida del Pollo, els gegants 
i els Grallers de Moia, per dirigir-se a 
piantar arbres a la zona dels Cirerers 
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(carretera de Manresa). A dos quarts de 
vuit, al pare, comengà la vetllada tradicio
nal, presentada per la poetessa Clara 
Sola i Bujons. El primer parlament anà a 
carree de Josep Martínez Góngora, en 
nom del Patronat de la Lliga de Defensa 
de l'Arbre Fruiter. Després es proclama el 
Premi Francese Viñas al Civisme, atorgat 
enguany a PAgrupació de Defensa 
Forestal (ADF) de Moia i recollit pel seu 
president, Josep Roca i Iglesias. També 
es lliurà una placa de reconeixement al 
grup de teatre La Cadira, amb motiu del 
seu vint-i-cinquè aniversari, placa recolli
da pel seu director, Jordi Guinart i Dilmer. 
Després es procedí a la lectura del vere-
diete del Certamen Literari, que enguany 
era de poesia i versava sobre el tema 
«Les fonts». Heus ací els premiats: 

—Categoria A (fins a 12 anys): Berta i 
Aina Fontanet Serracarbasa. 

—Categoria B (13-16 anys): Anna 
Bach Valls. 

—Categoria C (17-25 anys): Montse 
Martínez Rocasalva. 

—Categoria D (a partir de 26 anys): 
Josep Fàbrega i Selva. 

Posteriorment es repartiren els premis 
del concurs de dibuix infantil Miquel Lerin. 
Llavors fou el torn del parlament de la 
presidenta de la festa, que relaciona la 
fruita i la cuina i formula una recepta adi-
ent (que trobareu en un altre Hoc d'aques-
ta revista). A continuació la Coral de 
Moia, dirigida per Ferran Miró i seguida 
pel public, interpreta l'Himne de l'Arbre 

Fruiter. Corn a segona part de la vetllada, 
tingué Hoc un concert del conjunt Fol-
kincats, que constituía el darrer del Fes
tival Viñas. La primera peça que interpre
taren anà acompanyada d'unes evoluci-
ons coreogràfiques per alumnes de l'es-
cola de dansa Somnis. El concert fou 
bonic, pero els assistents el trabaren 
massa llarg, ja que dura mes d'una hora, 
afegida a l'estona que ja havia durât la 
Festa de l'Arbre prôpiament dita. 



La diada encara continua amb l'esce-
nificació de la comèdia L'amie de veritat, 
a les deu del vespre, a l'Espiai, a càrrec 
del grup La Cadira, dirigit per Jordi Gui-
nart. Simultàniament, al pare, discoteca 
juvenil. 

Finals d'agost 

Els dies 18-21 d'agost a la tarda, al 
pare, es va disputar el XXIV Torneig de 
Petanca de la Festa Major. 

El diumenge dia 23 del mateix mes, a 
les set de la tarda, al parc municipal, hi va 
haver sardanes, amb la cobla Principal 
de Berga. 

El dia 26 es va obrir l'exposiciô «Modi-
lianum, 20 anys d'histôria. Una mirada 
gràfica: la coHecciô Manel Alsina», de 
que parlarem mes àmpliament en el prô-
xim numéro de LATOSCA. 

El diumenge dia 30, a les set de la 
tarda, al parc municipal, hi hagué sarda
nes, amb la cobla Principal de Berga. 

BIBLIOTECA DE MOIÀ 
quest estiu la biblioteca, a mes 
d'estrenar aire condicionat, ha 

êê^ organitzat un munt d'activitats. 
Aixî, cada dimecres del mes de juliol, 

«contes a la fresca», amb els rondallai-
res Marta Esmarats, Monica Torra, Caries 
Vidal i la companyia En Clau de Clown. 
Ha estât tot un èxit. 

Els dijous del mateix mes hi va haver 
un cicle de xerrades sobre viatges, com 
ja s'havia anunciat en l'article del numero 

anterior de LA TOSCA. El premi que se 
sortejava anà a parar a Vilafranca del 
Penedès. 

Del 13 de juliol al 3 d'agost vam tenir 
una exposiciô sobre expedicions catala
nes als catorze cims de mes de 8.000 
mètres d'altitud. 

I del 5 d'agost al 5 de setembre, una 
exposiciô d'aquarel-les de la moianesa 
Maria Estevadeordal. 



PUBLICACIONS 
n aquesta secció donem compte 
de publicacions relacionades amb 
Moia o el Moianès o bé d'informa-

ció publicada sobre la nostra vila i rodalia 
i la seva gent. Distingim quatre apartats: 
llibres, fullets, revistes i diaris. 

Llibres 

En l'apartat de llibres, aquesta vegada 
hem vist: 

—Sant Quirze Safaja. Un poble de 
frontera, d'Antoni Pladevall i Font, Amal
gama Edicions, Barcelona 2009, 264 pp.; 
és una historia d'aquest municipi moia-
nesenc, redactada pel seu actual rector i 
conegut historiador; 

—Del Collet al coll de Mosca, de 
Ramón Arús i Molins, Arús Gorina Editors, 
Barcelona 2009, 154 pp.; és un recull 
d'articles publicats per aquest sabada-
llenc, estiuejant de Castellterçol, dins els 
programes de la testa major castellterço-
lenca o en alguns altres llocs. 

Fullets 

Recentment hem vist aparéixer els 
següents fullets o prospectes: 

— «Guia de servéis municipals i soci-
als del Moianès. Moià», editada peí 
Consorci i l'Ajuntament, amb 16 pp., 
sense data; 

— «Moià», plànol turístic, amb infor-
mació municipal i de servéis, éditât per 
SR Associats, sense data; 

— «Les fonts de Calders», éditât per 
l'Ajuntament de Calders, amb 48 pp., 
sense data (pero es va presentar el dia 
30 de juny del 2009); 

— «Sender del riu Calders», éditât per 
l'Ajuntament de Calders, sense data, 
intégrât dins la col-lecció «Camins de 
Calders»; d ins ja mateixa col-lecció, en 
format mes petit, hem vist: «Camí de la 
Fonteta», «Variant del Clot del Soldat» i 
«Variant del Forat Mico»; 

— «Servéis turístics del Moianès» i 
«Qué puc visitar al Moianès?», editats 
peí Consorci. 

Revistes 

En l'apartat de revistes, editades a 
Moià o rodalia, hem vist: 

—el número 122 (II trimestre 2009) de 
Palestra, portaveu de l'esport moianès, 
amb 16 pagines d'informació esportiva; 

—el número 24 (abril-juny 2009) de 
Mola Mes, butlletí municipal de Moià, 
amb 12 pagines sobre el municipi moia
nès; 

—el número de juny 2009 de El Castell 
de Calders, butlletí informatiu municipal, 
amb 32 pagines sobre el municipi calderí; 



- e l número 66 (juny 2009) de La 
Crínca, revista deis alumnes de l'Escola 
Pia de Moia, amb 36 pagines de temàtica 
escolar; 

—el número 60 (juliol 2009) de Guai-
teu!, full informatiu mensual de la comu-
nitat deis Avets, amb 3 pagines en format 
digital; també el número 21 (juliol 2009) 
de Ruso Avets, amb 16 pagines sobre les 
Comunitats de TArca de Catalunya, amb 
també el suplement de la mateixa revista 
amb la «Memoria 2008» (16 pp.). 

Diaris 

Passant ais 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 
Moia i rodalia i la seva gent: 

—29-5-2009 (EI9Nou): «Un casament 
a Moia acaba amb la germana de la 
núvia detinguda. A la sortida de la disco
teca va atrepellar almenys quatre perso
nes. La noia va conduir havent consumit 
alcohol i près cocaína, segons els Mossos 
d'Esquadra». 

—6-7-2009: «Uns 200 veïns de 
Monistrol de Calders repassen tres quarts 
de segle d'història. El municipi va cele
brar, amb un acte molt pedagogie, que fa 
75 anys es va separar de Calders». 
«Paguen 100.000 euros per dues eugues 
en una subhasta a Calders. En una traba
da a la finca Equus Arabians es van 
posar a subhasta un total de 27 exem-
plars de raça àrab i se'n van adjudicar 
13». La «meteoimatge» és un cel tem-
pestuós sobre Castellterçol, fotografia 
tramesa a la redacció per Joan Cap-
devila. 

—7-7-2009: la «meteoimatge» és la 
balma del Gomar, foto enviada a la 
redacció per Agustina Martínez. 

—8-7-2009: «Un motorista resulta ferit 
greu en un accident de transit a 
Calders». 

—9-7-2009: «Ensenyament preveu fer 
el centre que ha de desofegar l'institut 
Moianès en el 2010. L'equipament, pre-

vist a Castellterçol, s'esperà des de fa 
anys perqué PIES de Moia està al límit. El 
futur centre tindrà alumnes de quatre 
pobles. L'institut de Moià, que es va 
construir fa uns trenta anys per a dues 
aules per ours, ja en té tres de completes. 
Una tramitació iniciada fa cinc anys i que 
ha passât per diferents opcions». «Fecsa 
i PAjuntament acosten posicions per a 
instal-lar el supertransformador a Calders. 
El consistori, però, encara no autoritzarà 
que funcioni, perqué Red Eléctrica, de 
qui depén el subministrament, no ha sol
licitât el permis». «La primera vegada 
que vaig venir a Moià em vaig perdre», 
breu entrevista a Salvador Calero, policia 
municipal de Moià, dins la secció «De 
casa». 

— 10-7-2009: «El président del Conseil 
Comarcal del Vallès Oriental, Antoni 
Risquez, va manifestar a Castellterçol 
que no creu en comarques corn el 
Moianès». La «meteoimatge» son unes 
hortènsies d'estiu, fotografia tramesa a la 
redacció per Joan Capdevila. 

— 11-7-2009: la «meteoimatge» son 
uns abellots a Moià, foto enviada a la 
redacció per Joan Capdevila. 

—13-7-2009!• «L'Estany es dota d'un 
centre emissor que ha de millorar la 
recepció de la TDT». «Castellterçol acuii 
una exposició de Birmania». 

— 14-7-2009: «Sempre penso com cui-
nar de manera diferent el mateix plat», 
breu entrevista a Roger da Silva, cuiner 
de Castellterçol, dins la secció «De casa». 
La «meteoimatge» és una vista del mar 
de Barcelona, fotografia tramesa a la 
redacció per Lluis Clara Iglesias. 

— 15-7-2009: «L'anàlisi dels comptes 
aixeca noves critiques de l'oposició de 
Moià». «El consistori de Calders i Fecsa 
arriben a un acord per a la instal-lació del 
transformador. El monstre, de 270 tones, 
va arribar ahir a la subestació eléctrica 
després de tretze dies de viatge». 

-16-7-2009: «CiU de Moià defensa 
l'equip de govern en una carta oberta on 
elogia la tasca feta. La federació locai 



atribueix la mala situació econòmica a 
l'esforg per "prestar servéis" a tot el 
Moianès. Aplaudeix la promesa de reduc-
ció de l'IBI. Convergencia i Unió reconeix 
que hi ha cert descontentament ciutadà, 
però creu que en part és motivat per la 
crisi general». «L'homenatge a la Nova 
Cangó es pre-estrenarà a Castelltergol». 

— 17-7-2009: «Roma canonitzarà a l'o-
tubre el pare Coli, vicari d'Artés i de Moia 
a mitjan segle XIX. La parroquia artesen-
ca ha organitzat un pelegrinatge en vai-
xell per a l'acte de canonització del funda
dor de les Dominiques de l'Anunciata». 

— 18-7-2009: «La plataforma contra 
l'IBI de Moia obté 1.600 firmes, que lliura-
rà amb acta notarial. Les signatures 
donen suport al manifest en què es recla
ma la rebaixa d'impostos i una auditoria. 
Tornaran exemplars de la revista munici
pal. El col-lectiu ciutadà estudia fer arri
bar el manifest i l'acta de les firmes a 
instàncies externes perqué en tinguin 
coneixement». 

— 19-7-2009: «A Moia ja hi ha molts 
bars, hi feia falta una granja com aques
ta», breu entrevista a Esther Roldan, 
propietaria d'una granja-bar, dins la see-
ció «De casa». 

—20-7-2009: «Amics de Castelltergol 
celebren plegats el 66è aniversari». 

—21-7-2009: «El Govern farà millores 
a la carretera de Calders després de la 
queixa de l'Ajuntament. L'obra, valorada 
en 1,4 milions d'euros, renovará el ferm 
en un tram de 9 km i, a més, millorarà les 
barreres de seguretat, tal com es recla
mava». «A l'Ajuntament he de ser consci-
ent que mai no ho fare bé per a tothom», 
breu entrevista a Joan Purtí i Ortiz, de 
l'Estany, dins la secció «De casa». 

—22-7-2009: la «meteoimatge» son 
unes buguenvíl-lees a l'Escala (Alt 
Empordà), fotografia tramesa a la redac-
ció per Joan Capdevila. 

-22-7-2009 («Avui»): «Performance 
al Caixaforum. Marcel-li Antunez presen
ta aquest vespre la conferencia mecatrò-
nica "Protomembrana"». 

—23-7-2009: «L'escola de l'Estany, 
finalista d'un premi per evitar conductes 
de rise social». «Cine ciclistes veterans 
de Moia es llancen a l'aventura de fer la 
volta a Espanya. Els corredors ja han 
completi la primera etapa, que els ha 
portat fins a Santiago de Compostel-la». 
La «meteoimatge» són unes flors de 
color vermellós, foto enviada a la redac-
ció per Carles Illa Casanova. 

—24-7-2009: «Un llamp provoca un 
petit incendi a Calders». «La campanya 
d'excavacions arqueològiques de Moia 
se centrare en la Bauma del Gai. El pri-
mer equip de treball, dirigit per Pilar 
Garcia, es posa a la teina aquest dissab-
te, i el 7 d'agost el rellevarà el grup de 
Jordi Roseli». 

- 25 -7 -2009 : «Calders mostra les 
claus d'un consum responsable». En 
«L'enquesta» hi participa la moianesa M. 
Isabel Penacho, de 58 anys. 

—28-7-2009: «Som l'empresa més 
forta de Catalunya fent neules i gelats», 
breu entrevista a Quico Sosa i Tuneu, 
industriai pastisser de Castelltergol, dins 
la secció «De casa». 

—29-7-2009: «CiU de Moia rellevarà el 
darrer regidor dimissionari amb el tercer 
suplent de la Mista.. El Hoc que va deixar 
vacant Carles Padrós l'ocuparà l'actual 
president locai de CDC, Joan Soler». 

-30-7-2009: «ERC de Moia voi que 
l'Ajuntament torci Hisenda a corregir els 
valors cadastrals. Els republicans argu-
menten que la valoració, del 2007, es va 
fer en el punt àlgid del mercat immobilia
ri». La «meteoimatge» són uns cactus 
florits, fotografia tramesa a la redacció 
per Antonia Mas Corts. 

—31-7-2009: «El govern de Moia 
demanarà la revisió del nou cadastre. 
CiU i PSC donen suport a la moció d'ERC 
perquè es reclami un coeficient corrector. 
L'alcalde de Moia, Josep Montràs, va 
assegurar que avui mateix sortirà la peti-
ciò a la direcció general del Cadastre. La 
proposta que es va aprovar pel pie argu-
menta que la revisió es va fer en el punt 



àlgid del mercat immobiliari. El nou regi
dor de Cit i pren possessió del carree». 

— 1-8-2009: «El govern de Moia reta
llará una dedicació, però per a ERC no es 
compleix el pia economie. Cit i va explicar 
en el pie mesures que s'estan prenent 
per a reconduir la situació econòmica, 
que des de l'oposició consideren insufici-
ents». 

—3-8-2009: la «meteoimatge» és una 
papallona al terme municipal de Moia, 
foto enviada a la redacció per Marc 
Alcantarilla. 

—3-8-2009 (La Vanguardia): «El Espa-
nyol ya se siente en casa. El club vuelve 
a tener estadio propio después de doce 
años de "exilio". La Fura deis Baus aportó 
las escenas más espectaculares del acto 
de inauguración del nuevo estadio». 

—4-8-2009: «Castelltercol fa el darrer 
pas per dotar-se d'un nou pía urbanís-
tic». 

—5-8-2009: «Obliguen la plataforma 
"Moia diu Prou" a retirar una parada». 

—8-8-2009: «L'Ajuntament de Moia 
desnonarà un pis de lloguer de propietat 
municipal (situat al el Martí i Poi). El con
sistan veu provat que la persona a qui es 
va Hogar fa temps no hi viu i s'ha donat de 
baixa del padró». 

—9-8-2009: «Rúa carnavalera contra 
l'IBI a Moia. En un to festiu però reivindi-
catiu, uns 300 vei'ns van sortir ahir al 
carrer en una manifestació amb simbolo
gia pirata per protestar contra "els impos
tas abusius"», noticia de primera pàgina, 
ampliada a l'interior: «21 milions d'euros 
és el deute actual del consistan». 

— 10-8-2009 (La Vanguardia): «Una 
nueva Fura en Budapest. El grupo catalán 
protagoniza el festival Sziget, el mayor de 
Europa. La mayor cita con la música del 
continente espera a cerca de medio 
millón de personas. La estrella: La Fura 
deis Baus». 

— 11-8-2009: «Ens farien falta un cen
tenar mes de vei'ns», breu entrevista a 
Raimon Mauri, regidor d'Urbanisme de 
l'Estany, dins la secció «De casa». 

-12-8-2009: «Motociclisme: L'Arca-
rons Off Road posa punt final a la vuitena 
edició, a Moià». 

— 13-8-2009: «El govern atorga ajuts a 
set municipis del Bages (entre ells, Moià) 
per a redactar plans urbanístics». «Cata
lunya i la Fura deis Baus viatgen a Buda
pest». «S'esta fent un abús deis herbici
des», breu entrevista a Jaume Illa, pages 
ecologista de Moià, dins la secció «De 
casa». 

— 14-8-2009: «Els treballs a la cova de 
les Toixoneres de Moià arriben al nivell 
de 50.000 anys. La campanya amplia 
Tarea d'excavació per trabar mes restes 
rellevants de neandertals. La Bauma del 
Gai aporta mes dades. 

— 15-8-2009: «És una equivocació no 
ensenyar a jugar a escacs a Tescola», 
breu entrevista a Joan Codina, escaquis-
ta de l'Estany, dins la secció «De casa». 
La «meteoimatge» és una papallona 
sobre una flor, fotografia tramesa a la 
redacció per Caries Illa. 

— 15-8-2009 (Manresalnfo): «"Moià diu 
Prou" mostra el seu poder de convocato
ria amb el Ir Concurs de Fotografia. Les 
140 fotografies participants es mostren a 
Tavinguda de la Vila aprofitant la nombro-
sa gent que setjueix els actes de la festa 
major». «"Moià diu Prou" denuncia pres
sions politiques que Tobliguen a tancar 
Texposició fotográfica. La plataforma 
denuncia els fets en el mateix aparador 
on fins avui ha mostrat les fotos». 

— 15-8-2009 (La Vanguardia): «La Fura 
crea en Sziget un paisaje de fantasmas, 
grillos y humo. El macrofestival de Buda
pest estrena el espectáculo del grupo 
catalán». 

— 17-8-2009: la «meteoimatge» son 
u nes carbasses enunhortde Castelltercol, 
foto enviada a la redacció per Joan Cap-
devila. 

- 18 -8 -2009 (Avui): «Romànic al 
Moianès. Els monestirs i les ermites de 
Santa Maña d'Oló i l'Estany», reportatge 
de dues pagines signât per Cecilia 
Lorenzo. 



-19-8-2009: «Amb el carro i la muía 
mai no vaig tenir avaries...», breu entre
vista a Manel Puigdomènech, transportis
ta de Calders, dins la secció «De casa». 

—21-8-2009: «Encara hi ha molts 
adults que els fa pànic l'aigua», breu 
entrevista a Irene Roca i Nuria Gaja, 
monitories de piscina de Moià, dins la 
secció «De casa». 

-23 -8 -2009 : «Hi ha gent que em 
demana com cuino el plat de bacallà», 
breu entrevista a Julia Gómez, adminis
tradora del bar Esport de Moià, dins la 
secció «De casa». La «meteoimatge» és 
una sortida de sol a Salou, fotografía tra-
mesa a la redacció per Nuria Mas Corts. 

—24-8-2009: «Marc Parrot pre-estrena 
a Castelltercol el muntatge "50 anys de la 
Nova Canco". L'espectacle, que es repre
sentará aquesta nit al Centre Espai 
Escènic, fa un repas de les cançons mes 
emblématiques del moviment. L'obra ofe-
reix temes d'autors com Raimon, Joan 
Isaac, Lluís Llach, Teresa Rebull, Pau 
Riba, La Trinca i Isidor Mari. El muntatge 
incorpora peces de generes molt diver
sos i d'artistes de les décades dels sei-
xanta, setanta i vuitanta». 

-25-8-2009: «Un llibre posa en valor 
el llegat dels neandertals en Tevolució 
humana. L'obra de Gemma Aguilera des
taca la importancia de les troballes dels 
jaciments de Capellades i Moià». «El 
MAP-ERC calcula que el deute del con
sisten de Moià supera els 21 milions. La 
xifra s'ha constatât amb els números del 
tancament dels comptes del 2006, 2007 i 
2008. Despeses del govern "sense justifi
car". Les inversions, "desordenades". 
Adjudicacions "fêtes a dit sota sospita". 
AHegacions a la Sindicatura de Comptes. 
Els comptes del 2006, 2007 i 2008 s'han 
aprovat provisionalment, i ara s'hi poden 
presentar al-legacions». «Castelltercol 
aplega una gentada en els actes de la 
testa major». 

-26-8-2009: «El Moià perd a casa de 
manera contundent amb l'Aiguafreda». 
«Les Toixoneres de Moià era punt de 

parada dels viatges dels neandertals. Les 
excavacions a la cova, dirigides per Jordi 
Rosell, es clouran aquest divendres». 
«Aquí trobareu café, entrepans... i simpa
tía», breu entrevista a Lis Cuitó, que 
regenta una granja-bar a Moià, dins la 
secció «De casa». 

—28-8-2009: «La meva mare ja havia 
treballat a la fábrica abans que jo», breu 
entrevista a Ángel Freixa, treballador del 
textil jubilât, de Moià, dins la secció «De 
casa». 

—29-8-2009: «El govern de Moià reco-
neix un deute de 16 milions i retreu que 
l'oposició Tinfli fins a 21 . CiU considera 
"recuperables" les inversions de Moià-
Futur per al CAP i el pàrquing subterrani. 
Martínez, alcalde accidental, assegura 
que "no hi ha res amagat" en el tanca
ment dels comptes del 2006, 2007 i 
2008"». 



POLLASTRE AMB CIRERES 

eus ací la recepta de cuina expli
cada per Carme Ruscalleda 
durant la Festa de l'Arbre Fruiter 

d'enguany i que copiem, amb el seu per-
mis, del llibre Cuina a casa amb Carme 
Ruscalleda. Receptes de cada mes amb 
productes de temporada, Grup Editorial 
62, Barcelona 2005, p. 68. 

Ingredients per a 4 persones: 1 pollas
tre de pagés; 500 g de cireres; 500 mi 
d'aigua mineral; 150 g de sucre; 100 mi 
de vi ranci; 50 g de llard de porc; una 
cullerada de mel; oli d'oliva verge; sal; 
pebre negre; sajolida. 

Preparació: 
1) Per a les cireres: Prepareu al foc un 

almívar lleuger amb l'aigua i el sucre. 
Quan arrenqui el bul!, incorporeu-hi les 
cireres (rentades i sense cua) i deixeu-
les coure 3 minuts. Deixeu refredar les 
cireres dins del mateix almívar. Reserveu-
ho. 

2) Netegeu el pollastre de plomes i 
d'interiors. Talleu-lo a vuitens (si voleu, 
podeu demanar a la botiga que us el 
tallin d'aquesta manera). Disposeu el 
pollastre en una safata de forn. Poseu la 
pell a sota en contacte amb la safata. 
Amaniu-lo amb la sal, el pebre i la sajoli
da. Poseu-hi un rajolí d'oli per sobre i un 
parell de cullerades de llard. 

3) Entreu el pollastre al forn a 190 
graus aproximadament (mireu de tenir-lo 
préviament escalfat). Al cap de 30 minuts, 
traieu el pollastre i ruixeu-lo amb el vi 
ranci en el qual hem diluir la mel. Gireu-
lo (la pell ha de quedar a dalt) i torneu-lo 
a entrar al forn a 160 graus. A partir 
d'aquest moment, el pollastre ha de 
coure aproximadament una hora i mitja. 
Durant aquest temps, s'han d'anar girant 
els talls cada 20 minuts; l'objectiu és 
aconseguir un bonic rostit, daurat i ten
dré. 

4) 10 minuts abans de treure el pollas
tre del forn, afegiu les cireres a la safata 
del pollastre. Si veieu que va curt de sue, 
afegiu-hi un pél d'almívar. 

Consells: 
1) Muntatge. Un cop fora del forn, 

poseu el pollastre en una altra safata de 
presentació. Coleu els sucs de coccio. 
Deixeu reposar la salsa 1 minut i traieu 
una mica del greix que aflora a la super
ficie. Per acabar, afineu-la de sal i 
pebre. 

2) Cuina antiga de debo. Aquesta és 
una recepta molt antiga del Maresme, 
datada a mitjan segle XVII, de la familia 
del mas Arquer de Goscons, de la pobla
do dArenys de Munt. 

3) També amb préssecs. La mateixa 
recepta és vàlida si substituím les cireres 
per préssecs de vinya, ben ferms i també 
un xic verdosos, que estiguin tallats a 
quarts. 

4) Xai en comptes de pollastre. El ros
tit amb fruita també funciona molt bé 
amb pit, coli i cues de xai Meto. 

Detalls técnics: 
1) Nivell de dificultat (d'1 a 5): 3. 
2) Temps de preparació: 2 h 30 

minuts. 
3) Temps de coccio: 2 h. 
4) Apte per a congelar: sí. 



PENSAMENTS CAÇATS AL VOL 
o hi ha res que pesi tant com un 
cor cansat. 

I w Quan intentem descolorir el millor 
que h¡ ha en els altres, descobrim el 
millor que hi ha en nosaltres mateixos. 

Alegra't de poder suportar les injustíci-
es, perqué la veritable desgracia consis-
teix a cometre-les. 

Estimar és el millor encanten per a ser 
estimat. 

Només podem teñir pau si abans en 
proporcionem. 

En la gloria d'un home sempre n'hi 
han participât d'altres. 

Els gossos quan están contents donen 
ordres a la cua. 

Els avars no caguen per por de tenir 
gana. 

Els avars, en donar la mà, compten 
els dits a l'hora de retirar-la. 

Sebastià CODINA 
(«Vacarisses», marc 2008) 

EL SECRET DEL MON 
I secret mes secret d'aquest 
mon és saber-hi viure», deia 
en Quim Viñas. Pensant en 

Ara bé, no ens enganyem, perqué les 
Neis, els mitjans de comunicació, etc., 
sovint sembla que vagin en contra de tot 
aixó. Per tant, ens cal saber discernir i 
sempre triar la veritat per a tirar enda-
vant. 

Ens cal ser jnol t comprensius i tole-
rants amb els altres i mirar de no emetre 
judiéis de qualsevol manera. Hem d'aga-
far sempre el camí que ens gui'í cap a la 
pau. 

Joan ROCA SALLAS 



COMIATS 
A LLUÍS GRANERS I PUIG 

/ dia 8 d'agost, sobtadament, 
moría en Lluís Graners i Puig, 
home molt popular per diversos i 

variats aspectes de la seva personalitat. 
Bo i donant el condol a la familia, publi-
quem dos comiats que hem rebut. 

Adéu al Lluís del Condal 

No toqueu l'espardenya. Deixeu la 
gàbia penjada al seu lloc. Si alguna de 
les seves obres retrata plenament el 
Lluís del Condal, aquest muntatge, que 
ha passât tants anys penjat al seu jardí, 
és el seu autoretrat mes fidel i perfecte. 

L'espardenya és símbol de catalanitat 
i de democracia, especialment per a les 
generacions de la guerra civil. La gàbia 
és el bar, la barra, que el tanca a ell, pero 
obert ais quatre vents, al món. Darrere 
de la seva barra, entre la caixa registra
dora i la cafetera, ell va exercir durant 
una pila d'anys. Va ser catéter, barman, 
cambrer. I ho va fer bé, amb mans d'ebe-
nista" Perô va ser moites altres coses 
que son els autèntics valors de la seva 
personalitat. 

Des de darrere la barra va confessar 
dues generacions de moianesos —i 
moianesencs i ultramoianesencs—, els 
va fer de pare, de conseller, de mainade-
ra. Des de darrere la barra va tractar 
tothom per igual: pobres i ries, savis i 
rues, locáis i forasters. Sovint el veies 
recolzat a la barra, mig assegut a la 
nevera vermella que hi havia a sota, xer-
rant amb... Peí seu tamboret-divan hi van 
passar représentants d'arts, Hêtres, cièn-
cies i polítics de tots colors. Auténtica 
democracia, que no tots assumiriem 
amb tanta comoditat. 

Mes enllà del «vermut Lluís», el «dei-
xa'm fer», la ceba a la romana, els graffi
tis a la vidriera, mentre va ser al bar; mes 
enllà de les formidables peces de pedra i 

fusta que van sortir de les seves mans 
de jubilât, el Lluís era un home obert a tot 
i a tothom, amb la paraula i el conseil 
adéquats a cada moment, que va contri
buir a la millora de la comunitat molt més 
que altres, suposadament més professi
onals. 

I, per a mi, en aquests moments en 
qué ens pesa la seva absèneia, un bon 
element per a fer perdurar el seu record 
és aquell seu auìbretrat penjat al jardí. 

Josep Alboquers, 
el segon Pep de l'Snack 

Carta d'un picapedrer a un mestre 
picapedrer 

Vull donar el meu més sincer i sentit 
condol a la familia per la pèrdua d'una 
persona tan optimista com era el nostre 
amie Lluís Graners. Em sento obligat a 
escriure aquesta carta, perqué hi ha 
alguna cosa en el meu interior que m'ho 
demana. Explicaré un xic corn va comen-
çar aquesta afecció tan meravellosa que 
és poder crear realitat artística d'una 
cosa tan freda corn és la pedra. 

Ja fa molts anys, anava, juntament 
amb la meva esposa, passejant prop de 
cal Lluís. En aquell moment, ell estava 
esculpint una pedra i em va cridar molt 



I'atenció. En Lluís, atent com sempre, va 
d¡r-me: «Passa, passa i ho veuràs mes a 
prop.» En veure el que estava realitzant, 
vaig dir-li que, una cosa tan bonica com 
la que eli feia, també m'agradaria moltís-
sim de poder-la ter jo. «Prova tu de fer-ne 
una», va ser la seva resposta. 

En aquella época, jo treballava a 
Terrassa i un dia, en pujar i passant per 
Caldes de Montbui, vaig parar-me un 
moment en una pedrera que hi ha arran 
de la carretera. Vaig comprar una pedra 
petita i, tenint com a mostra la imatge 
d'un logotip de l'empresa on treballava, 
vaig comengar a picar pedra. Aquest va 
ser el meu primer treball en pedra, grad
es a l'amie Lluís. Per sempre, dones, 
Lluís, t'estaré agraít per donar-me aques
ta empenta tan meravellosa. 

M'agradaria també aprofitar aquesta 
ocasió per a recordar, a mes d'en Lluís 
—que precisament va divulgar l'eslògan 
«Moia és molt Moia» — , persones com el 
serraller Quirze i tants pintors artesans 
que hem tingut i tenim a Moia. No puc 

entendre que un ajuntament com el nos-
tre no hagi tingut mai una regidoría de 
Cultura que s'hagi adonat del potencial 
del poblé, és a dir, que hagi valorat con-
venientment artistes i artesans, que van 
per tot Catalunya representant la vila de 
Moiá, deixant el pavelló molt alt, sense 
colors polítics, només amb la cultura d'un 
poblé com a ensenya. 

A Moiá hi ha una entitat anomenada 
Cercle Artístic, pero hem de teñir en 
compte que no solament hi ha bons pin
tors, sino també ceramistes, gent que 
treballa la marquetería, les joies, i innom
brables artesans. Cree que está molt bé 
que tinguem el Museu de l'Ós, pero 
podría estar situat a les Coves del Toll, i a 
l'antiga fábrica Comadran s'hi podría obrir 
una sala per a tots els artistes i artesans 
de Moiá. Així, d'aquesta forma, podríem 
estar un xic mes valorats a casa nostra. 

Adéu, Lluís. Que el teu record ens 
esperoni a tots. 

Viceng Alcantarilla 



LLEURE I CULTURA 

El dijous dia 9 de juliol a les vult del 
vespre va teñir lloc a Can Carner una 
conferencia sobre «Viure al ritme del sol. 
Les energies renovables», a carree de 
Pep Puig Boix, enginyer industrial, acte 
organitzat peí Consorci del Moianés. 

El diumenge dia 12 del mateix mes es 
realitzá una altra de les excursions men-
suals matinals peí Moianés que organitza 
Rivendel (vegeu-ne la crónica detallada 
en aquest mateix número). 

Per ais dies 13-24 de juliol el Club 
Esportiu Moiá va organitzar un «curs de 
tecnificació de fútbol» per a nens i nenes 
de sis a catorze anys. 

Del 18 de juliol al 30 d'agost les Coves 
del Toll van seguir un horari extraordinari 
(dilluns-divendres, de 10,30 a 14 h; dis-
sabtes i diumenges, de 10,30 a 14 h i de 
15a 18,30 h), amb l'eslógan «Obrim per 
vacances!». 

Per al diumenge dia 26 de juliol el 
GEMÍ va programar una ascensió al pie 
de TEstanyó (Andorra), coordinada per 
Joan Caries García. 

El divendres dia 31 del mateix mes, a 
dos quarts de nou del vespre, tingué lloc 
a l'auditoñ de Sant Josep la presentació 
del llibre Crónica de la independencia, a 
carree de la seva autora, la periodista 
Patricia Gabancho, acte organitzat peí 
comité local de Convergencia Democrá
tica de Catalunya. 

ESCENARI CINEMATOGRÁFIC 
MOIANÉS 

Durant les primeres setmanes de juny, 
el centre hípic moianés El Grévol, situat 
prop de la carretera de Moiá a Castelltergol, 
després del pont de Castellnou, va acollir 

els assaigs eqüestres de la pel-lícula El 
Timbaler del Bruc, que s'emetrá próxima-
ment en els cinemes i que protagonitzen 
Santi Millán, Vicent Pérez, Jordi Molla i 
Juan José Ballesta, entre altres. Els actors 
van demostrar simpatia i bonhomia. 

Facilitar la feina deis actors i técnics 
és clau en qualsevol pel-lícula. Per aixó 
un deis productors del film va destacar la 
idoneítat de les instal-lacions i el seu 
accés. Els responsables de l'hípica, 
David Crusat i Meritxell Terradellas, van 
subratllar que fou una experiencia diver
tida i insólita. 

A propósit, recordem que aquest cen
tre hípic ofereix cursos i servéis relacio
náis amb la seva especialitat: tels. 600 
48 94 60 i 600 48 94 61. 

EXPOSICIONS 

Del 6 al 19 de juliol hi va haver al 
Casal l'exposició «Llums de Bombai», de 
Montserrat Soler. 

Del 17 de juliol al 2 d'agost, a Can 
Carner, hi hagué l'exposició «Parelles 
artístiques. Experiències creatives per a 
la salut mental 2008-2009», de la Funda-
ció Centre Mèdie Psicopedagogie d'Oso-
na, amb patrocini de la Caixa de Manlleu 
i l'Ajuntament de Moia. 

El dia 27 de juliol es va fer el vernis-
satge de l'exposició «Grup 5 al Blanc», 
que resta oberta fins al 9 d'agost al 
Casal, amb pintures de Josep Alcoceba i 
Serra, Laura Sanz Masdeu, Tomás Torras 
i Costa, Xavier Vidal Sans i Ulrich Wolf. 

I el 10 d'agost s'inaugura, també al 
Casal, la mostra «Figuracions», amb pin
tures de Joan Abancó i de Marina Ber-
dalet, mostra que resta oberta fins al 16 
d'agost. 



CULTURA DE LA DONA 

L'entitat Cultura de la Dona va organit-
zar, abans de la Festa Major, una sèrie 
de classes de «cuina d'estiu», a Can 
Carner, a les cine de la tarda, en dime-
cres. Aixi, per exemple, el 5 d'agost, a 
carree de Mariona Clusella, i el 12, a car
ree del cuiner del restaurant Les Voltes. 

NINUS TEATRE, A MÈXIC 

La moianesa companyia Ninus Teatre 
de Marionetes va participar, a fináis de 
juliol, en el XXIV Festival Internacional de 
Titelles Rosette Aranda, a l'estat de 
Tlaxcala, Mèxic, on representaren l'es-
pectacle Ninus xou. Van ser molt ben 
acollits i el seu espectacle tingué un exit 
notable. Després es traslladaren a Testat 
de Veracruz, on realitzaren, en el seu 
festival, dues actuacions. Semblantment, 
participaren en els festivals dels estats 
d'Hidalgo i de Morelos. 

NOTÍCIES DE L'ESTANY 

El mes d'agost ha estat temps de calor 
i les nits dels caps de setmana s'han 
refrescat amb música. Aixi, el dijous dia 6 
d'agost, al locai del cine, hi va haver una 
«Festa irlandesa», amb cervesa i música 
a carree dels Brynard Boys. 

El dia 8 del mateix mes, un dissabte, 
en la VII Bachiana, Albert Bover va fer 
que el seu piano escampes entre els 
capitells del claustre estanyenc la genial 
música de Joan Sebastià Bach. 

El dimecres dia 26, també d'agost, un 
any més es va celebrar la «Caminada 
popular», que enguany ha arribat a la 
seva vint-i-sisena edició. 

DEFUNCIÓ 

El dia 22 de juliol va morir, en una clinica 
de Vie, Mn. Josep Puig i Collell, a l'edat de 
setanta-sis anys. Nat a Manlleu en 1932, 
estudia al Seminari diocesà i fou ordenat 
prevere en 1956. Havia exercit el seu 
ministeri sacerdotal com a vicari a la parro
quia de Santa Maria de Moia des de l'abril 

de 1959 fins al febrer de 1962. Naturalment, 
va tenir carrecs en altres parrdquies. Dar-
rerament era rector de Santa Maria d'Ai-
guafreda, on tingue Hoc la missa exequial 
el dia 24 de juliol. Al eel sia. 

MISCELLANIA 

A finals de juliol va prendre possessio 
del seu carrec de director de I'oficina de 
«la Caixa» de Moia el Sr. Manel Alvarez 
Barba. Li desitgem exit. 

El dijous dia 30 de juliol i el diumenge 
dia 2 d'agost es va commemorar, en les 
misses de I'esglesia parroquial i de I'Hos-
pital-Residencia, la festa del beat moia-
nes Francesc Xavier Ponsa. 

Moia Sport ofereix un «Casal de setem-
bre» per a nens i nenes. Semblantment 
ho fa Desperta Espurnes. 

El Consorci ja prepara la novena edicio 
de la fira «Moianes: turisme i lleure», 
celebradora a Sant Quirze Safaja els dies 
10-11 d'octubre. 

MOVIMENT DEMOGRAFIC 

Naixements 

Roger Capdevila i Rofes, fill de Marc i 
de Noemi, dia 28 de juny. 

Gemma Viladrich i Bermudez i Mireia 
Viladrich i Bermudez (bessones), filles de 
Lluis i de Maria Carme, dia 5 de juliol. 

Sergio Malo Tellez, fill de Sergio i de 
Gertrudis, dia 16 de juliol. 

Nicolas Guma Suarez, fill d'Alfonso i 
de Brenda Mary, dia 17 de juliol. 

Ibrahim Fofana, fill de Mamadou i de 
Kaidia, dia 25 de juliol. 

Mara Ladera i Garcia, filla d'lban i de 
Laura, dia 5 d'agost. 

Maria Forcada i Puixeu, filla de Ramon 
i d'Alexandra, dia 9 d'agost. 

Max Ferrer i Gonzalez, fill d'lsar i 
d'Arantxa, dia 12 d'agost. 

Vitor de la Viuda de Souza, fill de 
Joaquim i d'Elaine, dia 18 d'agost. 

Micaela Miranda Vega, filla de Daniel i 
de Laura, dia 20 d'agost. 

L'enhorabona als venturosos pares. 



Casament 

Xavier de Eugenio de Francisco (natu
ral de Barcelona i veí de Moia) amb 
Pasqual Gavilán Jiménez (natural de 
Mazarrón, Murcia, i veí de Moia), dia 11 
de juliol. Que siguin feliços. 

Defuncions 

Pere Porteli i Senyé, de setanta-sis 
anys, dia 9 de juliol. 

Sebastià Homs i Padrissa, de cinquan-
ta-tres anys, alcalde de Viladecavalls 
(Vallès Occidental) i fill de Moia, dia 15 de 
juliol, al Pedraforca. 

Dolors Burdó i Oiler, de vuitanta-set 
anys, vidua d'Enric Burdó, dia 30 de juliol. 

Josefina Torres Garrido, de setanta-
quatre anys, vidua d'Eusebi Graners i 
Ferrer, dia 30 de juliol. 

Ramona Marín Sánchez, de setanta-
cinc anys, dia 6 d'agost. 

Lluis Graners i Puig, de vuitanta-tres 
anys, dia 8 d'agost. 

José Romero López, de setanta-sis 
anys, dia 13 d'agost. 

Teresa García i Arguelles, de vuitanta-
sis anys, dia 17 d'agost. 

Al cel sien. Donem el condol als seus 
familiars. 

NOTA DE LA REDACCIÓ 

Els qui vulguin donar-nos articles, noti
cies o altre material per al pròxim número 
han de fer-nos-ho arribar abans del dia 10 
d'octubre, en què tancarem l'edició. 
Demanem que horn ens informi d'esdeve-
niments com naixements, casaments, 
defuncions esdevingudes fora de Moia, 
finals de carrera, testes familiars, activi-
tats 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 horn pot dipositar la correspon
dencia adreçada a LA TOSCA). 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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