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L’Ajuntament de Moià anuncia la liquidació del deute
Parlem amb Teòfi l Camí, nou propietari de l’Escorxador Comarcal

Final de curs i casals d’estiu
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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

És de marbre i quan es va 
inaugurar, fa noranta anys, estava 

pintat. On és?

Entre els que identifi queu correctament on es troba aquest element del poble de Moià 
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.

Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).

La imatge del concurs anterior corresponia als espiells dels gegants reis de Moià, que permeten la visió als geganters. 
El guanyador ha estat Gregori Montero.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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I hi trobareu encara el testimoni de 
moltes activitats culturals a la comarca, 
de formats i temàtiques ben diferents: 
jazz, titelles, teatre, jornada d’estudi... Són 
mostra, en part, de la iniciativa de la soci-
etat civil, com també de la voluntat dels 
diferents ajuntaments de disposar d’una 
programació que serveixi alhora per a re-
forçar la identitat de cada municipi i com 
a eina d’atracció. Hi sobresurt Ex Abrupto, 
una proposta artística ben comissariada, 
que presenta les produccions d’arts vi-
suals i sonores de forma innovadora, en 
instal·lacions i accions performatives al 
carrer i als portals de les cases. Aquest 
projecte, que ha estat una aposta perso-
nal durant anys, l’Ajuntament de Moià l’ha 
assumit plenament, enguany, potser com 
una anticipació dels projectes que poden 
abonar en el futur.

En el pròxim número podrem donar 
compte de les activitats d’estiu: l’Stag-
num, la Caminada Popular, les festes 
majors, totes elles amb una programació 
limitada de nou pel coronavirus. L’Ajun-
tament de Moià vol, el mes de setembre, 
retre comptes i presentar en assemblea 
les oportunitats econòmiques de futur, ara 
que es disposa d’un cert marge de mani-
obra. A fi  de preparar el nou curs, doncs, 
serà enriquidor poder-se trobar i compar-
tir il·lusions, anhels i criteris, en la vida en 
comú que signifi ca la festa major, de la 
qual, amb les limitacions corresponents, 
esperem que gaudiu.

Aquest editorial el redacatem en ple 
toc de queda nocturn a Moià, una res-
tricció que s’estén a 161 municipis per 
l’impacte que hi té el Covid-19. Cobreix 
gairebé tots els municipis de l’àrea metro-
politana, la costa del Maresme, el Garraf, 
la Selva, etc. Moià és l’únic municipi afec-
tat de la comarca del Moianès. El toc de 
queda podria condicionar l’activitat noc-
turna de la pròxima festa major. LA TOS-
CA en fa previsions, conversant amb el 
regidor competent. I és que Catalunya va 
relaxar molt les mesures a l’inici de l’estiu, 
en un fi nal de curs amb concerts i des-
plaçaments massius. L’alegria del solstici, 
amb la revetlla de Sant Joan com a símbol 
d’un canvi d’etapa, té una penitència cara, 
amb el sistema de salut de nou al límit. 

A l’interior del nostre butlletí hi ha notí-
cies i valoracions molt positives que tam-
bé representen un nou període, com el fet 
que l’Ajuntament de Moià s’ha espolsat 
defi nitivament el llast del deute, un punt 
fort que ha estat profusament multiplicat 
a través de les xarxes socials i la televisió 
i que ha posicionat de nou l’alcalde com 
a model de bona gestió a Catalunya. I no 
és l’única notícia positiva: una entrevista 
a l’actual propietari de l’escorxador palesa 
com una indústria (que era a les portes 
del tancament per sentència judicial, amb 
el consegüent risc de deixar sense feina 
més de dues-centes persones) ha pogut 
capgirar una situació difícil amb determi-
nació i inversions.
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Moià surt del pou
AraMoià

El divendres 23 de juliol Moià va liqui-
dar el deute de prop de 8 milions d’euros 
que tenia amb el Ministeri d’Hisenda es-
panyol. Aquest darrer pagament suposa 
la fi  del Pla d’ajust que tenallava l’econo-
mia municipal des del 2012.

Aquesta notícia ha tingut un gran res-
sò mediàtic, i amb raó: passar d’un deute 
del 395% i 25,5 milions a un del 15% en 
deu anys no és qualsevol cosa ni passa 
cada dia! En el 2011 les fi nances munici-
pals van fer fallida. De fet, estaven en fa-
llida des de feia dècades (us convidem a 
repassar els números del 2009 d’aquesta 
mateixa revista), però el col·lapse va pro-
duir-se en el 2011. Arribar a aquest nivell 
tan bèstia d’endeutament indicava una 
gestió nefasta durant molts anys seguits, 
tal com s’ha demostrat.

I com pot ser que s’hagi reduït el deute 
en «només deu anys»? Doncs bàsicament 
per tres raons: 1ª) S’ha fet una gestió rigo-
rosa i dura del pressupost municipal. 2ª) 
Els tipus d’interès dels crèdits han experi-
mentat una dràstica davallada, i 3ª) i molt 
important, tots els ciutadans de Moià han 
fet un esforç enorme, patint uns serveis li-
mitats i una falta d’inversió i manteniment 
molt notoris, mentre havia de suportar un 
IBI altíssim llegat dels governs de CiU, 
amb Josep Montràs al capdavant. (Des 
que AraMoià va entrar a l’ajuntament, l’IBI 
s’ha mantingut i aquest darrer any ja el 
vam poder abaixar una mica.)

Ara el malson s’ha acabat. Moià no es 
mereixia aquesta terrible situació. S’han 
perdut molts anys, i el cost d’oportunitats 
ha estat altíssim; però ja està, ara toca 
mirar el futur amb força, optimisme i es-
tratègia.

Des d’AraMoià volem fer política en 
majúscules. Fins ara hem demostrat ser 
uns bons gestors; ara volem demostrar 

VIDA MUNICIPAL

Fot. C.I.C. – Moià   
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que podem posar Moià on pertoca. Si fi ns 
ara Moià estava dalt de tot del rànquing 
dels municipis més endeutats, ara el vo-
lem posar al capdavant dels millors po-
bles del nostre país, i ho farem!

El pròxim setembre volem convocar 
tot el poble a una assemblea informati-
va. Fa just deu anys de la primera d’un 
seguit de trobades on vàrem explicar-

vos la situació catastròfi ca del municipi i 
què proposàvem per a sortir de la situa-
ció fallida. Ara és de justícia explicar-vos 
com hem sortit del pou i quines propostes 
tenim per a encarar el futur del poble, la 
gestió dels impostos i els serveis. Creiem 
que hem de retre comptes i us demanem 
que hi assistiu per, entre tots, començar 
aquesta nova etapa.

Refl exions sobre el retorn del deute
ADMM – Moià Deute

Recentment, el ple de l’ajuntament va 
aprovar el retorn del deute que tenia amb 
l’Estat espanyol, derivat del pagament a 
proveïdors de 8,2 milions d’euros, que 
va realitzar el govern del PP l’any 2012. 
Aquesta és una notícia agredolça, per-
què, malgrat l’aspecte positiu del retorn 
del deute i de l’alliberament de la tutela 
fi nancera de l’ajuntament, presenta histò-
ricament aspectes no tan positius.

Quan l’ajuntament es va acollir al pla 
de pagaments a proveïdors, el poc temps 
per a la tramitació i l’objectiu de resoldre 
l’immens problema del deute amb els pro-

veïdors van fer que es donessin per bones 
totes les factures que havia autoritzat l’an-
terior govern municipal convergent, sense 
revisar de nou, partida per partida, si es 
corresponien amb obres realitzades satis-
factòriament i si els pressupostos havien 
estat infl ats. Tot això, al llarg d’aquests 
anys, s’ha traduït en la màxima que l’ad-
ministració pública sempre paga, que vol 
dir que tots els possibles sobrecostos els 
han pagat els veïns amb els seus impos-
tos.

En el transcurs d’aquests nou anys 
hi ha hagut una administració molt cor-
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recta des del punt de vista legal, però no 
ha anat acompanyada, al mateix temps, 
d’un esforç per aclarir les causes de l’en-
deutament i intentar, per la via judicial, el 
rescabalament del deute contret de forma 
irregular, ni tampoc d’una optimització 
dels recursos de tresoreria. Després dels 
tres primers anys, amb uns costos per 
interessos molt elevats, amb la caiguda 
dels tipus d’interès a zero, es van produir 
uns estalvis d’uns 500.000 euros anuals, 
que, en lloc de mantenir uns grans saldos 
improductius en els comptes bancaris, 
s’haurien pogut destinar cada any a in-
versions necessàries per al poble o bé al 
retorn anticipat, cada any, d’una part més 
del préstec estatal, que ara, al cap de cinc 
anys, s’ha aprovat liquidar en la seva tota-
litat de 2,4 M.

A hores d’ara, Moià porta uns vint anys 
de retard en inversions necessàries per 
a la vila. Malgrat que la mala gestió dels 
governs de Josep Montràs ve de molts 
més anys enrere, va ser en els deu últims 
quan va créixer de manera exponencial el 
deute, sense que es traduís en inversions 
tangibles per al poble, com hauria estat, 
per exemple, el famós somni de la piscina 
coberta, que prometia en la seva última 

campanya electoral. A canvi d’això tenim, 
des de fa tretze anys, un espai destinat 
a pàrquing sense acabar i uns habitatges 
de l’antiga caserna inservibles i molt de-
teriorats.

Feliçment, podem contemplar el fi nal 
del malson del deute, però el dèfi cit d’in-
versions acumulat durant aquests anys, 
els serveis que es van reduir i l’impressi-
onant desgavell urbanístic heretat, condi-
cionaran encara la vida moianesa durant 
els pròxims anys.

La nostra associació va néixer amb la 
voluntat de treballar per investigar, aclarir 
i exigir responsabilitats pel deute creat a 
Moià. Veient que l’ajuntament no ho ento-
mava i per evitar la prescripció d’algunes 
de les fl agrants «irregularitats» detecta-
des, vam iniciar en el 2012 un procedi-
ment judicial al Jutjat número 3 de Manre-
sa, que s’ha anat dilatant en el temps per 
tràmits, declaracions i canvis de jutge; ara 
està en la fase de tancament de la instruc-
ció, a la qual darrerament també s’ha per-
sonat el nostre ajuntament. Restem ara a 
l’expectativa de la possible celebració de 
la vista judicial, i que la notícia agredolça 
d’aquests dies sigui una mica més dolça 
el dia de demà.
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La negativa a vacunar-se a Moià 
dobla el percentatge de municipis propers
Josep Font

A mitjans de juliol, un 2,25% de perso-
nes s’havien negat a vacunar-se del Co-
vid-19 a l’Àrea Bàsica de Salut de Moià. 
Pot semblar un percentatge modest, però 
dobla el resultat d’altres 
àrees bàsiques de salut, 
com Vic Nord o Artés, 
amb percentatges d’un 
1%, com mostra el gràfi c 
següent. De fet, a la majo-
ria d’àrees de salut, la mit-
jana de persones reticents 
a la vacuna és del 0,80%, 
cosa que assenyala una 
singularitat en el cas de 
Moià. S’apunta que la tipologia de per-
sones més reticents a vacunar-se o que 
neguen l’efi càcia de la vacunació no cor-
respon pas a les més joves. 

És per això, en part, que a Moià es 
va fer una marató de vacunacions el dia 
8 de juliol, adreçada a persones de més 
de trenta anys. Xavier Lázaro, director de 

l’EAP Moià-Castellterçol, 
declarava a LA TOSCA: 
«Som conscients que hi 
ha força moviment anti-
vacunes a l’àrea bàsica, 
però no entenem el per-
què. Des de l’equip del 
CAP es va trucar perso-
nalment, una per una, a 
totes les persones que 
s’havien negat a vacu-

nar-se, aportant dades científi ques per a 
convèncer-los.» Algunes persones, asse-
gurava Lázaro, ho acceptaven; d’altres, 
no.

Font: Dades obtingudes el 10.07.2021 al Mapa de vacunació COVID-19 a Catalunya. UPC.
Computational Biology and Complex Systems
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Reclamació de puntuació i augment
de places als instituts artístics
Pares i mares del Moianès

Som unes famílies del Moianès que 
ens trobem amb la següent situació pro-
blemàtica: hem fet la preinscripció a l’Ins-
titut Eart Vic com a primera opció, per pro-
ximitat, per logística i per professionalitat; 
de segona opció hem posat Manresa, 
l’Institut Lluís de Peguera. I un cop publi-
cada la llista del barem dels alumnes ens 
hem assabentat que, per ser del Moianès, 
havíem d’haver-nos inscrit a Manresa, do-
nat que era l’institut de preferència per a 
tenir puntuació de la comarca. A més, ens 
diu l’institut de Manresa que, si ho hem 
posat com a segona opció, la puntuació 
no serà vàlida i, per tant, no tindrem pre-
ferència d’entrar.

Ens sentim molt decebuts, perquè nin-
gú no ens n’havia informat. No entenem per 
què tant en les jornades de portes obertes 
d’ambdós instituts, com per via telefònica 
des de secretaria o a través de l’ajunta-
ment —on vam presentar una instància i 
encara no ens han contestat—, com tam-
poc des del nostre actual institut, ningú no 
ens va informar que hauríem d’haver po-
sat l’Institut Lluís de Peguera per a tenir els 
punts de preferència de comarca.

Tot i això, tant en un institut com en 
l’altre veiem que hi ha molta demanda i 
poques places. Per tant, també volem 
demanar una ampliació de places per a 
aquests centres docents.

Aquesta situació ens ha empès a par-
lar amb l’inspector d’ensenyament per ex-
posar-li aquesta situació de desinformació 
i per demanar un augment de places per 
a assolir tota la demanda d’alumnes en el 
curs 2021-22. 

La nostra intenció és demanar que tant 
en les jornades de portes obertes, com des 
de les secretaries d’aquests instituts (Lluís 
de Peguera i Eart), incloent-hi aquells on 
van actualment (Tona, Moià), hom asses-
sori correctament els alumnes i pares per 
a saber que hi ha una puntuació de zona 
de preferència de comarca (en el cas d’en-
senyament, que no és la mateixa de sani-
tat). També pretenem aglutinar totes les fa-
mílies els fi lls i fi lles de les quals no puguin 
cursar els estudis que desitgen per falta de 
places; volem contactar amb altres famí-
lies que se sentin desfavorides per algun 
d’aquests motius. De moment, som pares 
de Collsuspina, Moià i Castellterçol.

CARTES A LA REDACCIÓ
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Teòfi l Camí, nou propietari 
de l’Escorxador Comarcal del Moianès
Josep Riera

Des del dia 1 de gener del 2020, Teòfi l 
Camí Gibert (Juneda, 1968) és el nou pro-
pietari de l’Escorxador Comarcal del Mo-
ianès. Dirigeix una de les empreses més 
grans de la nostra comarca, on treballen 
unes dues-centes persones i amb una 
facturació que, segons el preu de la carn, 
pot fl uctuar entre 75 i 85 milions d’euros 
anuals. Cada dia agafa el seu vehicle a 
les cinc i vint-i-cinc del matí —el senyor 
Camí és una persona molt metòdica— i es 
desplaça fi ns a Moià des de Juneda, po-
blació d’uns tres mil cinc-cents habitants, 
situada al nord de la comarca de les Garri-
gues, a la província de Lleida. Casat amb 
Cecília Bellmunt, tenen tres fi lles («tenim 
lo millor que ens ha donat la vida, tres pre-
cioses fi lles, l’Aina, l’Emma i la Maria»).

Vostè compra l’Escorxador Comar-
cal del Moianès a principis del 2020. Per 
què pren aquesta important decisió?

Bé, nosaltres som pagesos. Tenim 

camps de cereals i granges amb produc-
ció pròpia. L’any 2008 vàrem comprar un 
escorxador petitet a Torregrossa i matà-
vem quaranta o seixanta porcs a la set-
mana. Aquest sector, en general, sempre 
ha estat difícil, però com que no treballà-
vem mai amb porc blanc sinó sempre amb 
porc duroc, ibèric i ecològic, el negoci ens 
funcionava. En aquell mateix escorxa-
dor vam arribar a matar mil quatre-cents 
porcs. Després ens volíem deslocalitzar i 
vam presentar quatre projectes en quatre 
llocs diferents, però no ho vàrem aconse-
guir. A Moià, per un canvi de relleu gene-
racional, hi va haver un acord: una família 
que tenia ganes de retirar-se de l’activitat 
i una altra, la nostra, que tenia ganes de 
créixer. I Moià crec que és un lloc extra-
ordinari per la seva ubicació, per la pro-
ximitat amb Barcelona i també perquè és 
a prop de bastantes granges. Va ser una 
evolució natural.

Degut a dèfi cits urbanístics estruc-
turals de la zona industrial del Prat, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya va dictar en el seu dia una sentèn-
cia ferma que requeria el tancament de 
l’activitat de l’escorxador. Vostè tenia 
coneixement d’aquesta complicada si-
tuació quan va comprar l’escorxador?

No ho coneixia. En qualsevol cas, no 
sé si és molt o poc important el fet que no 
ho conegués. El que sí que tinc clar és que 
s’ha treballat molt, perquè la nostra em-
presa ha fet totes les obres pendents d’ur-
banització del polígon segons el projecte 
que hi havia de l’any 1995. Com pot veu-
re, s’ha fet tot l’asfaltat, s’han fet els car-
rers travessers, el clavegueram d’aquests 
carrers, la zona enjardinada. La pista de 
skate l’hem arreglada, hi hem posat una 

PERFILS

Teòfi l Camí (fot. ECM)   
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font i unes baranes, etc. Hem reformat 
tot allò que calia perquè les coses puguin 
funcionar amb normalitat. Vam abordar la 
situació amb l’ajuntament i jo diria que, tot 
i no conèixer aquestes defi ciències urba-
nístiques el dia que vaig venir a Moià, avui 
ja està gairebé tot solucionat, i amb ganes 
de fer coses. Al fi nal, en la vida, només 
hi ha una cosa que no té solució, que és 
perdurar a la terra. La resta s’arregla tot, 
només cal bona voluntat i parlar-ne.

Ja que tractem de temes urbanís-
tics de la zona industrial, quina és la 
seva opinió del pont existent sobre 
el torrent de la Corretjona que hi ha a 
l’entrada del polígon?

Aquest pont no fi gurava dins el projec-
te. A vegades estem molt centrats en la le-
galitat refl ectida en la documentació, però 
també la pràctica és important. Aquest pont 
s’ha d’arreglar. Jo crec que totes les em-
preses estarem bolcades amb l’ajuntament 
i amb el poble per a arreglar el pont, perquè 
està mal encarat i és de molt difícil accés. 
Em consta que l’ajuntament està fent tots 
els estudis i esforços necessaris per donar-
hi solució, i nosaltres estarem al seu cos-
tat, perquè pensem que és una necessitat. 
L’important, des del meu punt de vista, és 
buscar solucions, que tampoc no han de 
ser tan difícils. Un pont, avui en dia, tèc-
nicament és un tema d’equilibri econòmic.

L’Ajuntament de Moià va aprovar la 
cessió d’una parcel·la de propietat mu-
nicipal, molt a la vora d’aquí on som ara, 
perquè s’hi construís un escorxador de 
baixa intensitat (boví, oví i cabrum) amb 
la fi nalitat que els petits productors de 
la comarca no s’haguessin de despla-
çar. Com valora  aquesta iniciativa?

Jo crec que és bo per al poble i per a 
la comarca donar solució a una casuística 
que va quedar òrfena. Al fi nal, els escorxa-
dors comarcals, perquè siguin rendibles, 
s’han d’acabar especialitzant, sigui per a 
certifi cacions, sigui per a poder exportar 
a segons quins països o per a accedir a 

mercats interiors. He vist només un dibuix 
d’aquest escorxador de baixa intensitat 
que estaria situat, com vostè diu, aquí da-
vant mateix. De fet, nosaltres, quan vam 
urbanitzar, ja vàrem deixar una sortida 
de clavegueram perquè quan es constru-
ís tinguessin fetes totes les connexions 
dels serveis. Evidentment, s’acabarà im-
plementant per a donar servei als petits o 
mitjans ramaders, a fi  que puguin continu-
ar comercialitzant la carn que produeixen. 
Aprofi to l’ocasió per a dir que, amb el Juli, 
el nostre director, vam visitar una empresa 
de Vic que fa escorxadors mòbils. És un 
camió homologat com si fos un escorxa-
dor que es desplaça a la mateixa explo-
tació i fa la feina amb totes les garanties 
sanitàries. Segur que hi haurà solucions 
tècniques que s’acabaran aplicant.

Com ha dit abans, vostè ve d’una 
família amb tradició agrícola i ramade-
ra. Ens pot explicar breument la seva 
trajectòria en aquests sectors?

Com totes les coses en la vida, és una 
evolució. Jo soc la vuitena generació de 
Cal Tero i fi ns a la setena generació (la 
dels meus pares) no hi havia porcs. Les 
sis primeres generacions de la fi nca que 
tenim a casa feien remolatxes, ametlles, 
cereals, oli de les Garrigues. Hi va haver 
una rotació fi ns als anys cinquanta o sei-
xanta, quan molta gent dels pobles se’n 
va anar a treballar a Barcelona, cosa nor-
mal en totes les famílies. El meu pare i el 
seu germà petit es van quedar a Juneda, i 
per a continuar fent bullir l’olla a la família 
van diversifi car el negoci amb la introduc-
ció de la ramaderia, i van anar creixent. 
A principis del 2000 vam tenir ganes de 
transformar-nos. Sempre estem centrats 
a fer un producte de molta qualitat, molt 
diferenciat del mercat. Tenim una línia de 
porcs que mengen un quaranta per cent 
de premsat d’ametlla. El porc és un mo-
nogàstric, és a dir, diposita el que li dones. 
Si tu li dones un producte que és amarg, 
la carn és menys agradable; si li dones 
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Escorxador Comarcal del Moianès (fot. ECM)

un producte que és dolç, la carn és més 
agradable. Si li dones més ordi, té menys 
retenció de líquids. Tot depèn de l’alimen-
tació. Com he dit, som una família en 
transformació. Fa sis anys vam incorporar 
a la nostra activitat una planta de cinc mil 
metres quadrats a les Borges Blanques, 
on tenim tota una línia de plats precuinats 
i frescos, i sobretot amb la garantia d’un 
producte molt bo, que és la nostra obses-
sió. I no em vull deixar la granja-escola 
que la tenim des del 2006 i per on passen 
set o vuit mil nens cada any; entre altres 
coses, els expliquem què és un pagès. I 
un pagès és un transformador d’energia 
adaptat en el temps.

Els porcs que entren a la vostra 
empresa, majoritàriament d’on prove-
nen? Els ramaders del Moianès porten 
el seu bestiar a l’escorxador de Moià?

De diumenge a dijous arriben cada dia 
al nostre escorxador dotze o tretze cami-
ons de porcs. Un 70% provenen de Cata-
lunya, un 15% de la resta d’Espanya, i úl-
timament n’han vingut de l’estranger per a 
alguna producció molt específi ca. Avui en 
dia la majoria de granges estan integra-
des en importants empreses de fora de la 
comarca, com Vic, Girona o Lleida —per 
posar alguns exemples—, que els porten 

els porcs i els paguen pels serveis. És a 
dir, el bestiar és al Moianès físicament, 
però la decisió està deslocalitzada a qual-
sevol zona de Catalunya. De fet, hi ha uns 
catorze petits ramaders del Moianès que 
ens duen els porcs, o els anem a buscar 
nosaltres. També visitem grangers de la 
vora, amb la fi nalitat d’incorporar-los al 
nostre escorxador, perquè sempre és molt 
millor, per tot: per proximitat, per logística, 
perquè la comunicació és molt més ràpida 
i fl uida. Si estem al Moianès, és normal 
que tinguem més col·laboradors d’aquí.

A quins mercats es distribueix el 
seu producte?

El nostre mercat majoritari, en un per-
centatge molt alt, és Catalunya. La famí-
lia de Cal Tero tenim més de tres-cents 
carnissers d’arreu de Catalunya que ens 
compren la carn. Crec que és una quanti-
tat considerable de gent que repeteix, que 
ens fa confi ança. De fet, ara tenim una 
persona de màrqueting i comunicació, 
feina molt important, perquè si les quali-
tats, iniciatives i tot el que fem no arriba 
al nostre consumidor, aquest no ens po-
drà valorar. Els porcs tenen moltes peces. 
Els pernils que tenen més greix són els 
de més qualitat. El pernil ibèric a tothom 
li agrada, perquè té greix. El magre no té 
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Ofi cines de l’Escorxador Comarcal del Moianès (fot. ECM)

gust, és proteïna i prou. No dic que no si-
gui bo ni dolent, però el gust és en el greix. 
De pernil, que és aproximadament el 26% 
del porc, en venem a tot Espanya, i també 
a Itàlia i França. Després tenim diferents 
parts del porc que obligatòriament el mer-
cat ja ens diu on poden ser distribuïdes. 
Miri: les orelles, els ossos de l’espinada, 
les cues, els budells, els pulmons, el fetge, 
els ronyons... difícilment la nostra societat 
d’aquí i la d’Europa en general ho consu-
mirien, perquè cada vegada en mengem 
menys. Doncs totes aquestes parts del 
porc que li he dit i que són més d’un 20% 
del porc, inevitablement les hem d’expor-
tar a països on en mengen molt, com les 
Filipines, Corea, el Japó, la Xina, l’Índia. 
Ara ens han homologat, però per a arri-
bar a aquesta homologació només pots 
tenir especifi citat. Si no tinguéssim això i 
moltes millores tècniques que hem hagut 
de fer a l’empresa, com la instal·lació de 
càmeres, detectors de metalls, etc., no 
podríem anar a aquests mercats. Si un 
treballador nostre volgués fer una mani-
pulació a la carn, quedaria enregistrat per 
les càmeres. Imagini’s vostè fi ns a quin 
punt arribem! Fa quinze dies vam passar 
una prova per a exportar a catorze països 
més; això vol dir que ens encaminem cap 

a una producció determinada i que hem 
d’estar oberts a aquestes iniciatives que 
són imprescindibles per a ser competitius.

El canvi de propietat de l’Escorxa-
dor Comarcal del Moianès es produeix 
pocs mesos abans d’irrompre a Cata-
lunya la pandèmia del Covid-19. Com 
va afectar l’empresa?

El Covid ens ha afectat molt, tant aquí 
com a la planta de precuinats. També vull 
parlar de la nostra granja-escola, que, de 
resultes de la pandèmia, vàrem posar a 
disposició del Departament de Salut com 
un lloc d’aïllament de persones malaltes 
de Covid. La nostra instal·lació, que té un 
espai de 60.000 metres quadrats i 120 
llits, ha servit perquè les persones malal-
tes poguessin sortir i no creuar-se amb 
altra gent. A nivell de la indústria càrnica 
hem tingut molta pressió. Tot i que som un 
sector estratègic i que hem pogut treballar, 
per a la família va ser molt difícil. Després 
de l’aterratge, al cap de tres mesos d’in-
corporar-nos aquí de propietat entrem en 
un Covid amb una baixada de comandes 
d’un 50%, amb una difi cultat de venda, 
una caiguda dels preus del mercat i tota la 
convulsió generada que ha tingut la seva 
complexitat. Gràcies a tot l’equip i a les 
decisions que hem pres, hem pogut fun-
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cionar, diguem, amb una certa normalitat 
dins l’escenari Covid. Hem posat termo-
càmeres a les entrades de la instal·lació, 
als vestuaris... Si una persona té febre, la 
porta no s’obre. També mampares en els 
menjadors, distàncies, mascaretes, etc., i 
encara estem en una intensitat de treball 
important. Ha sigut un any complicat.

Vostès també tenen una fundació. 
Amb quina fi nalitat?

La nostra fundació, amb un pressupost 
de 100.000 euros l’any, està dins l’àmbit 
de la granja-escola de Juneda. Cal dir 
que ha perdurat durant tota l’última crisi, 
període en què se n’han tancades moltís-
simes. Hi tenim més de cinquanta perso-
nes, amb assistència de quinoterapeutes, 
físios i psicòlegs. Fem teràpies treballant 
amb els animals. Pensi que una persona 
que va en cadira de rodes, sempre veu el 
món des de baix i això li pot generar una 
baixada d’estima, per dir-ho d’alguna ma-
nera, però quan puja a dalt d’un cavall, tot 
i no poder caminar, veu el món diferent. 
Per a nosaltres és una satisfacció com-
provar que iniciatives com aquestes avan-
cen, gent que millora moltíssim, i sobretot 
aprendre que hi ha moltes anormalitats en 
la vida, i també valorar una mica més el 
que tenim, perquè tenim molt i a vegades 
ens sembla que som infeliços. Ens fal-
ta perspectiva i viure situacions que són 
realment delicades i complexes i que cal 
molta refl exió i esforç per a minimitzar-les.

El fet de donar feina a tanta gent 
m’imagino que també li deu suposar 
una satisfacció. Vostè se sent valorat?

De fet, estic content, perquè a l’em-
presa tenim persones molt vàlides: grans 
professionals, bona gent. Si em valoren o 
no, això ho hauria de preguntar a ells. Avui 
en dia, en general, si vostè agafa un pro-
grama electoral de qualsevol partit polític, 
veurà que ningú no parla de les empre-
ses. Els qui som emprenedors a vegades 
ens sentim una mica orfes. Crec que els 
empresaris ens hem d’esforçar a seduir la 

gent jove que surt de la formació perquè 
tinguin un al·licient per a venir a treballar 
a casa nostra, perquè hi vegin un recorre-
gut, una estabilitat i s’hi sentin identifi cats. 
Això vol dir obrir portes i explicar-nos a fi  
que aquestes coses acabin passant. En 
qualsevol cas, jo crec que les administra-
cions haurien d’estar més al costat de to-
tes les iniciatives, però especialment de la 
gent que té il·lusions, i avui en dia trobes 
moltes difi cultats per a qualsevol cosa que 
vulguis posar en marxa. 

Després de més d’un any dirigint 
l’empresa a Moià, quina opinió li me-
reix aquest altiplà que forma la comar-
ca del Moianès i la seva gent? 

El paisatge és una passada. Jo crec 
que vostès són privilegiats quant a l’en-
torn, les rutes, les Coves del Toll..., tenen 
moltes zones per a caminar, per a gau-
dir, fonts, aigua corrent pràcticament tot 
l’any. Pensi que jo vinc de les Garrigues, 
on plou 220 mil·límetres l’any. Llavors tu 
arribes aquí i veus brollar l’aigua tot l’any, 
veus rierols, tot verd. Són dues situacions 
molt separades. Aquí a Moià estem a 717 
metres d’altitud, i a Juneda, a 264. No té 
res a veure. Quant a les persones, jo m’he 
sentit molt ben acollit i només espero que 
la gent de Moià se senti còmode amb no-
saltres.

¿Vol afegir alguna cosa més que no 
li hagi preguntat, senyor Camí?

Doncs donar les gràcies a tots els tre-
balladors, perquè són ells els qui fan pos-
sible que aquest projecte de casa nostra 
avanci. A la gent del poble, els diria que, 
encara que som de fora, tenim voluntat de 
perseverar, i que estem oberts a tothom 
qui tingui inquietud o interès a saber qui 
som i què fem, i també a qualsevol col-
laboració en què nosaltres puguem ser un 
ajut. Finalment, i dins les difi cultats que hi 
pugui haver, jo animo tothom a pensar en 
positiu, a no generar confl ictes i a buscar 
solucions, perquè d’aquesta manera la 
vida és més fàcil per a tots.
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Un any de vivències a l’institut
L’equip directiu de l’Institut Moianès

Després d’un curs 2019-2020 molt es-
pecial, que va acabar amb un trimestre de 
confi nament per a parar la pandèmia, vam 
començar el setembre plens d’incògnites. 
Amb ganes de retrobar-nos després de no 
haver pogut acomiadar-nos al juny. Amb tot 
un seguit de mesures higièniques i de dis-
tanciament per a evitar la difusió del virus al 
centre. Amb grups bombolla. Amb entrades 
esglaonades. Amb mascaretes i neteja de 
mans. Amb limitació de l’ocupació d’aules. 
Amb patis sectoritzats i sense sortides... Al 
setembre no semblava gens fàcil. 

Hem hagut d’acostumar-nos a les 
novetats: alumnes, professors i famíli-
es. Perquè no volíem que el virus tornés 
a paralitzar l’ensenyament presencial. 

Però estàvem preparats per a confi na-
ments puntuals, que no es van fer espe-
rar i van començar a l’octubre. Les clas-
ses confi nades no eren cap novetat, i, 
malgrat que la presencialitat a l’ESO és 
pedagògicament superior, ara ja domi-
nàvem les plataformes digitals. Tenint en 
compte això i que els confi naments eren 
puntuals, el curs va anar avançant entre 
onades de contagis i PCR. Tot i la pan-
dèmia, no hem deixat de fer projectes i 
impulsar canvis en l’avaluació per fer-la 
més competencial, hem impulsat la Co-
missió d’Igualtat i hem treballat de valent 
amb els alumnes per no perdre la il·lusió, 
millorar i aprendre. Mai el temps no és 
perdut.

LES ENTITATS INFORMEN

Alumnes de segon d’ESO, al pantà de Sau (fot. Institut Moianès)   



17

La Tosca - Moià

Memòria d’un curs atípic
Escola Josep Orriols i Roca

Ara que ja hem arrencat el full del mes 
de juny del calendari, ja podem dir que 
hem acabat el curs! Naturalment, ha estat 
un curs atípic, envoltat de neguits, pors, 
com també d ’esperança i somnis. De fet, 
les expectatives que generava el seu inici 
han estat superades amb escreix.

Vam començar el curs amb un equip 
directiu totalment nou. Totes tres érem 
mestres tutores del centre des de feia un 
bon grapat d’anys i, amb ganes i molta il-
lusió, vam presentar un projecte que no 
comptava amb un esdeveniment ines-
perat. Al repte d’engegar la direcció d’un 
centre amb quatre-cents alumnes i les 
seves famílies s’hi van afegir les difi cul-
tats, a tots els nivells, de conviure amb un 
convidat incòmode que ha alterat la vida 
de tots els centres educatius i la de totes 
les persones en general.

Vam començar amb un pla d’orga-
nització que canviava el dia a dia de les 
escoles. La nostra, una escola amb doble 
línia, va patir doblement el seu impacte. 
Aquests cursos no hem pogut compartir 
amb els companys del nivell o del cicle 
les tardes diferents, ni les sessions d’edu-
cació física… Fins i tot ens va canviar la 
mirada sobre el teatre, senyal d’identitat 
del nostre centre. I si us parlem de l’orga-
nització dels patis? I les reunions virtuals 

amb les famílies i amb altres professio-
nals? I què ens dieu d’en Xot i la Fura amb 
el seu somriure gegant amagat sota una 
diminuta mascareta?…

Mesos enrere vagava per l’escola una 
llegenda urbana que deia que si la direc-
tora treia el nas per la porta de la classe 
era senyal que confi naven el grup, i au-
tomàticament les cares del mestre o de 
la mestra i de la quitxalla canviaven de 
color…  I si no us ho creieu, que us ho 
expliquin els alumnes de 4t A!

Tot ho podem resumir en una sola 
paraula: resiliència. Aquesta ha estat una 
gran lliçó, una lliçó magistral que hem vol-
gut transmetre als nostres nens i nenes: 
intentar superar les adversitats, fer servir 
la nostra imaginació i els nostres recursos 
per a resoldre les difi cultats del dia a dia 
i en equip. Viure l’escola amb optimisme, 
esperança, ganes de superació, creativi-
tat… sense girar l’esquena a la crua re-
alitat.

I ara que s’ha acabat el curs, que hem 
arrencat el full del mes de juny, podem fer-
ne una valoració altament positiva. Hem 
trobat moltes difi cultats, difi cultats per a 
cobrir substitucions a temps, dies en què 
s’amuntegaven els problemes i ens cos-
tava veure la llum del sol, incomprensi-
ons d’alguns davant de mesures que no 

Hem tingut positius de Covid-19 entre 
alumnes, professors i famílies, però ara 
que les vacunacions han arribat ens mi-
rem la situació amb més tranquil·litat. La 
normalitat no ha arribat, però hem fet fes-
ta de graduació amb famílies, hem pogut 
realitzar sortides de fi nal de curs i no hi ha 
hagut més contagis al centre. El fi nal de 
juny ha arribat amb molts bones notícies, 
perquè els alumnes de segon de batxille-

rat han superat les proves de selectivitat 
amb molt bons resultats. Tots han apro-
vat, i sis alumnes, amb notes per sobre 
del 9.

Som optimistes i pensem que durant 
el curs vinent s’anirà reprenent la norma-
litat. I, com abans de tot això, esperem 
tornar a fer viatges i reunions presencials. 
I, com abans de tot això, tornarem a veu-
re’ns els somriures.
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Festa de fi nal de curs. Sortida dels alumnes de 6è A (fot. Escola J. Orriols)   
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les decidia el centre… Però també hem 
trobat la il·lusió dels nens i nenes i dels 
mestres per tirar endavant, per continuar 
fent escola, i hem fet teatre i fi ns i tot… la 
superfesta de fi nal de curs, en què vam 
gaudir de la presència de totes les famíli-
es i ens vam contagiar amb la gresca dels 
nostres alumnes.

És cert que ens hem hagut de rein-
ventar: no hem compartit els patis amb 
els amics xics i grans, però hem pogut fer 
més cohesió de grup que mai. Fer horaris 
s’ha convertit en un trencaclosques difi ci-
líssim, però ens n’hem sortit. No hem po-
gut fer els padrins de lectura. Hem trobat 
a faltar moltíssim el contacte humà i ens 
hem hagut de conformar amb una tecno-
logia que a vegades fallava i que no ens 
deixava viure el caliu ni la sinceritat del 
cara a cara.

I enmig de tot això hem gaudit del 
recurs de l’aula SIEI, un espai amb pro-
fessionals per a atendre com es merei-
xen els nostres nens i nenes amb més 
difi cultats.

Però també hem patit una gran pèrdua 
en la nostra comunitat. El nostre company 
Jaume Musarra ens ha deixat. Ja sabem 
que moltes persones han patit pèrdues 
en aquests temps que ens ha tocat viure, 
que totes les vides valen la pena i que to-
tes deixen un buit, i la marxa d’en Jaume 
ha deixat un buit però també una il·lusió. 
Són tantes les coses que ens va aportar 
i els records que ens ha deixat que no hi 
ha prou espai dins aquesta petita memò-
ria per a explicar el que ha suposat aquest 
curs per a tots nosaltres.

Ara que ha arribat el temps d’estiu 
a les nostres vides i que el bon temps 
ens convida a l’optimisme, és hora per 
a començar a repensar el nou curs. Un 
curs amb incògnites degudes a la pan-
dèmia, però un curs amb somnis i pro-
jectes.

Engegarem el curs vinent celebrant 
un aniversari ben especial: fem cinquan-

ta anys, malgrat que ens conservem molt 
bé i que estem plens d’energia. El pròxim 
agost, durant la festa major, farà cinquan-
ta anys de la inauguració de l’edifi ci de 
la nostra escola. Si la situació sanitària 
ens ho permet, voldríem celebrar aquesta 
efemèride el curs vinent amb els nostres 
alumnes actuals, amb els de sempre i 
amb tots els moianesos i moianeses que 
ho desitgin. Però ja us en farem cinc cèn-
tims a través de les xarxes socials, i si 
penseu que podeu fer algun tipus de col-
laboració per celebrar una fi ta tan màgica 
podeu contactar amb nosaltres a través 
del correu electrònic.

També donem la benvinguda a un 
nou projecte: tenim el goig d’anunciar-vos 
que, d’entre un bon nombre de centres 
docents, el nostre ha estat escollit per a 
implementar el GEP amb vista a conso-
lidar un projecte plurilingüe propi. Com ja 
sabeu, a través del nostre pla educatiu, 
fa una bona colla d’anys que impulsem 
l’aprenentatge de l’anglès. El nostre ob-
jectiu és promoure l’aplicació a l’aula de 
metodologies per a l’aprenentatge inte-
grat de continguts i llengua estrangera 
(AICLE). Aquest curs vam poder incloure 
l’Art English (plàstica en anglès) a tota 
la primària i per al curs vinent inclourem 
Science (projectes de medi en anglès) 
als cicles mitjà i superior. Ens ha arribat 
l’hora de recollir el sembrat, de donar un 
nou impuls a la tasca engegada per ante-
riors equips directius i per tants mestres 
il·lusionats. I molts altres projectes que 
aniran madurant com les espigues de blat 
a l’estiu.

Arrenquem el darrer full del mes de 
juny amb la vista posada en el mes de 
setembre. I com diu la nostra versió del 
famós poema Cançó de Nadal:

L’escola és tancada, 
el sol brilla al carrer,
arriben les vacances
i al setembre ens retrobarem!!!
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Primera edició de l’Esbramec!
Gatzara Lleure Moianès

El dia 5 de juny va tenir lloc la primera 
fi ra d’educació en el lleure del Moianès, 
l’Esbramec! La fi ra va sorgir de la neces-
sitat de fer quelcom per als infants i joves, 
que, malauradament, han viscut moments 
complicats durant aquest temps de pan-
dèmia. Al mateix temps, era una manera 
de reivindicar l’educació en el lleure com 
a part essencial de la seva vida. Era im-
prescindible posar-los al bell mig i donar 
aquesta oportunitat de jugar, riure i pas-
sar-s’ho bé. Cal dir que enguany, durant 
els confi naments territorials que hem anat 
patint, l’educació en el lleure ha estat, en 
molts moments, tancada i no hem pogut 
desenvolupar la nostra tasca. La fi ra era, 
doncs, una manera d’iniciar una nova eta-
pa en el lleure al Moianès, una etapa post-
pandèmia en què puguem tornar a tenir 
aquell contacte amigable i familiar que, 
malauradament, avui no ens és possible. 
Volem obrir aquesta nova etapa per fer 
de l’amor la norma de vida i aprendre a 
cuidar-nos i estimar-nos més els uns als 
altres.

Aquesta fi ra va servir per a teixir xarxa 
amb entitats i empreses del Moianès. Des 
del principi vam creure que la fi ra havia de 
ser plural, diversa i inclusiva i que havia 
de vetllar perquè hi hagués diferents en-
titats de la comarca que hi participessin 
de forma activa. Per això moltes de les 
activitats que es van fer en el transcurs 
de la jornada van ser organitzades i pre-
parades per altres entitats i empreses de 
la comarca. Van fer una gran tasca i des 
de Gatzara volem donar les gràcies, ben 
sincerament, a totes aquelles que van fer 
realitat aquesta fi ra i van garantir-hi una 
excel·lent qualitat pedagògica i humana. 
Alhora, també volem regraciar totes les 
empreses i entitats que van apostar per 
la fi ra i que van ajudar al seu fi nançament; 

sense elles no hauria estat possible. 
Igual que el centenar de persones que 
van aportar el seu granet de sorra amb 
la participació del Verkami d’autofi nança-
ment de la fi ra. Volem, doncs, explicar-ho 
per donar compte de la generositat i pro-
ximitat de les persones que formen part 
d’aquesta, humanament, gran comarca 
del Moianès. També volem mostrar el nos-
tre reconeixement a les entitats de lleure 
associatiu que van participar en l’esde-
veniment. Des de Gatzara pensem que 
els diferents membres del lleure associa-
tiu ens hem d’ajudar i acompanyar en la 
nostra tasca. Estem feliços que la fi ra fos 
un espai de trobada d’aquestes entitats i 
estem convençuts que ens permetrà de 
construir ponts i col·laborar en el futur. La 
jornada va iniciar-se amb un concert de 
Miops, un grup de joves del Moianès que 
està començant a crear les seves pròpies 
cançons. Va ser una aposta per la gent 
jove i organitzada de la comarca. Durant 
el dia hi va haver diverses activitats, al-
gunes organitzades per Gatzara i altres 
per entitats externes. Entre aquestes s’hi 
van poder trobar jocs gegants, tallers de 
«xapes», de serigrafi a i dibuix, d’imants, 
espai de contes, taller de màscares i taller 
de pintar cares. A més a més hi havia un 
espai per a les entitats i empreses a fi  de 
dinamitzar les seves activitats o oferir al-
gun producte a la gent que participava en 
la trobada. Aquest estava pensat, també, 
per als adults acompanyants dels infants 
i, alhora, per a donar visibilitat a les petites 
entitats i empreses de la comarca.

La fi ra anava adreçada sobretot a in-
fants del Moianès, però petits i grans eren 
convidats a l’esdeveniment. Hi havia es-
pais i activitats dirigides a infants; però, 
gràcies a l’ajuda i la presència de l’Ofi cina 
Jove de la Comarca, vam tenir també la 
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Un aspecte del Parc durant l’Esbramec! (fot. Gatzara)   

sort de poder comptar amb un espai de 
dinàmiques i participació per als joves.

Al migdia hi va haver un espectacle de 
màgia, presentat pel Mag Caru, i posteri-
orment una actuació de la colla de Gegan-
ters i Geganteres de Moià. La tarda va ini-
ciar-se amb un taller de circ, en el qual va 
participar tothom qui va voler, però sobre-
tot els infants del Cau de Moià i Calders i 
els infants de l’Esplai Draks, que van ve-
nir-hi a fer l’activitat habitual del dissabte 
a la tarda. Doncs precisament a la tarda 
també hi va haver una actuació teatral de 
l’acadèmia d’anglès Level i, fi nalment, el 
concert del grup català Xiula, que va ser-
vir com a cloenda de la jornada.

Així, doncs, Esbramec va acabar es-
sent un espai lúdic i divertit, i molt especi-
al, sobretot pel moment que estem vivint 
de pandèmia. Cal remarcar que, malgrat 
fer-se tot a l’exterior, hi havia un protocol 

de seguretat i de protecció per a la salut. 
Això obligà a fer que les entrades fossin 
anticipades. De fet, van poder-hi entrar i 
participar unes sis-centes cinquanta per-
sones al llarg del dia. Va ser una jornada 
d’èxit i molta felicitat veient com el Moia-
nès compartia i reivindicava la importàn-
cia del lleure com a part del procés forma-
tiu i de creixement personal dels infants 
i joves. Esperem poder continuar amb la 
fi ra en futures edicions. Hem d’anar fo-
mentant l’educació en el lleure com a part 
essencial del creixement dels infants i, 
des de Gatzara, estem compromesos a 
treballar-hi. 

Finalment, volem donar les gràcies 
a tothom qui hi va participar, a totes i ca-
dascuna de les persones que van venir a 
gaudir de la fi ra, com també agrair la gran 
tasca dels nostres educadors que van es-
tar al peu del canó durant tot el dia. 
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

Durant tot el mes de juny es va poder 
veure a la biblioteca l’exposició dels pin-
tors i pintores del grup sènior del Cercle 
Artístic del Moianès. Pel juliol vam tenir 
l’exposició «Paisatges literaris», del fotò-
graf Carles Rodríguez Marín, que va se-
leccionar vint obres literàries de diferents 
autors catalans, va triar un fragment d’al-
gun dels seus llibres i en va realitzar una 
fotografi a que il·lustra la citació.

El 5 de juny es va dur a terme una ac-
tivitat inclosa dins Esbramec, Primera Fira 
del Lleure del Moianès. Sandra Rossi va 
oferir una sessió de contes familiar, «Pre-
cisament així», basada en la vida i les ron-
dalles de Rudyard Kipling. També es va 
habilitar un espai de lectura a l’exterior de 
la biblioteca.

El taller del mes va ser organitzat per 
Gaia Serveis Ambientals, amb jocs de la 
natura i el medi ambient, al parc. Mitjan-
çant diferents proves i jocs, els partici-
pants van aprendre què podem fer per a 
estalviar aigua, consumir menys energia, 
quins residus van a cada contenidor, així 
com les espècies de plantes i animals que 
viuen als nostres espais naturals.

El 18 de juny es va fer la presenta-
ció de l’Associació d’Artistes Visuals de 
la Catalunya Central, a càrrec de Roser 
Oduber (presidenta de l’AAVCC, directora 
del Centre d’Art Contemporani i Sosteni-
bilitat CACIS, i artista) i Marina Berdalet 
(vicepresidenta de l’AAVCC i pintora), 

amb la col·laboració del Cercle Artístic del 
Moianès. Podeu trobar més informació de 
l’associació a la pàgina web https://aar-
tistesvisualscatalunyac.wordpress.com/
about/.

El 22 de juny va acabar la temporada 
del club «Llegir el teatre» amb L’Hèroe de 
Santigo Rusiñol, a càrrec d’Elvira Perma-
nyer. A l’octubre reprendrem aquest club 
de lectura, que es duu a terme amb el su-
port del Servei de Biblioteques; les obres 
que es llegeixen estan relacionades amb 
la programació del Teatre Nacional de Ca-
talunya. Si us interessa participar-hi, pas-
seu per la biblioteca i us facilitarem tota la 
informació.

Per altra banda, durant els tres pri-
mers dimecres de juliol es va celebrar el ja 
tradicional cicle de contes a la fresca del 
parc. En aquesta ocasió les rondallaires 
que van venir a explicar històries van ser: 
Martulina Divina, amb «Posa’t en el meu 
lloc»; Mònica Torra, amb «Contes d’ani-
mals i animalades», i Rosa Piñol, amb la 
sessió «La masovera».

Per acabar, recordem que si us inte-
ressa participar en les diferents activitats 
de la biblioteca —club de lectura de novel-
la i/o teatre, club de lectura per a infants, 
xerrades, recitals...— us podeu subscriu-
re al butlletí mensual, a través del qual 
rebreu informació dels actes que es fan 
cada mes. Per a qualsevol dubte, us po-
deu adreçar a la biblioteca. Bon estiu!

Museu de Moià
Nova campanya d’estiu de l’l’IPHES 
al Parc Prehistòric

Arriba l’estiu i els jaciments arqueolò-
gics del nostre país comencen a «bullir», 
comencen les campanyes estiuenques 

i en molts casos, com a Moià, es recu-
peren després que la pandèmia del Co-
vid-19 impedís dur a terme la campanya 
del 2020. 

Així, doncs, dos dels jaciments pre-
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Presentació de l’AAVCC. Participació en l’Esbramec! (fot. Biblioteca). Mostra sobre 
la proclamació de la República (fot. Museu)   
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històrics del nostre municipi, les Coves 
del Toll (Pleistocè, 100.000 aC – Neolític, 
5.000 aC) i la cova de les Toixoneres (Pa-
leolític Superior, 50.000 aC), dins el Parc 
Prehistòric de les Coves del Toll, tornen a 
ser excavades per l’equip de l’IPHES del 
13 de juliol a l’1 d’agost. Enguany les da-
tes de la campanya s’han avançat, en part 
per a poder coordinar l’excavació amb 
els requeriments que comporta garantir 
la seguretat enfront del Covid-19. És un 
grup reduït de vint persones, que prèvi-
ament a la campanya han passat proves 
d’antígens. També per seguretat l’estada 
enguany la realitzaran a la casa de les 
Closanes, fet que facilitarà els treballs de 
camp per la pro-
ximitat als jaci-
ments.

Les excava-
cions a càrrec de 
l’IPHES (Institut 
de Paleoecologia 
Humana i Evolu-
ció Social) de la 
Universitat Rovi-
ra i Virgili de Tarragona arriben a la majoria 
d’edat, ja fa divuit anys que aquest equip 
excava els jaciments, mitjançant conveni 
amb l’Ajuntament de Moià. Al capdavant 
de les excavacions des del 2003, Jordi 
Rosell les codirigeix juntament amb Ruth 
Blasco, Florent Rivals i Anna Rufà. Un 
equip d’arqueòlegs format per membres i 
estudiants universitaris i centres d’investi-
gació d’aquí i d’altres zones de l’estat es-
panyol i de l’estranger.

Activitats d’estiu
Aquest estiu, els mesos de juliol i 

agost, les Coves del Toll estaran obertes 
en horari de matí de dilluns a divendres 
de 10.30h a 14h. Els caps de setmana 
continuen amb el seu horari ampliat i con-
tinuat de 10.30h a 19h. Els festius entre 
setmana l’horari és de 10.30h a 15.00h. 
Recordeu que les visites són guiades i 

que l’entrada a les coves permet d’acce-
dir gratuïtament al Museu de Moià, obert 
al públic de dijous a diumenge en horari 
regular.

Aquest estiu el Museu us espera amb 
dues exposicions de temàtica diferent:

• «Homenatge a aquells artistes. Pin-
tures rupestres», a càrrec de l’artista En-
ric Marimon. Un recull d’obres inspirades 
en l’art primer dels nostres avantpassats 
prehistòrics. Es pot visitar fi ns al 26 de 
setembre. A les xarxes socials del Museu 
podeu veure un petit vídeo de la inaugu-
ració virtual i presentació de l’autor, donat 
que el Covid-19 no ha permès la inaugu-
ració  presencial.

• «Visca la 
R e p ú b l i c a » . 
Amb motiu del 
90è aniversari 
de la proclama-
ció de la Sego-
na República 
espanyola, com 
una aportació 
més a la recu-

peració de la memòria històrica, aques-
ta mostra —inclosa en un recorregut per 
vint-i-cinc museus de la Xarxa de Museus 
Locals— exposa el pendó dels Pomells 
de Joventut, que es feu onejar al balcó de 
l’ajuntament el dia de la proclamació de la 
República, i la partitura de La Marsellesa, 
que la gent cantava pel carrer. Es podrà 
visitar gratuïtament fi ns al 14 d’abril del 
2022.

Enguany torna, el dissabte 7 d’agost, 
al Museu de Moià, la Nit Internacional de 
Ratpenats, a càrrec dels especialistes 
Montserrat Pérez i Sergi Torné, en la qual 
hi haurà diferents activitats. A les 18h, 
conferència sobre els ratpenats a Can 
Carner; a les 19.15h, visita avistament al 
Parc Prehistòric de les Coves del Toll (in-
terior i exterior de les Coves del Toll); a les 
20.30h, visita avistament pel nucli antic de 
Moià. 

Museu de Moià
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Odontologia conservadora i estètica
Endodòncia i pròtesis
Odontopediatria
Ortodòncia
Cirurgia
Implants i periodòncia
Blanquejaments

Av. de la Vila, 3-5 - 08180 Moià - Tel. 93 820 81 28

Visites diàries

CLÍNICA  DENTAL  ANFRUNS
Dra. Carlota Anfruns Damians - Odontòloga i Màster en Od. Integrada d’adults 

Dr. Lluís M. Anfruns i Serra / Metge - Estomatòleg

Joan Ordeix i Manresa
ELECTRICITAT - ELECTRODOMÈSTICS

FERRETERIA - LLAUNERIA - CALEFACCIÓ - PINTURES

Avda. de la Vila, 38-40
08180 MOIÀ
e-mail: joanordeixsl@gmail.com

Tel. 93 830 00 24
Mòbil 608 13 74 24

C/ Tosca, 4  08180 MOIÀ
Tel: 93 830 10 32
Carnisseria Teresa

Carnisseria Cansaladeria

La Fruiteria
...de Cal Sens

Avinguda de la Vila, 24 - T 93 820 91 30 - 08180 Moià
lafruiteriadecalsens@hotmail.com

La teva botiga de fruita i verdura de qualitat i confi ança
Servei a domicili

També hi trobareu gran assortit de vins i caves i 
productes artesans de proximitat
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S’acaba el curs, comencen els casals d’estiu!
Elisa Roca

Com cada any, un cop acabat el curs 
escolar proliferen les ofertes de casals 
d’estiu i altres activitats lúdiques per a 
entretenir la canalla mentre la majoria de 
pares i mares encara treballen durant el 
mes de juliol.

L’any passat, dins el petit parèntesi 
que ens va deixar la pandèmia, es van 
dur a terme aquestes activitats, però amb 
unes mesures molt restrictives. Enguany 
amb una mica més de fl exibilitat, tot i ha-
ver-nos d’encarar ara com ara a una es-
calada sense fre dels casos de Covid, so-
bretot entre la població més jove, els ca-
sals es van duent a terme sense treva, do-
nant així la benvinguda a un estiu que es 
preveu sec i calorós. Hem parlat amb al-
guns dels responsables per saber quants 
infants s’hi han inscrit i com els afecten les 
mesures que han d’anar adoptant.

Enraonant amb Ferran Alboquers, 
responsable del casal de l’Escola de Trail 
del Moianès, ens diu: «Pel que fa als nos-
tres casals, aquest any en fem a Moià i  
Collsuspina. En total es mouen un total de 
160 infants i joves de tres a setze anys 
d’edat. Pel que fa a les nostres limitaci-
ons, hem tancat a un màxim de 80 infants 
o joves per setmana. Referent a les me-
sures Covid-19, cal dir que aquest any, a 
diferència de l’any passat, les mesures no 
són tan restrictives; ja tenim l’experiència 
de l’any passat i sembla que tot és més 
fl uid. Tanmateix, les ràtios de grups bom-
bolla són majors que les de l’any anterior, 
la qual cosa ens facilita la realització de 
les activitats.»

Quant a les Jornades Esportives del 
Pavelló Municipal, el seu coordinador, 
Pau Martínez, ens comenta: «Aquest any, 
tot i la situació que estem vivint, a les Jor-
nades Esportives del Pavelló hem fet rè-
cord en inscripcions de participants, amb 

un total de 78 infants, repartits de P5 a 2n 
d’ESO. La dinàmica del casal és pràctica-
ment igual a la de l’any passat, tot i que 
podem ser més fl exibles a l’hora de fer els 
grups, ja que no tenim una limitació estric-
ta de deu infants per grup com l’estiu pas-
sat. El funcionament ha canviat respecte 
als altres anys, en què ajuntàvem tots els 
participants a l’hora de fer gran part de 
les activitats. Actualment les hem de fer 
sempre amb els grups estables. Tot i això, 
ens ho mirem des de la part positiva, ja 
que treballar amb grups més reduïts tam-
bé ens ha permès de dur a terme altres 
activitats més adaptades a cada franja 
d’edat. Evidentment, hem hagut de canvi-
ar algunes pràctiques que acostumàvem 
a fer cada any amb grups més grans; 
però, com t’he comentat, això també ens 
ha donat l’oportunitat de realitzar-ne altres 
de noves. La veritat és que els nens tenen 
la lliçó molt ben apresa pel que fa a les 
mesures que s’han d’observar respecte al 
Covid, i el funcionament del casal és molt 
fl uid. L’equip de monitors hem fet una in-
tensa tasca de preparació prèvia perquè 
el casal es desenvolupés de la millor ma-
nera possible i per tal d’aconseguir el nos-
tre objectiu principal: que els nens gaudei-
xin de l’estiu al Pavelló després d’aquest 
any tant difícil que hem viscut.»

Un altre casal present cada estiu a la 
nostra vila és el del Club Judo Moià. El 
seu responsable, David Roca, ens ex-
plica: «Hem tornat a organitzar el casal 
d’estiu com cada any. Ja és el segon ca-
sal amb Covid, de manera que ja tenim la 
experiència de l’any passat. Aquest any, 
però, hem preferit limitar les places a qua-
ranta per estar més tranquils i posar un 
monitor extra per a cada grup. Crec que 
ha estat una bona pensada, tant per al 
tema organitzatiu com per a la seguretat. 

ACTES I ESDEVENIMENTS
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Casal de l’Escola de Trail. Jornades Esportives del Pavelló
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Per la resta, crec que ho estem fent tot 
igual que els altres anys, sense descuidar 
distàncies, higiene i mascaretes.»

Igualment s’ha organitzat el X Curs 
d’Estiu de Música a Moià. Els seus res-
ponsables, el Dani Vallejo i la Queralt, ens 
expliquen: «Aquest any al Curs de Música 
de Moià som 42 inscrits, nens i nenes i 
joves, amb una mitjana de 25 inscrits per 
setmana. La xifra d’inscrits ha estat més 
o menys igual que l’any anterior. En ge-
neral, el nombre d’inscrits ha disminuït 
en el curs d’estiu, però no va relacionat 
amb el Covid sinó amb l’existència del 
projecte de l’Espai Musical de Moià, que 
ofereix l’educació musical demanada per 
la població. Aquest projecte, l’Espai, que 
funciona activament en format sessions/
classes de manera regular de setembre a 
juny, té ara gairebé cinc anys: justament 
el temps que ha anat baixant la inscripció 

al curs d’estiu. Per aquest motiu no es-
tem desanimats, sinó feliços de veure que 
podem complir amb la demanda desitja-
da. En relació a les activitats, aquest any 
hem pogut realitzar-les totes amb facilitat, 
sempre amb prudència i respectant totes 
les mesures obligatòries i recomanades: 
grups petits dins les aules, amb masca-
reta per a tocar (amb excepció dels ins-
truments de vent) i amb distància. Hem 
pogut tornar a recuperar els concerts al 
carrer dels divendres al migdia, que fem 
com a mostra i tancament de setmana i 
que l’any passat vam haver d’anul·lar.»

Per últim, del casal organitzat per Gat-
zara, que va néixer l’any passat i enguany 
abraça cinc municipis de la comarca, els 
seus organitzadors, Lluís Cascales, Lau-
ra Vives, Marc Gallifa i Oriol Torres, ens 
comenten en el següent article els seus 
objectius, anhels i funcionament.

Casal d’Estiu Gatzara
Gatzara Lleure Moianès

El Casal d’Estiu Gatzara és un pro-
jecte de l’entitat que busca fer unes ac-
tivitats d’educació en el lleure amb dues 
fi nalitats principals: per una banda, donar 
als infants i joves del territori un estiu di-
vertit, ple d’aventures i il·lusió i, per altra 
banda, garantir-los un acompanyament 
pedagògic i de creixement personal i in-
tegral. Creiem en l’educació en el lleure 
com a motor de transformació social i in-
tentem educar des de la proactivitat i inici-
ativa, però alhora amb una visió crítica del 
món i de la societat en la qual vivim. Amb 
aquest objectiu plantegem cinc tipus d’ac-
tivitats que serveixen com a catalitzador 
d’aquest d’aprenentatge, que són: la na-
tura i el descobriment de l’entorn, la crea-
tivitat, escènica i plàstica, el coneixement 
de la llengua anglesa, els jocs i esports, 
i l’educació emocional com a eina d’au-

todescobriment i de foment de les cures 
i les relacions saludables entre infants. 
Aquestes activitats estan lligades per un 
eix d’animació, un relat d’aventures amb 
uns personatges que venen del Regne 
dels Núvols, un regne fantàstic que ser-
veix de mirall dels problemes de la terra. 
Alhora, aquest eix i aquestes activitats 
sempre giren al voltant d’una temàtica a 
ensenyar. Enguany treballem la diversitat. 
Diversitat de tota mena: física, familiar, 
social i cultural.

Els de Gatzara també apostem per 
ser una entitat del Moianès. Per això de-
senvolupem cinc Casals Gatzara en cinc 
municipis diferents: Moià, Castellterçol, 
Castellcir, l’Estany i Monistrol de Calders. 
Aquests casals reuneixen un total de 310 
infants i joves i 40 monitors i monitores. 
Les persones que fan de monitores ten-
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Casal del Club Judo Moià. X Curs d’Estiu de Música
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deixen a ser joves de la comarca, ja que 
creiem en la nostra gent i en la necessitat 
de donar oportunitats laborals i integrado-
res al jovent que pateix precarietat i eleva-
des taxes d’atur.

Creiem també en el lliure accés dels 
infants al casal. Entenem que cada fa-
mília té la seva situació específi ca i, per 
això, procurem ser sempre tan fl exibles 
com sigui possible. Així, nosaltres no tan-
quem places en cap moment. Les famílies 
es poden apuntar quan vulguin i ampliar 
setmanes, si els agrada el casal. 

Finalment, Gatzara va néixer en el 
2020 i vam aconseguir desenvolupar el 
casal preparat des de la distància i fet just 
després de sortir del confi nament domici-
liari que vam sofrir aquella primavera. Va 
ser un estiu intens en qüestions relaciona-
des amb la pandèmia; va haver-hi PCR, 
dies en què es va suspendre el casal per 

simptomatologia compatible, desinfectar-
ho tot, gel hidroalcohòlic, etc. 

Enguany, amb l’experiència de l’any 
passat, ja estem una mica més acostu-
mats a les maneres de practicar el lleure 
en temps de pandèmia. Tanmateix, ja ens 
estem trobant amb grups confi nats per 
contacte estret de positius i haver d’actuar 
en conseqüència. La veritat és que tenim 
ganes de fer un casal en plenes condici-
ons de normalitat, on puguem abraçar-
nos i acompanyar-nos sense por, on ens 
puguem veure el somriure i no hàgim de 
portar mascareta. I també poder fer acti-
vitats que aquests darrers anys no hem 
pogut fer, com ara marxar d’acampada 
durant una nit. Tot i això, aquesta situació 
és un repte que afrontem amb serenitat i 
essent conscients que, en temps de pan-
dèmia, els casals d’estiu i l’educació en el 
lleure són més importants que mai.

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

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA

IMPLANTS

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

Ctra. de Vic, 6 - 08180 MOIÀ (Barcelona) - Telèfon: 938 301 226 
calsillermoia@hotmail.com

Confecció de tendals

Capotes per a Jeep

Cortines i decoració

Tapisseria

TERESA RAFART
Perruqueria

Plaça de St. Sebastià, 3 · Moià
Tel. 93 830 07 07
www.facebook.com/perruqueriateresarafart.com
    652 936 899
@ mteresarafart@gmail.com
     wifi

• Manicures 
   semi-permanents
• Henna
• Servei de depilació
    làser mèdic
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Ex Abrupto 2021, desafi ant!
Elvira Permanyer i Sert

Dissabte 10 de juliol, s’aixeca un dia 
esplèndid, calorós però suportable; el car-
rer de Sant Sebastià, net i polit; els veïns 
i veïnes, amb les cases obertes per espe-
rar que toquessin les onze; a l’esplanada 
de l’estanyol del parc municipal, tot enlles-
tit, Ràdio Moià a les ones i els organitza-
dors controlant els darrers detalls. Tot és 
a punt per a un 6è Ex Abrupto, el festival 
més important d’art interdisciplinari de la 
Catalunya Central.

Després d’un any d’incerteses, la pos-
sibilitat que un esdeveniment excepcional 
i desafi ant, com són els plantejaments del 
col·lectiu Ex Abrupto, artísticament par-
lant, pogués celebrar-se amb una norma-
litat condicionada, feia que hi hagués mol-
ta curiositat, no sols en el veïnat del carrer 
de Sant Sebastià sinó també en la matei-
xa organització, per saber com es desen-
voluparia la jornada després de molts dies 
de feina, de contactes, de presa de deci-
sions. Una vegada més, la resposta de la 
gent va ser exemplar, van omplir el carrer, 
el parc i els concerts, bo i seguint les re-
comanacions de seguretat (mascaretes i 
espais interpersonals).

El cartell del 2021 reinventa i reivin-
dica, segons els organitzadors, la imatge 
del personatge folklòric més popular de 
Moià, el Pollo. Una bona manera d’iniciar 
la nova edició de l’Ex Abrupto, obrint pas 
a les expressions artístiques que es fan 
ara i aquí.

El festival d’enguany preveia setze 
instal·lacions artístiques de diverses dis-
ciplines d’art contemporani (escultura, vi-
deoart, fotografi a, il·lustració, art digital...) 
a les entrades d’algunes cases del carrer 
de Sant Sebastià i a l’Auditori de Sant Jo-
sep, amb l’objectiu de relacionar espais fí-
sics i expressions artístiques de creadors 
emergents i d’altres de consolidats. Entre 

Madona alletant un garrí, de Gerard Mas 
(fot. E. Permanyer)   
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ells destaquem l’infl able vermell de Peni-
que Productions contingut per les façanes 
a l’inici del carrer per la banda de la pla-
ceta de Sant Josep; l’escultura de la dona 
alletant un garrí de l’escultor Gerard Mas 
o l’escultura fl uida de Nei Albertí; el treball 
dels tècnics d’imatge i so Oscila i del mo-
ianès Jordi Font a l’Auditori; els treballs en 
paper de l’artista alemanya Steffanie Her, 
el muntatge de fotografi es projectades de 
Pau Magrané. Una de les expressions 
artístiques que va generar cues va ser 
X-Polítiques del desig, un projecte d’ex-
perimentació cinematogràfi ca en què la 
música i la representació del desig es fan 
realitat en quatre peces explícites i oníri-
ques: EquinoXX d’Anneke Necro i Sade; 
Skin d’Àlex Domenech; Borrador de Mari-
na Freixa, i Kill your local rapist d’Erotida 
Film, que fusiona el desig sexual i la belle-
sa des de perspectives diverses, des del 
qüestionament i la descodifi cació passant 
per una reformulació dels dos conceptes. 
Lamentablement, molts dels espectadors 
sols hi van veure sexe.

L’espai de l’antic taller de manyeria de 
Cal Grau es va incorporar a la celebració 
acollint en el seu interior concerts i per-
fomances amb aforament limitat per les 
mesures sanitàries. Molt interessants van 
ser les Trobades improbables, entre Pri-
mo Gabbiano & Visual PAL i els bastoners 
i les puntaires de Moià, amb l’objectiu de 
fusionar els sons d’uns i altres (bastons i 
boixets) de forma experimental, en el seu 
nou espectacle Rrau-rau. En el mateix es-
pai es van fer la performance de Las Hue-
cas i els concerts de Linalab i d’Adriano 
Galante y Los Sara Fontán. Tots els actes, 
amb les entrades previstes exhaurides 
molt abans de començar.

El mercat d’autoedició ubicat al parc, 
al costat de l’esplanada de dalt, va reunir 
divuit parades d’artistes que gestionen la 
seva expressió artística al marge dels cir-
cuits comercials de l’art i del comerç.

Durant el matí, Ràdio Moià va posar 

els seus micròfons al servei del festival, 
les companyes des de la glorieta vermella 
del parc municipal per fer un directe sota 
la direcció del locutor i periodista Oriol 
Rosell, amb la col·laboració de Ramon 
Martínez, Rafael Manzanera i Toni Arisa, 
buscant les opinions dels artistes partici-
pants en el festival i del públic que durant 
el matí es va acostar al parc i al carrer, i 
l’opinió dels veïns que cediren les seves 
cases. 

La música també va ser present en el 
festival durant tot el dia a la tarima aquà-
tica de l’estanyol del parc. Els djs que hi 
participaren van ser: en Lucient, amb la 
barreja de música ambient, experimental 
i els sons alternatius; en Cat Gabal, amb 
els seus sons d’electrònica experimental, 
i en Shelly, procedent de Berlín.

El plat fort de música del festival va 
ser el concert d’Albert Pla, que enguany 
fa vint-i-cinc anys que va pujar als es-
cenaris, amb el seu espectacle «¿Os 
acordáis?», creat durant aquests mesos 
de pandèmia i que no va deixar pas indi-
ferents els espectadors: un total de 450, 
tots els previstos per l’aforament permès. 
Albert Pla és músic, cantant, actor, pa-
llasso, bufó; facetes que utilitza en el seu 
espectacle, sol a dalt de l’escenari acom-
panyat per una butaca, Foam Sofà, con-
feccionat per Mireia Luzárraga i Alejandro 
Muiño, membres del col·lectiu TAKK, un 
espai per a la producció arquitectònica 
centrat en el desenvolupament de pràcti-
ques materials en la intersecció entre na-
tura, cultura i política. El sofà de foam va 
restar exposat durant tot el dia a l’entrada 
de la casa número 27 del carrer de Sant 
Sebastià.

Es pot afi rmar novament que el fes-
tival, desafi ant tots els condicionants del 
moment, va ser un èxit de públic, un èxit 
en donar a conèixer expressions artísti-
ques poc convencionals amb llenguatges 
nous, eines noves i materials diversos, 
naturals i tecnològics.
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Murtv, del col·lectiu Antonoise. Escultura aèria de Nei Albertí (fot. E. Permanyer)
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Puntaires i bastoners a les Trobades Improbables. Esplanada de l’estanyol del parc (fot. X. Rius)   
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Cap a una festa major de transició?
Jaume Clarà

«Intentem que la festa major d’en-
guany sigui més normal, però no serà 
normal com fa dos anys. Jo crec que la 
normal serà l’any que ve, aquest any serà 
un impasse.» Amb aquestes paraules 
s’expressa, a la nostra pregunta de com 
preveu que serà la pròxima festa major, 
Gabriel Roselló, regidor d’Esports, Cul-
tura i Teixit Associatiu. Parlem amb ell a 
principis de juliol, quan encara falta gaire-
bé un mes i mig per a les dates assenya-
lades i la setmana en què la pandèmia del 
Covid-19 sembla tornar a descontrolar-se; 
fa pocs dies que un dels quatre grups de 
les Jornades Esportives, el casal d’estiu 
promogut per l’ajuntament, s’ha hagut 
de confi nar pel positiu d’un monitor i d’un 
dels nois assistents. (Però encara falta 
més d’una setmana perquè la Generalitat 
torni a aplicar el toc de queda a diversos 
municipis, entre ells Moià.) 

També fa pocs dies s’ha obert la pisci-
na municipal, amb restriccions sanitàries, 
però menys rigoroses que l’any passat. 
Així, per exemple, es manté la neteja a 
migdia, però sense tancar la piscina al 
públic. Roselló transmet en tota l’entre-
vista la voluntat que, a partir de l’experi-
ència adquirida l’any passat, es puguin 
programar totes les activitats possibles, 
reconeixent, això sí, que no es pot tenir la 
garantia que arribat el moment algunes no 
s’hagin de suspendre si així ho determi-
nen les restriccions que en aquell moment 
siguin vigents.

El regidor posa l’èmfasi en la feina 
realitzada juntament amb Joventut en 
promoure un procés participatiu amb el 
jovent del poble de cara a determinar, 
en les circumstàncies actuals, quines ac-
tivitats els agradaria que es fessin. Fruit 
d’aquest procés, el programa inclourà una 
nit de piscina a la fresca (amb un dj), unes 

jornades esportives juvenils (durant dos 
dies, amb sis esports: pàdel, petanca, fut-
bolí, tres per tres, futbol i escacs), una nit 
electrònica al parc, i un paintball, que es 
vol portar al Molí Nou.

En altres activitats, com la Cabra d’Or, 
la intenció és que es pugui anar una mica 
més enllà que l’any passat, quan només es 
van fer les escenes estàtiques, i com a mí-
nim es vagi a buscar la cabra i portar-la al 
poble. De la mateixa manera, sembla que 
es podran fer les cercaviles de gegants 
(incloent-hi la trobada de fi nals de juliol), 
encara que només sigui pels carrers més 
amples per a evitar aglomeracions.

Sobre el pregó que hauria d’obrir la 
festa el divendres dia 13, el regidor no en 
dona detalls. Però sí que ressalta que el 
mateix dia es vol fer un vermut nocturn 
al parc, seguint l’estil del vermut de festa 
major que s’hi va fer l’any passat el dia 
15 (i que enguany també es repetirà en 
la mateixa data). Un vermut amb taules 
i cadires i amenitzat pel grup Fenya Rai! 
Uns dies abans seran els Som-Hi de Ca-
raband els qui participaran en el sopar 
jove que organitza el Cau amb suport de 
l’ajuntament.

Com a novetat, Roselló assenyala 
una fi ra d’artesans per al divendres dia 
13, des de la plaça Major fi ns a la del Co-
lom, impulsada per L’Espai - Artesania del 
Moianès. I al costat d’actes que es vol que 
tornin, com les havaneres i el concert de 
la Rosaleda del dia 15, es preveu que es 
puguin tornar a ballar les danses tradicio-
nals i les sardanes.

Com a espectacle destacat, la presèn-
cia del mediàtic actor Peyu amb L’home 
orquestra el dissabte 14 al parc, a la tarda-
vespre, perquè, segons justifi ca, al vespre 
s’hi pugui fer la nit electrònica. El diumen-
ge a la nit, per altra part, hi hauria d’ha-
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L’any passat, els gegants només es van poder veure al pati de l’escola J. Orriols 

ver una altra sessió de piscina a la fresca 
destinada a la gent de «trenta en amunt», 
i a continuació Joan Reig, el bateria dels 
Pets, amenitzant-la tot posant vinils.

Per al públic infantil, el dilluns 16 és 
prevista la matinal de jocs i que es recupe-
ri el tobogan d’aigua, a més d’alguna obra 
de teatre familiar. També aquest dia, a la 
tarda-nit, es programa un grup de música 
africana, amb balladors i percussionistes, 
amb la intenció de buscar la inclusió soci-
al de la gent de color que no participa en 
les activitats de festa major.

I el dimarts 17, l’Homenatge a la Ve-
llesa i Festa de l’Arbre Fruiter que, en el 
moment de parlar amb el regidor, encara 
estava pendent d’acabar-se de concretar.

En resum, una festa major en què es 
posa molt d’èmfasi en les activitats adre-
çades al jovent i en què es vol que pugui 
ser tan normal com ho permeti la pandè-
mia. Tot i que en acabar de tancar aquest 
número de LA TOSCA res no garanteix 
que es pugui celebrar de la manera que 
es pretenia tot just fa poques setmanes. 
Ja ho veurem!

L’aposta per Ex Abrupto
Enguany, com ja informem en aquest 

mateix número, ha tingut lloc a Moià una 

nova edició del festival Ex Abrupto. Amb 
la novetat que, si fi ns ara el paper que 
hi jugava l’ajuntament era simplement el 
de col·laborador, enguany ha agafat les 
regnes de l’organització. La raó és sim-
ple: «Ho organitza perquè ho paga tot», 
en paraules del regidor Gabriel Roselló. 
Però a continuació ho matisa una mica: 
«Cada any surt una subvenció de la Di-
putació que sempre s’havia demanat per 
al Festival Francesc Viñas que organitza 
Joventuts Musicals. Quan es va fer l’Ex 
Abrupto l’any 2019, ho va pagar tot l’en-
titat, i l’ajuntament només li va donar una 
subvenció de concurrència pública; un cop 
passat el festival, el director artítistic va dir 
que li agradaria que algun dia l’ajuntament 
se’n fes càrrec. Llavors, quan vaig veure 
aquesta subvenció que sempre anava al 
Festival Viñas, perquè era l’única entitat 
que la demanava, ho vam obrir a totes les 
entitats i vam apostar pel projecte d’Ex 
Abrupto. I, a part d’agafar la subvenció del 
projecte (8.500 euros, més del doble que 
el que se’ns concedia per al Viñas), que no 
cobria tot el pressupost de l’activitat (entre 
20.000 i 25.000 euros), vam fer una reunió 
amb l’equip de govern i amb l’oposició i 
tothom va estar d’acord d’apostar pel pro-
jecte i que l’organitzés l’ajuntament.»
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La part que no cobreix la subvenció 
de la Diputació anirà a càrrec de la Re-
gidoria de Cultura (que té un pressupost 
anual de 70.000 euros, sense incloure la 
part que es distribueix a les entitats). Ro-
selló relativitza la quantitat fi nal que s’hi 
haurà d’aportar, argumentant que la xifra 
no serà gaire superior als 10.000 euros 
que l’any passat van costar el F*cking 
Mots i la nit electrònica.

La voluntat del consistori d’impulsar 
el festival Ex Abrupto no es concreta, 
però, a assegurar-ne una periodicitat, ja 
sigui anual, bianual o superior. «De mo-

ment no es preveu que el festival tingui 
una periodicitat determinada. La idea és 
poder anar variant les entitats que es pre-
senten a aquesta subvenció. Aquest any 
s’ha fet per a l’Ex Abrupto i l’any que ve 
es pot tornar a fer per al Festival Fran-
cesc Viñas.» Roselló conclou que, de tota 
manera, cal continuar ajudant el Festival 
Viñas: no han rebut els 4.000 euros que 
acostumaven a rebre de la subvenció de 
la Diputació, però sí els 2.800 del premi 
que paga l’Ajuntament de Moià en el Con-
curs de Cant Tenor Viñas i que enguany 
va quedar desert. 

#AlMoianèsEnsCuidem
Consorci del Moianès i Consell Comarcal del Moianès

El projecte #AlMoianèsEnsCuidem ja 
comença a tenir els seus primers resul-
tats! És un projecte impulsat des del Con-
sorci i el Consell Comarcal del Moianès 
amb l’objectiu de professionalitzar, crear 
nous llocs de treball i potenciar el treball 
en xarxa i de cooperació 
amb les empreses, enti-
tats i actuacions del sector 
de serveis a les persones. 

Resultats destacats:
• Hem ofert formació 

en monitor, director de 
lleure, auxiliar de la llar i 
cuidador de persones de-
pendents en el domicili, 
amb més de 65 participants. 

• Estem treballant conjuntament amb 
les vuit residències del Moianès en la im-
plantació del model d’atenció centrada en 
la persona i els hem ofert un espai de cura 
per a poder gestionar el treball en temps 
de pandèmia. 

• S’han dissenyat itineraris a més 
de 45 persones que volien reorientar-se 
cap al sector de cuidar infants i persones 
grans.

• S’han identifi cat quinze professions 
per a infància i persones dependents, i 

quatre nous llocs de tre-
ball de futur, de les quals 
s’han analitzat les funci-
ons i formació necessàri-
es.

#AlMoianesEnsCui-
dem forma part del pro-
jecte «Moianès, cruïlla 
d’oportunitats: cap a un 
nou model de serveis 

centrat en la persona», subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i el Ministerio de Empleo, Migraciones y 
Seguridad Social – Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal, d’acord amb el Programa 
d’ajuts a Projectes Innovadors i Experi-
mentals.

MOIANÈS
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L’empresa FACA Packaging
Josep Canamasas

L’empresa FACA, a Santa Maria d’Oló (fot. J. Canamasas)   

A principis d’aquest any l’empresa 
FACA Packaging de Santa Maria d’Oló 
cloïa l’any del seu 50è aniversari. FACA 
SA va començar l’activitat l’any 1961 als 
baixos de la casa de cal Calot, situada 
al carrer de Vic de Santa Maria d’Oló. 
Va començar l’activitat amb dues màqui-
nes d’injecció que fabricaven taps per a 
la casa Nenuco. L’empresa va ser funda-
da pels germans Fèlix i Anicet Canama-
sas, noms que representen les sigles de 
FACA. El Fèlix, que vivia al poble, es va 
dedicar a la producció, i el seu germà, des 
de Barcelona, a la part comercial. Essent 
uns anys en què el plàstic estava en auge, 
de seguida van donar molta feina a algu-
nes cases del poble on posaven la junta 
als taps i aquests es col·locaven en cai-
xes a punt per a entregar. 

L’empresa va anar creixent i l’any 
1969 va inaugurar una nau al carrer del 
Mig, prop del raval de Santa Eulàlia. Van 
ser anys bons per a l’empresa, que treba-
llava, sobretot, per a Margaret Astor. Ales-
hores, a més de taps també es va intro-
duir en el món dels envasos. Més tard va 

obrir plantes a Cornellà de Llobregat, on 
va instal·lar el taller de motllures i les ofi ci-
nes. En aquestes cinc dècades ha arribat 
a fabricar més de 3.000 motllos diferents.

El 1996 s’amplia la factoria d’Oló 
construint una nau el doble de gran al 
costat de la ja existent i l’any 1998 com-
pra la part de fi lats de l’antiga Hemalosa, 
destinada bàsicament a magatzem de 
matèries primeres. Aquests últims anys 
l’empresa comptava amb més de 160 
treballadors. Actualment es dedica al dis-
seny i fabricació d’embalatges de plàstic 
d’alta gamma i dissenys de productes de 
cosmètica, amb un mercat de més de cent 
països a tot el món. El 2019, l’empresa va 
prendre el compromís per la sostenibilitat 
i actualment disposa de maquinària d’últi-
ma generació de baix consum.

Durant aquest 50è aniversari, FACA 
ha llançat l’envàs model T22, una versió 
recarregable que, a més, ha estat fabrica-
da amb materials reciclats. La política de 
l’empresa, segons el gerent Sergi Cana-
masas, sempre ha estat la mateixa: R+D, 
disseny i qualitat.
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La fi  d’Estany Fil
David Prat

L’estiu passat va plegar l’última fi -
latura de l’Estany i penúltima empresa 
tèxtil del poble. El 6 de juliol del 2020 va 
tancar la fàbrica Estany Fil, creada l’any 
1983 per dos socis: Josep Roca i Eduard 
Sala.

La nau de la fàbrica és ara un trist ca-
dàver més del frustrat i agònic polígon in-
dustrial del municipi. Produeix una mica 
d’inquietud veure l’interior de la fàbrica 
absolutament buit ―només hi queden 
els fl uorescents i algun extintor― i en 
silenci, com també contemplar els 1.100 
metres quadrats d’espai diàfan implorant 
la fressa i el tràfec propis de l’activitat in-
dustrial.

Josep Roca (Santa Maria d’Oló, 
1955) em repassa la seva vida lligada la-
boralment al tèxtil. Els seus pares ja havi-
en treballat a la fàbrica Hemalosa d’Oló, i 
en Josep va iniciar el seu itinerari profes-
sional a la mateixa empresa quan tenia 
catorze anys. Al llarg d’aquella primera 
joventut va anar passant per altres fàbri-
ques (Sauleda d’Oló, la cinteria de Josep 
Cabanes Pujol de Manresa i Cal Sitges 

d’Artés), es va familiaritzar amb el soroll 
dels telers i va estudiar teoria de teixits a 
Manresa.

Va casar-se i establir-se a l’Estany i, 
tal com van fer tants altres estanyencs du-
rant algunes dècades, va posar màquines 
i va crear un petit taller tèxtil als baixos 
de casa seva. Produïa fi l per a la «fàbri-
ca de baix», una de les dues empreses 
tèxtils grans que aleshores dominaven 
l’economia del poble. Quan la «fàbrica 
de baix» va ser comprada per l’empresa-
ri terrassenc Isidro Cols, que hi va esta-
blir la fi latura Sahico, en Josep Roca va 
entrar-hi a treballar d’encarregat, sense 
deixar de mantenir el seu negoci familiar, 
que produïa fi l justament per a la mateixa 
empresa, per a Sahico. En Cols i altres 
fabricants promovien l’externalització de 
part de la seva producció en petits tallers 
com el d’en Josep Roca. Era una manera 
de reduir riscos per avaries de màquines 
o per queixes de treballadors davant la 
necessitat de treballar més hores. A un 
autònom com en Roca, si la feina urgia, 
no li importava de treballar les hores que 

Josep Roca a la fàbrica, abans de retirar-se la maquinària (fot. Manel Almodóvar) 
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fosssin. Sovint havia hagut de treballar 
el dissabtes i el diumenges. Sahico, fi ns 
i tot, va arribar a vendre màquines de fi lar 
a petits fabricants com en Josep: a termi-
nis i amb unes bones condicions. Tot ple-
gat va permetre que en Josep es pogués 
guanyar bé la vida, encara que fos al preu 
de dedicar a la feina moltes hores i grans 
esforços.

Finalment, en Josep Roca i un altre 
petit fabricant de l’Estany, Eduard Sala, 
van decidir establir-se pel seu compte, 
comprar un terreny i fer-hi una fàbrica. El 
15 de maig del 1983 es posa la primera 
pedra de l’actual nau del polígon i el 15 
d’agost del mateix any Estany Fil produeix 
el seu primer rodet.

Els primers temps feien fi l sobretot 
per a fàbriques de gèneres de punt i van 
arribar a ser uns vint-i-cinc treballadors, 
però del 2004 ençà l’empresa es va anar 
especialitzant cada vegada més en fi l per 
a tendals i para-sols i per a teixits tèc-
nics ignífugs. Els darrers anys, la nova 
maquinària havia permès de tenir menys 
treballadors, una desena. Però Estany 
Fil ha tingut feina fi ns a l’últim moment. 
El motiu del tancament no ha estat pas 
la manca de feina, sinó principalment la 
incertesa a què els condemnava la pan-
dèmia del Covid els primers mesos de 
confi nament i restriccions, ara fa un any 
i mig.

Els dos socis han provat que la fàbrica 
tingués continuïtat en mans d’alguna altra 
empresa, però la situació d’empantanega-
ment en què es troba la zona industrial de 
l’Estany ho ha fet impossible. Han optat, 
doncs, per vendre’s tota la maquinària i 
posar la nau en venda.

Ara en Josep Roca està jubilat i con-
tent d’haver dedicat tota la vida a la in-
dústria, el sector econòmic que segons 
ell hauria de ser la clau del desenvolu-
pament de pobles com l’Estany. No aca-
ba d’entendre per què el municipi dedica 
esforços a promoure el turisme en lloc de 

mirar d’atraure petites indústries com la 
seva que, a més, generen una gran ac-
tivitat econòmica al seu voltant: donen 
feina a paletes i llauners locals, porten 
clients i treballadors als restaurants del 
poble, etc.

Aquest és un debat importantíssim 
que comarques com el Moianès s’hau-
rien de plantejar molt seriosament, amb 
l’afegit, això sí, d’una tercera peça en 
el joc: la del sector agrari. Fa cinquanta 
anys l’Estany vivia una època d’esplen-
dor industrial, amb dues fàbriques grans 
i un estol de petites indústries auxiliars. 
Aquesta era una font de riquesa i de fei-
na que havia començat complementant 
―però progressivament substituint― el 
pes dominant que inicialment hi tenia 
l’agricultura. Avui en dia el sector indus-
trial del poble ha quedat reduït pràctica-
ment al no-res. Del ram del tèxtil només 
sobreviu el taller familiar de brodats in-
dustrials de cal Carbonellet. I del sector 
agrari tampoc no se’n poden cantar gai-
res alegries.

Actualment la majoria d’estanyencs 
treballen fora del poble. Tothom té cotxe i 
no cal que hi hagi llocs de treball locals per 
a tots els habitants, és clar. Els temps han 
canviat i el sector serveis ha esdevingut 
dominant: avui dia l’empresa més gran de 
l’Estany és una residència geriàtrica, Cal 
Pressegué. Però, tot i això, potser seria 
bo demanar-se si el que volem és viure 
en pobles dormitori que només s’omplen 
de visitants els caps de setmana i el mes 
d’agost.

Malgrat aquest fi nal no volgut d’Es-
tany Fil, en Josep diu que plega sense 
ressentiments i content de la vida laboral 
que ha dut durant més de cinquanta anys. 
Se sent particularment satisfet de la gent 
que ha conegut en aquest negoci i de les 
experiències que li ha proporcionat. Si 
tornés a néixer, afi rma amb un somriure 
a la cara, tornaria a fer exactament el ma-
teix.
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La Universitat d’Estiu del Moianès 2021
Marian Baqués, en nom de l’equip gestor

Visita a la mina de l’Estany. Curs de mindfulness (fot. UEM) 
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Del 5 al 9 de juliol es va dur a terme 
la Universitat d’Estiu del Moianès (Univer-
sitat d’Estiu Ramon Llull – Campus Mo-
ianès), organitzada pel Consell Comarcal 
del Moianès, la Facultat Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull i amb la col-
laboració de l’Associació Cultural Modilia-
num. Les activitats eren compatibles amb 
la situació sanitària actual. Se sortí a l’aire 
lliure, es gaudí del Moianès, s’aprengué. 
Fou un encert.

Els matins teníem una immersió en 
espais i edifi cacions patrimonials de la 
comarca. Són fi tes que ens identifi quen i 
que convé fer parlar.

El dilluns dia 5, el professor Xavier 
Oms ens contextualitzà la vida en el neo-
lític. Després, des del Parc de l’Aigua de 
Sant Quirze Safaja, ens desplaçàrem a la 
balma de l’Espluga, un indret que refl ec-
teix la petja humana en aquells temps.

El dimarts, a Collsuspina, l’arquitec-
te restaurador Antoni González ens oferí 
una explicació dels criteris que l’han guiat 
en la conservació de monuments. Tot se-
guit, amb ell com a guia, ens arribàrem a 
Sant Cugat de Gavadons i poguérem ob-
servar la restauració que hi feu ara fa una 
quarantena d’anys.

El castell de la Popa de Castellcir ens 
centrà el matí del dimecres. Ens hi acom-
panyà el professor Jaume Dantí. Conèixer 
les vicissituds de tan emblemàtic castell al 
llarg dels segles i els seus protagonistes 
és sempre un aprenentatge humà. Una 
colleta dels assistents anàrem fi ns a la 
mateixa roca sobre la qual s’alça el mo-
nument.

El dijous fou el dia dedicat a conèixer 
la història i la restauració del jardí de Cal 
Cristo —el parc municipal de Moià—. L’en-
ginyer agrícola Xavier Serrano, que hi ha 
treballat, ens en mostrà l’ànima. És allò de 
canviar la mirada dels qui en gaudeixen.

Finalment, el divendres dia 9, ens 
acollí l’Estany. L’arquitecte Jordi Morros 
ens acompanyà a conèixer la mina cons-

truïda per a eixugar l’antic estany. Remar-
cà la construcció històrica dels edifi cis. 
Després ens convidà a seguir un tros de 
la mina, cosa que ens ajudà a compren-
dre una obra tan inusual per a nosaltres.

Cinc experiències, cinc aprenentat-
ges, que poguérem fer de la mà dels ente-
sos més adequats que Modilianum havia 
proposat.

I les tardes d’aquella setmana, en 
un indret privilegiat, un pla a sobre de la 
Torre de Casanova, vàrem experimentar 
un curs de mindfulness. Ens guià la pro-
fessora Anna Pujol, formada en aquesta 
pràctica a la Universitat de Massachu-
setts. En uns temps com els actuals, 
aprendre a gestionar la incertesa que ens 
toca de viure, encarar-se als entrebancs 
de manera saludable, gaudir de la família 
i dels amics, degustar allò que mengem i 
allò que ens causa plaer, tenir cura de les 
emocions... són fets que val la pena de 
viure amb intensitat. Viure en l’ara i aquí 
de manera conscient. Vam aprendre a po-
sar en marxa i a enfortir l’atenció. I que bé 
que comunica, l’Anna!

És un privilegi que el Consell Comar-
cal del Moianès hagi assumit com a seva 
la Universitat d’Estiu i que el conseller de 
Cultura, Dani Cabana, ens hagi donat su-
port. Li dona estabilitat, li construeix una 
base que l’enforteix, l’ofi cialitza encara 
més. És un privilegi, també, la implicació 
dels ajuntaments que hi han participat 
enguany. I encara és un privilegi poder 
comptar amb la Facultat Blanquerna, de 
la Universitat Ramon Llull, que durant una 
setmana estén el seu campus universita-
ri al Moianès i ens aporta la seva qualitat 
educativa. És un privilegi que Modilianum 
hagi pogut dissenyar el curs de patrimoni. 
En fi , la Universitat d’Estiu del Moianès és 
un privilegi.

Els seixanta-tres participants vam po-
der aixecar els ànims, obrir l’esperit, tro-
bar-nos. I, bàsicament, aprendre. Valgué 
molt la pena.
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Festival de Granera
Amb bon peu ha retornat el tradicio-

nal festival de música clàssica del poble 
més petit del Moianès. Sota l’empenta de 
la incombustible granerina Nona Arola i 
amb el suport logístic i institucional del 
batlle, Pere Genescà, s’havia programat 
l’actuació de la soprano Olga Miracle i 
del fl autista Joan Codina, però a darrera 
hora la indisposició d’aquest obligà els 
organitzadors a fer una ràpida substitu-
ció. Aquesta fou trobada en el llaüt i la 
guitarra de Xavier Domínguez, que ja 
havia col·laborat amb l’Olga. Després de 
les presentacions, l’esmentada parella, 
amb el nom d’Alla Viola, presentaren un 
llarg repertori, centrat bàsicament en mú-
sica del segle XVI. La frottola eren can-
çons de caire amoròs, satíric o eròtic de 
Màntua, Ferrara i Urbino. Música codici-
ada en els palaus senyorials de la noble-
sa d’aquells indrets en època renaixen-
tista. Aquest debut es dugué a terme a la 
Font de la Torre, la casa de pagès que fa 
de guarda a l’inici del carrer del Castell 
o barri central granerí. D’aquest indret, 
el batlle en feu una semblança història: 
una font d’ús públic fi ns que s’assecà. Al 
fi nal, un agraïment al propietari, Ramon 
Torra.

Ajudes econòmiques i socials
Castell en Positiu promet, amb motiu 

del Covid, 25.000 euros en ajuda directa a 
empreses i autònoms, a condició que ha-
gin facturat menys d’un 20% respecte als 
anys 2019-2020. Per altra banda, el por-
taveu de l’equip de govern, Marc Romero, 
ha exposat que en el 2017 demanaven 
ajudes de lloguer 164 famílies, amb una 
entrega de 36.000 euros, mentre que en 
aquest 2020 han estat 189, amb un total 
de 58.000 euros.

Festival de Granera (fot. Mia Bellmunt)   
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Refrescant tarda de Jazz New Orleans 
Anna Fornell, JAZZ Som Aquí! – Ràdio Castellterçol

Els organitzadors d’Activarium 2021 
van incloure en la seva agenda una  ac-
tuació de jazz d’estil New Orleans a Cas-
tellterçol. El dissabte 3 de juliol vàrem 
gaudir de la música i l’entreteniment de 
Sweet Nipples Quartet, format per Òscar 
Font, Jordi Griso, Artur Regada i Oriol 
González. Tots ells són fi gures de casa 

nostra, amb una llarga trajectòria musical.
Òscar Font és un gran trombonista i 

cantant. Ha pertangut a l’orquestra La Lo-
comotora Negra, a més de tocar en altres 
grups i formats. És un showman, per tant. 
La seva introducció del grup i dels temes 
és sempre divertida, com ho són les lle-
tres que adapta al català d’alguns temes 

JxCat apressa un nou POUM
Considerant que l’anterior POUM era 

del 1981, l’oposició de JxCat insta l’equip 
de govern a fer un nou pla d’ordenació ur-
bana davant el previsible creixement del 
poble. També sol·licita l’atorgament de 
subvencions a les entitats que, en sortir 
de l’actual crisi pandèmica, van retornant 
a la normalitat.

Procés participatiu de l’ANLA
Les regidories de Patrimoni i Cultura 

han anat apostant per posar en safata, a 
les entitats i grups que fan servir aquest 
encara no remodelat espai públic, la pos-
sibilitat que hi diguin la seva a l’hora de 
la planifi cació futura del local. El 19 de ju-
liol es van reunir tres regidors de l’equip 
de govern amb les entitats. Es posà de 
manifest el projecte pilot, com a mostra 
d’hotel d’entitats s’exposà la Roca Umbert 
de Granollers amb un fl uid diàleg. Dos 
problemes: escassa presència (només 
sis entitats) i una hora (dos quarts d’onze 
d’un matí de dissabte) que es considerà 
com a no apropiada. Neus Vilalta, una de 
les dues coordinadores, ha proposat dei-
xar les pròximes reunions per al setembre.

Marco Mezquida obre
la temporada professional 2021

Expectació per retornar a la normalitat 
teatral i per veure Marco Mezquida, millor 

disc de jazz del 2020 segons la revista 
Enderrock, acompanyat per Sílvia Pérez 
Cruz. Sabíem que era un teclista molt en 
alça dels Països Catalans d’aquests dar-
rers anys. Acompanyat de la seva esposa 
i un fi ll d’unes poques setmanes, la gran 
estrella del piano menorquí arribà dispo-
sat a desplegar la seva sapiència musical. 
Jazz, blues, etc., tots els estils imaginats, 
amanits d’un apassionament i una entre-
ga que va emocionar més d’un assistent. 
L’artista de tant en tant queia material-
ment sobre el teclat, intercalant ara un so 
sincopat i lent amb un d’accelerat, i jugant 
amb les entranyes del magnífi c piano de 
cua, que ell qualifi cà de meravella. El regi-
dor de Cultura, Oriol Casso, content de fer 
el ple (29 de maig, Centre Espai Escènic).

Els Madaula omplen el Centru
Basat en fets reals, Ramon Madaula, 

acompanyat del seu fi ll Jaume i d’Estel 
Solé, ens presenten el relat d’un empre-
sari tradicional de Sabadell que vol vendre 
l’empresa a uns xinesos. Té una trifulga 
generacional amb la seva fi lla i el seu gen-
dre, que és d’origen no català (apareix el 
tema dels catalans de soca-rel i els nou-
vinguts). Després de moltíssima discus-
sió, l’empresari cedeix el negoci al gen-
dre, i amb el pas dels anys hom pot veure 
com canvien els papers i es produeix una 
situació a la inversa.
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El Sweet Nipples Quartet, a Castellterçol (fot. A. Fornell)   

de jazz, com vàrem poder escoltar.
Artur Regada, l’excel·lent contrabai-

xista, també transmet alegria en cada 
moviment i en cada vocalització que fa, 
impregnant l’ambient amb la força del jazz 
més tradicional i alegre. És membre fun-
dador de La Vella Dixieland i ha col·laborat 
amb diferents grups a nivell mundial, com 
amb Tete Montoliu o Joe Newman.

Jordi Griso és el pianista del quartet. 
Ens va delectar amb el seu teclat. Compo-
sitor i arranjador de jazz i de música sim-
fònica, ha estat director de l’Academic Big 
Band, una banda que ha actuat en festi-
vals com el Grec de Barcelona, el Narbon-
ne Festival, el Festival de Perpignan i el 
d’Alcalà d’Henares, amb noms com Pedro 
Iturralde, Manel Camp i Jorge Pardo. Ac-
tua també amb diferents grups i formats.

I la quarta fi gura és Oriol González, 
reconegut baterista que ha fet gires inter-

nacionals amb grups de jazz i swing. Ha 
actuat als principals clubs i festivals de 
jazz del país i col·labora amb músics d’alt 
nivell, com Horacio Fumero, Matthew Si-
mon, Tom Johnson, John Dubuclet, Jordi 
Matas, Josep M. Farràs, Benet Palet, Jor-
ge Rossy, David Mengual, etc.

Així, doncs, de la mà d’Activaterçol, 
amb aquest quartet de reconegudes fi -
gures del nostre país vàrem viure alegre-
ment una jornada que va afegir una horeta 
de jazz tradicional a les nostres vides, que 
necessitaven deixar-se anar entre alegria, 
somriures, balls i estades a la fresca. 

Com a bons jazzmen tradicionals, el 
quartet se’n va anar desfi lant pel bosquet, 
entre els somriures i aplaudiments dels 
qui en vàrem gaudir, recordant com mar-
xaven pels carrers aquells grans músics 
que van obrir les portes al jazz a la prime-
ria del segle XX. 
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CENTRE INFORMÀTIC DE MOIÀ S.L.

c/ Sant Josep, 17-19, local 2 
08180 MOIÀ (Barcelona)

Tel. 938 208 002 - Fax 938 301 138

e-mail: serinco@centreinformaticdemoia.com - www.centreinformaticdemoia.com

llegumsfruitssecsolivesboletsarròs
formatgesolimelmeladesgaletessucsdefruita
mellàcticscervesesvinsicaves,...
però sobretot molta pasta!
C/ Comerç, 9, Moià.

Plaça Colom, 10
T. 93 830 05 56

www.elcolom.com
08180 Moià 
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Nou pobles de la comarca acolliran 
el 5è Festival de Titelles del Moianès
Associació Cultural «Espai Animacions»

El Festival de Titelles del Moianès, 
l’únic d’explícit àmbit comarcal al Prin-
cipat, que promou, organitza i coordina 
l’Associació Cultural «Espai Animacions» 
(Centre d’Iniciatives Titellaires) de Cal-
ders, arriba a la seva cinquena edició. En 

aquests cinc anys, el festival ha recorregut 
un llarg i fructuós camí. Des de la prime-
ra edició, celebrada tímidament a Calders 
l’any 2017, fi ns ara, no ha parat de créixer 
en tots els sentits. Prova d’això és que en 
el 2018 s’hi va integrar Monistrol de Cal-
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ders i va passar de quatre a vuit activitats 
programades. L’any següent s’hi va afegir 
Sant Quirze Safaja i s’hi van programar 
quinze activitats, que foren quatre visites 
guiades a la magnífi ca exposició de tite-
lles de Tailàndia, vuit espectacles, un taller 
i dues sessions de cinema d’animació. En 
el 2020 el festival va duplicar el nombre 
de municipis, incorporant-s’hi Castellcir, 
Castellterçol i Moià. Gràcies a la capacitat 
de reacció de l’organització i al ple suport 
de les institucions implicades, es va po-
der salvar aquella quarta edició, afectada, 
com totes les activitats públiques, per les 
limitacions i restriccions sorgides de la ir-
rupció del Covid-19. La direc-
ció del festival va posposar la 
data d’inici prevista, passant 
de juny-juliol a agost-setem-
bre. I va redissenyar de cap 
a peus i a corre-cuita el pro-
grama d’actes; tot i això, va 
presentar setze espectacles 
en dotze dies i com a resultat 
va augmentar notablement 
el nombre d’espectadors. En 
uns ambients tranquils i re-
laxats, es van poder veure propostes de 
primera, modernes i clàssiques, de tècni-
ques i estils ben diferents. 

I arriba el 2021. Enguany, en previsió 
de continuar més o menys igual amb la 
pandèmia, mantenim el canvi de dates 
aplicat d’urgència l’any passat, que ens 
dona més seguretat, i també preparem la 
programació només amb espectacles ap-
tes per a fer a l’exterior per si de cas, con-
trolant aforaments i amb el compromís de 
seguir estrictament les instruccions que 
en el seu moment assenyali el Procicat i 
altres autoritats competents, tal com vam 
fer llavors.

La cinquena edició del Festival de Ti-
telles es desenvoluparà, en clau de resis-
tència i màxima precaució per la crisi sa-
nitària actual, durant divuit dies, del dijous 
19 d’agost al diumenge 5 de setembre, 

amb una o dues actuacions diàries, en 
sessions de tarda i vespre, desplaçant-se 
successivament per nou de les deu po-
blacions de la comarca. Ratifi quem les sis 
seus del 2020: Calders, Monistrol de Cal-
ders, Sant Quirze Safaja, Castellcir, Cas-
tellterçol i Moià. I s’hi afegeixen tres dels 
quatre pobles restants: Collsuspina, l’Es-
tany i Santa Maria d’Oló, conformant així 
un esdeveniment extraordinari tant per la 
durada com per la gran quantitat d’activi-
tats artístiques programades, i comptant 
amb el suport de la Generalitat de Catalu-
nya, la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal i el Consorci del Moianès, així 

com dels ajuntaments de tots 
els municipis participants. Un 
repte organitzatiu que aco-
llim de nou amb molta il·lusió 
i amb gran satisfacció, vistos 
els excel·lents resultats ob-
tinguts fi ns ara.

El programa augmenta el 
nombre d’activitats respecte 
a la quarta edició, passant de 
setze a vint-i-sis, adreçades 
a tots els grups d’edat: infan-

til, familiar, jove i adult. Sí, també jove i 
adult! Presentem vint-i-tres espectacles 
de les tècniques de guant, objectes, tècni-
ques mixtes, tija i fi l, una petita exposició i 
un taller amb dues rèpliques. Distribuïdes 
així: Castellterçol, 4; Monistrol de Calders, 
4; Castellcir, 3; Calders, 4; Collsuspina, 2; 
Sant Quirze Safaja, 3; Moià, 3; Santa Ma-
ria d’Oló, 2, i l’Estany, 1.

I, com en les passades edicions, ens 
esforcem perquè la qualitat, diversitat i 
interès de les representacions que con-
formen el programa us atreguin i us facin 
venir i estar una estona amb nosaltres per 
gaudir-ne.

Podeu veure i descarregar-vos el pro-
grama i consultar la resta d’informacions 
actualitzades al web de l’Associació Cul-
tural «Espai Animacions»: www.animaci-
ons.org.



50

Juliol-Agost 2021     

La jornada sobre l’estiueig,
un cert retorn a la normalitat
Associació Cultural Modilianum

El dissabte 12 de juny va tenir lloc al 
claustre de l’Escola Pia de Moià la jornada 
«L’estiueig al Moianès». El 24 d’octubre 
de l’any anterior s’havia hagut d’ajornar a 
causa de la pandèmia, que no aconsella-
va una trobada presencial que va reunir, 
amb les mesures de prevenció necessà-
ries, una vuitantena de persones. L’acte 
va ser obert per Jaume Clarà, president 
de l’Associació Cultural Modilianum, Lluís 
Cerarols, director dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura a la Catalu-
nya Central, i Dionís Guiteras, alcalde de 
Moià.

La ponència principal havia estat en-
carregada a Joaquim M. Puigvert, de la 
Universitat de Girona, que, sota el títol 
«Fonts, mètodes i imatges per a l’estudi 
de la pràctica social de l’estiueig de mun-
tanya a Catalunya», va pronunciar una 
lliçó magistral sobre diversos aspectes 
que cal tenir en compte a l’hora d’estudiar 
el fenomen de l’estiueig en zones com el 
Moianès i el conjunt de la Catalunya in-
terior: la geografi a, el clima i la salut, la 
publicitat i la terciarització de l’economia, 
la fotografi a i la idealització del paisatge 
rural, les maneres de socialitzar-se dels 
estiuejants... Tot il·lustrat amb escaients 
imatges del ninotaire Valentí Castanys.

Després d’un senzill esmorzar al pati 
de l’Escola Pia, el matí continuà amb tres 
intervencions de membres de l’Associació 
Cultural Modilianum. Jaume Clarà parlà 
de l’estiueig d’abans de la guerra a Cas-
tellterçol i Moià, cercant-ne els orígens a 
mitjan segle XIX i intentant escatir les cau-
ses per les quals aquest es difongué molt 
més a la primera vila que no pas a la se-
gona. Per la seva part, Elvira Permanyer 
estudià com era l’estiueig moianès des de 

la postguerra fi ns a principis dels anys sei-
xanta, prenent com a punt fi nal el traspàs 
de l’alcalde Vilarrúbia, i com la presència 
d’estiuejants va provocar una renovació 
en la societat moianesa. Finalment, Roser 
Portet ens presentava un primer tast del 
seu estudi sobre el món de les minyones 
al Moianès, analitzant les relacions labo-
rals i la vida quotidiana de la part d’aquest 
col·lectiu que prestava els seus serveis 
en les cases de famílies estiuejants a la 
comarca.

La jornada d’estudi es conclogué a la 
tarda amb una taula rodona, «Estiueig a 
Moià i Castellterçol, dues realitats prope-
res i diverses», on pogueren expressar 
les experiències personals i familiars qua-
tre descendents de famílies estiuejants de 
llarga durada. Per part castellterçolenca hi 
intervingueren Carmen Bigorra i Assump-
ta Rafel, i per part moianesa Marta Cas-
tellet i Cristina Icart. Sota la moderació de 
Jaume Clarà, es tractaren qüestions com 
les relacions establertes dins les mateixes 
colònies d’estiuejants i entre elles, així 
com amb la gent del poble. Diverses inter-
vencions del públic arrodoniren la sessió.

La jornada fou possible per la col-
laboració dels Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat a la Catalunya Cen-
tral, l’Ajuntament de Moià i el Consell Co-
marcal del Moianès. I també de l’Escola 
Pia de Moià, que ens cedí el claustre per 
a la seva celebració.

Un aspecte positiu de l’ajornament 
de la jornada fou que el mateix dia en 
què fi nalment tingué lloc ja es va poder 
disposar del darrer número de la revista 
semestral Modilianum, el 64, que inclou 
els textos de les tres primeres interven-
cions.

MODILIANUM
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C. Bigorra, M. Castellet, J. Clarà, C. Icart i A. Rafel en la taula rodona (fot. Marta de Planell)   

Revista 
número 64

REVISTA
D’ESTUDIS
DEL MOIANÉS

Ja a la venda 
a la Casa Rafel Casanova 
i a les llibreries! www.modilianum.org

Fonts, mètodes i imatges per a l’estudi de 
la pràctica social de l’estiueig de muntanya 
a Catalunya
Joaquim M. Puigvert i Solà

L’estiueig a Castellterçol i Moià (fi ns a 1936):
dues evolucions diferents?
Jaume Clarà i Arisa

L’estiueig a Moià de 1939 a 1969:
«veraneantes y forasteros»
Elvira Permanyer i Sert
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Adri Arnaus, olímpic a Tòquio
Josep Font

Quan tingueu a les vostres mans LA 
TOSCA és possible que, per primera ve-
gada en la història, un esportista moianès 
hagi guanyat una medalla als Jocs Olím-
pics de Tòquio. I és que Adri Arnaus ja 
és el primer esportista del Moianès que 
competeix en unes olimpíades. Golfi s-
ta professional des del 2017, Arnaus ha 
aconseguit tres segons llocs en el Circuit 
Europeu. En la delegació de l’Estat espa-
nyol de golf hi participa també Jon Rham, 

ara número 1 del rànquing i vencedor a 
l’Open dels Estats Units.

Hem volgut saber quines eren les ex-
pectatives i les impressions de l’Adri Ar-
naus tot just uns quants dies abans que 
agafi  l’avió cap al Japó: «Hi arribo el dia 
22 de juliol, a Tòquio. El torneig comen-
ça el 29, però jo vull viure l’experiència, 
única, de ser a la cerimònia d’inauguració 
dels jocs el dia 23. L’endemà ja anirem 

a entrenar-nos. Amb les restriccions pel 
Covid, gairebé no podrem sortir de la Vila 
Olímpica.»

Què signifi ca per a tu competir en uns 
jocs olímpics? «Per a mi és un somni fet 
realitat, i no sols com a golfi sta. De pe-
tit mirava per la televisió les olimpíades, 
i els atletes em semblaven éssers d’un 
altre planeta. Pensava a arribar a ser en 
alguna cosa semblant a ells, de gran. 
Espero que participar en els jocs em faci 

millorar com a esportis-
ta. Segur que coneixeré 
altres practicants i que 
podré aprendre d’ells, 
aplicar-me a mi mateix 
estratègies que vegi 
en els altres, en el golf  
o en altres esports. El 
golf fa cinc anys que és 
esport olímpic, així que 
he estat molt afortunat. 
El que de petit mirava 
amb certa il·lusió, ara 
s’ha convertit en entusi-
asme. Serà tot un repte 
competir amb els millors 
jugadors del món.»

Com es desenvolu-
pa, el torneig de golf? 
«La competició és indi-
vidual: som seixanta ju-
gadors de tot el món per 

aconseguir tres medalles. Hi ha països 
que hi aporten un esportista, d’altres dos, 
tres i fi ns i tot quatre participants.»

Creieu que teniu possibilitats de gua-
nyar una medalla? Respon ben conven-
çut: «Sí, és probable que guanyem una 
medalla. Seria espectacular! Cal tenir en 
compte quin és el lloc d’en Jon Rahm, 
ara, en el rànquing. L’objectiu és tornar 
amb una medalla.»

ESPORTS

Jon Rahm i Adri Arnaus   
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Continuaré caminant, sense por!
Manolo Gutiérrez

No ho sé, però últimament m’estic re-
petint massa? Potser sí, i perdoneu-me, 
però hi vull insistir. Ja he escrit unes quan-
tes ratlles sobre aquest tema, i les meves 
passions ja les sabeu, oi? Però darrera-
ment, no sé per què… Bé, sí que ho sé: 
l’edat fa que ara el meu esport favorit sigui 
el trekking. Uf! Massa modern, no? Clar i 
català, caminar!

Sí, tots ho sabem, som moltíssima 
gent que caminem pel plaer de caminar 
i, de passada, intentem 
mantenir-nos en forma 
tot estant en contacte 
amb els amics i amb la 
natura. Els uns surten a 
passejar, altres surten 
una estona per camins 
coneguts, hi ha gent 
que prefereix fer molts 
quilòmetres. Alguns són 
més aventurers i s’es-
timen més la mitjana o 
l’alta muntanya, escalar, 
la neu... Però tots tenim 
un mateix denominador 
comú: caminar!

Jo tinc la sort d’ha-
ver fet una mica de tot, 
en diferents etapes de 
la meva vida, és clar. 
Ara que estic en l’eta-
pa de jubilat, prefereixo 
trescar per camins i corriols al meu rit-
me, fer quilòmetres però sense pressa. 
Simplement surto a caminar i descobrir 
nous itineraris al voltant del meu poble 
(a Moià i al Moianès tenim molts llocs 
bonics per visitar), sense marcar-me 
l’objectiu de pujar a aquest cim, arribar 
a tal lloc... I de tant en tant busco una 
mica d’«aventura», perquè per a mi fer 
esport o caminar ha estat sempre una 

manera d’anar aprenent una mica més 
de mi mateix. De fet, el meu cos ha anat 
canviant amb el pas del temps, ja no 
soc tan fort, tan ràpid, tan àgil, tan... Ara 
faig els passos més curts i més lents, 
pequè —no em fa por dir-ho— m’estic 
fent gran! Es diu: «Si vols arribar ràpid, 
camina sol, però si vols arribar lluny, 
ves acompanyat.» Jo vaig a poc a poc 
per arribar lluny, ja sigui sol o acompa-
nyat.

Tots tenim un all o una ceba, sobretot 
en aquesta època de jubilats; això ens fa 
dubtar i, de vegades, o potser moltes ve-
gades, ho posem com a excusa, perquè 
tots sabem que en aquesta època hi ha 
una paraula que ho resumeix: «mandra». 
Però, sincerament i amb la mà al cor, ens 
hauríem de fer la pregunta: darrere la 
mandra, amago la por? Mandra i por són 
enemics invisibles; per això ens fan molt 

Caminant amb Manolo Gutíerrez
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de mal i moltes vegades no ens deixen 
continuar vivint els nostres somnis.

Pot ser que quan estigueu llegint 
aquestes ratlles digueu: «És clar, com 
que tu estàs bé, físicament i mental-
ment!» Doncs no! Tant si em coneixeu 
com si no, esteu lluny de la realitat; per 
això m’atreveixo a escriure i a insis-
tir en aquest tema. Jo ja ho sé, i tant 
que ho sé! Tinc una patologia i no me 
n’amago pas. I em vaig fer les pregun-
tes: puc ser feliç?, puc ser lliure?, puc 
tornar a ser jo mateix? I em vaig dir: 
Sí! Doncs tu no et quedis amb el dub-
te i fes-ho, perquè l’objectiu no és arri-
bar al final de cap camí, sinó continuar 
fent camí: per a caminar no hi ha edat. 
Recordo una frase que em va impactar 
molt; deia: «Si no ho intentes, ja has 
fracassat.» Té molta raó, veritat?

I és aquí on m’agradaria tornar a dir-
vos a tots aquells que, com jo, ja tenim 
una edat, i sobretot diferents malalties 
o patologies, que no deixeu de fer co-
ses, ja siguin físiques o mentals (això sí, 
sempre sota control mèdic, eh!), perquè 
no es tracta de ser un guanyador de res, 
es tracta de continuar confi ant en no-
saltres mateixos, amb molta precaució 
però sense por. I no penseu que sigui 
fàcil per a mi dir això. Molts ja sabeu la 
meva petita història: l’any 2016, quan 
feia un mes que caminava pel camí de 
Sant Jaume (Camino de Santiago), 
vaig patir un infart, em van posar dos 
STENS (dispositiu que es fa servir per 
a desobstruir les artèries), era lluny de 
casa, a Grañón (Logronyo), lluny de la 
família (ells, aquells dies a l’hospital de 
Logronyo, van patir molt més que jo), 
vaig estar uns quants dies lluitant amb 
la mort i, cosa que hauria estat pitjor per 
a mi, quedar-me invàlid en una cadira de 
rodes o, simplement, no tornar a ser jo 
mateix i no poder ser lliure. Diuen: «En 
la vida no perds quan caus, perds quan 
et rendeixes.» Jo no soc ni millor ni pitjor 

que ningú, i he caigut, però ho he entès, 
no tinc por i no em rendeixo.

Ja han passat uns quants anys i 
continuo caminant. També he tornat a 
anar al camí de Sant Jaume i sempre 
em faig la mateixa pregunta: hi ha un 
abans i un després? Jo crec que sí!, 
perquè contra l’edat (quan som més 
joves, no tenim límits) i les malalties 
no hi podem lluitar, però contra la por, 
sí (moltes vegades no és un proble-
ma físic sinó mental), i si la deixem a 
un costat farà que cada dia, i en cada 
camí que fem, estiguem més segurs de 
nosaltres mateixos i puguem ser més 
feliços. «Quan aprenem a perdre, gua-
nyem sempre.»

Moltes vegades em diuen (la famí-
lia, els amics...): «No surtis sol, no fa-
cis gaires quilòmetres, no això, no allò, 
no...» És clar que, ara, sempre hauré de 
mirar una mica enrere o, si més no, mi-
raré de reüll, però he de tirar endavant 
sense por, la meva malaltia «no és molt 
greu», però he d’anar amb compte, més 
lent… És la meva càrrega i jo trio com 
l’he de portar, perquè tots el camins de 
la vida són complicats, i a vegades ens 
deixen cicatrius; però no en dubtis, surt 
a qualsevol lloc i en qualsevol moment, 
i no tinguis pressa, gaudeix de l’olor 
de la terra, del paisatge, a cada pas, a 
cada moment... Dit i fet, no t’ho pensis! 
No esperis! Si continues dient «ho faré 
demà», no començaràs mai, perquè no 
trobaràs mai el moment. Sabem que 
hem perdut una mica de salut, però no 
l’esperit; pensa que on has d’arribar és 
una altra vegada a ser tu mateix; torna 
a començar encara que estiguis cansat i 
serà el triomf sobre la por.

¿De veritat creieu que en la vida, i a 
aquestes edats, hem de viure amb por? 
Noooo!

«A cada pas que fas, demanes no ar-
ribar per no acabar.» Jo continuaré cami-
nant!  
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«Bruna» a Castellcir: parlem de demència?
Francesc Rochel i Vara

El diumenge 30 de maig vàrem poder 
gaudir de la representació de Bruna, una 
bona iniciativa cultural de l’Ajuntament 
de Castellcir. Fent una pinzellada de l’ar-
gument, podem dir que la Bruna és una 
nena d’uns onze anys que ha de fer un 
treball per a l’escola, una recerca en els 
records de la seva àvia. Aquest treball fa 
que hi hagi descobertes llunyanes i pro-
peres en el temps. El fet més signifi catiu 
i colpidor és l’estat de falta de memòria 
de l’àvia, amb aquells episodis d’absèn-
cia de records perduts en el 
temps i fi ns i tot la pèrdua del 
reconeixement de persones 
properes.

El Grup d’Amics del Te-
atre d’Ullastrell (GATU) va 
ser creat l’any 1976 i des de 
llavor ha treballat pel teatre 
amateur, amb molts èxits i 
premis; destaquen el Premi 
Arlequí 2019 i els Premis 
Juan Mayorga a la millor au-
toria per a Mateu Peramiquel 
i Mar Puig, per l’obra Bruna. 
La millor felicitació que els 
podem fer arribar és la gran 
assistència de públic, dins 
l’aforament controlat, a la representació, 
que a tots els presents ens va semblar, 
entre mirades i mascaretes, un retorn 
a una certa normalitat de compartir un 
enyorat retrobament presencial.

Com diuen els seus autors, en Mateu i 
la Mar: «Bruna és un homenatge als nos-
tres avis i àvies i molt especialment als qui 
van viure i sobreviure una guerra civil.» 
Centrant-nos en el personatge de l’àvia 
de l’obra, que transmet guspires de pro-
blemes de memòria, ens agradaria parlar 
d’aquesta malaltia des del camp de l’as-
sistència per personal qualifi cat, tant a les 

llars domèstiques com en centres d’acolli-
ment d’atenció personalitzada.

Per començar, defi nim el terme demèn-
cia segons l’Organització Mundial de la Sa-
lut (dades i xifres del setembre del 2020). 
El terme demència (privació de la ment) és 
un concepte general on s’inclouen totes 
les diferents manifestacions o síndromes 
de malalties, siguin a nivell lentament pro-
gressiu o ràpidament progressiu.

• La demència és una síndrome que 
implica el deteriorament de la memòria, 

l’intel·lecte, el comporta-
ment i la capacitat per a 
realitzar activitats de la vida 
diària.

• La demència no és 
pas una conseqüència ine-
vitable de l’envelliment.

• El nombre de perso-
nes amb demència aug-
menta ràpidament.

• La malaltia d’Alzhei-
mer, que és la forma més 
comuna de demència, aca-
para entre un 60% i un 70% 
dels casos.

• La demència és una 
de les principals causes de 

discapacitat i dependència entre les per-
sones grans al món sencer.

• La majoria dels cuidadors i cuidado-
res de persones amb demència són fami-
liars.

Com hem de tenir cura d’aquestes 
persones a  nivell d’assistència?

Hem pogut parlar del tema assis-
tencial amb Eva Domènech i Guardiola 
(Barcelona, 1976), amb estudis efectuats 
a la Fundació Alzheimer Catalunya, estu-
dis vinculats a l’atenció personalitzada i 
amb la  participació, experiència i suport 
en el programa curricular de la School 

MISCEL·LÀNIA

Cartell de l’obra Bruna   
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of Dementia Studies de la Universitat de 
Bradford (Anglaterra). L’Eva dins aquest 
camp té un bon bagatge d’experiència 
professional en diferents centres. En la 
conversa ens ha transmès unes obser-
vacions plenes d’emotivitat, motivació i 
vivències personals: «La demència és 
un dels aspectes més temuts de l’enve-
lliment. Costa de comprendre i fi ns i tot 
és difi cultós per a aquelles persones que 
es dediquen professionalment a cuidar 
i acompanyar persones que pateixen 
aquestes malalties», ens ha manifestat.

Segons l’Eva, cal humanitzar l’atenció 
centrada en les persones i això ens porta 
a practicar tècniques com el DCM (De-
mentia Care Mapping), Mapa de l’Atenció 
a la Demència. Hem pogut copsar les va-
loracions de diferents estudis i, al marge 

de valoracions i gràfi ques, cal remarcar la 
pregunta fi nal i el per què de tot plegat: 
Què podem fer per millorar la qualitat de 
vida de la persona X?

L’explicació d’una experiència per part 
de l’Eva creiem que resumeix d’una mane-
ra emotiva i personalitzada aquesta feina: 
«Una senyora, vídua de vuitanta-dos anys, 
vivint en un centre assistencial i amb un ni-
vell avançat de la malaltia, a l’hora d’esmor-
zar parlava a l’Eva d’un senyor anomenat 
Ricard: Quan vindrà el Ricard?, li pregun-
tava, i així en altres moments del dia. Pre-
guntada la família per part de l’Eva sobre 
qui era aquest Ricard, els familiars propers 
no varen saber de qui es tractava. Un dia va 
venir a fer una visita la cosina de la senyora 
i l’Eva li va fer la mateixa pregunta en rela-
ció a la persona d’en Ricard i al fi nal va tenir 
resposta: la cosina va descobrir a l’Eva que 
en Ricard era un amor de joventut. La ment 
havia esborrat records, fets, vivències, per-
sones, però li va reservar en un lloc del seu 
cervell el record de la companyia i l’estima-
ció d’en Ricard. Era el seu refugi i va ser el 
motiu de connexió i, per tant, el sentit de 
la relació pacient-terapeuta. Tota una lliçó 
de, com hem dit abans, «què podem fer per 
millorar la qualitat de vida?»

És pertinent parlar de l’Institut Gutt-
mann i concretament del director científi c 
del Guttmann Barcelona Institut de Sa-
lut Cerebral i de l’estudi BBHI, Dr. Álvaro 
Pascual-Leone (València, 1961), que en un 
editorial de la revista Annals of Neurology 
ens diu: «Necessitem deixar de centrar-nos 
en la malaltia per a centrar-nos en la perso-
na.» En el mateix editorial cita el Dr. Osler 
(Canadà, 1849 - Regne Unit, 1919) en una 
frase punyent de molts anys enrere: «El 
bon metge tracta la malaltia, i el gran met-
ge tracta el pacient que té la malaltia», un 
concepte de tractament mèdic que unifi ca 
la personalització del pacient com a centre 
d’atenció com ens n’ha parlat l’Eva. 

Per concloure, cal agrair als autors de 
l’obra musical Bruna el fet de crear el per-

Eva Domènech (fot. F. Rochel)   
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sonatge de l’àvia amb aquest rol de la ma-
laltia, que ens ha servit per a fer una lleu 
però enriquidora aproximació amb l’Eva 
Domènech al món de l’assistència perso-
nalitzada; li agraïm el seu assessorament. 
Un dia la fi lla de l’Eva, la Farners, va dir 
amb una certa espontaneïtat: «Els mobles 
i altres estris envelleixen; les persones es 

Versos diversos…
Baltasar Fonts

Mig en somnis, un àngel 
se m’apareix i em tempta: 
Escriu, fes un poema. 
Vull treure-me’l de sobre, 
vull dormir el son dels justos, 
o el son dels pecadors, 
m’és igual. Vull dormir. 
Però ell insisteix. 
Té, diu, quatre paraules: 
món, país, llengua, amor. 
I afegeix: Gairebé 
ja t’he fet el poema. 
Jo li dic: Si escric món, 
bé hi hauré d’afegir 
desastres, fam i guerres. 
Si escric país, ja entro 
al territori foll 
de l’ésser i els fantasmes. 
I si escric llengua, veus?, 
el dolor em trenca l’ànima. 
No puc escriure més. 
I em diu: Tu escriu amor 
pel món i pel país 
i per aquesta llengua 
que es mor i et trenca l’ànima: 
veuràs que encara pots 
fer aquest i mil poemes.

LLETRES

Amb aquestes Quatre paraules, títol del poema, el poeta Narcís Comadira (Girona, 
1942) ens dona una bona dosi d’alè. Tal com van les coses, que no en falti!

Fot. C.I.C. - Moià

fan grans.» Bona veritat, Farners; a ve-
gades les paraules ajuden a fer teràpia. 
Tothom, amb unes circumstàncies com 
les que hem descrit, hauria de tenir dret a 
trobar treball, consol, motivació, esforç i la 
professionalitat d’una Eva com a exemple 
positiu de vida i llum dins la boira de la 
malaltia. 
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Boix atacat per orugues. (fot. Museu de Moià)

La plaga de la papallona del boix 
al Parc Prehistòric de les Coves del Toll
Museu de Moià

NATURA
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Comparativa anual de captures de papallones a les trampes de feromones de les Coves del Toll 

La papallona del boix o eruga de-
foliadora del boix (Cydalima perspec-
talis) és una papallona nocturna, origi-
nària de la Xina, que, com el seu nom 
indica, s’alimenta de les fulles del boix 
(Buxus sempervirens). Es detectà per 
primer cop en un jardí privat a Besalú 
l’any 2014 i d’aleshores ençà no ha dei-
xat d’estendre’s per Catalunya, deixant 
al seu pas més de 15.000 hectàrees de 
boixos arrasats. Saltà de la Garrotxa a 
Osona, el Ripollès, el Pla de l’Estany, i 
també aterrà al Moianès. Fou especial-
ment visible l’any 2019, quan incompta-
bles «esquadrons de la mort» dansaven 
cada nit hipnotitzats per qualsevol punt 
de llum. Aquestes papallones poden 
volar quilòmetres fi ns a arribar a algun 
boix, indret on dipositen els seus ous, 
cavall de Troia que amaga un famolenc 
exèrcit d’erugues que acabarà devastant 
l’arbust.

L’entorn natural del Parc Prehistòric 
del les Coves del Toll és un dels seus 
tresors; davant l’aterratge d’aquesta pla-
ga a la nostra comarca, i vista l’experièn-
cia viscuda a la Garrotxa, la direcció del 
parc apostà per un pla de contenció i llui-
ta envers l’eruga defoliadora. Fou con-
tractada aquesta tasca a Xavier Serrano 
de Sebastián, enginyer tècnic agrícola, 
que des del 2019 i fi ns a l’actualitat vet-
lla per la supervivència del boix al nostre 
parc.

Bàsicament l’acció es concentra en 
tres focus:

• La creació d’un cens aproximat d’es-
pècimens, tenint en compte les mostres 
adultes capturades a les tretze trampes 
de feromones instal·lades al parc (permet 
de veure quin serà l’impacte imminent de 
la plaga).

• La fumigació del lepidòpter quan 
encara es troba en la seva fase d’eruga 
(s’utilitza un insecticida biològic amb 
activitat per ingestió, actiu només so-
bre estadis larvaris de lepidòpters; ata-
quen el revestiment dels intestins de 
les larves, alterant l’equilibri osmòtic 
i paralitzant les mandíbules i el tracte 
intestinal amb paralització de l’alimen-
tació).

• El control de la massa forestal afec-
tada.

* * *
Enguany, les mostres recollides a les 

trampes ens permeten de ser una mica 
més optimistes que en els darrers dos 
anys. Tot i que la plaga no ha estat erradi-
cada, els tractaments aplicats i la defolia-
ció dels boixos causada per les mateixes 
erugues  sembla que n’han frenat el crei-
xement. 

Sembla que tindrem un any tranquil i 
els boixos podran agafar una mica d’aire.  

Continuarem a l’aguait intentant fre-
nar la frenètica expansió de la papallona 
del boix.

28 de maig
4 de juny
10 de juny
14 de juny
19 de juny
22 de juny
26 de juny
2 de juliol
3 de juliol
Total

2020 2021

0
286

341
485

4.622

5.073
10.807

0

35

17

52

DATA DE LA CAPTURA
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Ctra. Manresa, 9-11 - 08180 MOIÀ - garatgegros@gmail.com - www.garatgegros.com
Telèfons 620 881 867 - 938 300 503

GARATGE
GROS-MOIÀ, S.L.

MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA

SERVEI GRUES - ASSEGURANCES

MOIÀ
Avda. Zona Industrial, s/n
Tels. 93 830 12 25
93 820 77 77

AVINYÓ
Antoni Prat, s/n
Tel. 93 838 72 78

SANT QUIRZE SAFAJA
Ctra. de Mollet-Moià
Km. 25,400
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PUBLICACIONS
Llibres

Xavier Cortadellas, Judit Pujadó, Ignasi Revés. 
Arrelats: les famílies més antigues de Catalunya
La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà, 2021 (2ª ed.). 400 pp.
Obra que dedica un capítol, signat per Judit Pujadó, a «Els Pa-
drisa (Moià, Moianès)» (pp. 108-121), subtitulat «La voluntat de 
permanència», amb informació treta de Modilianum, de Ramon 
Tarter, etc., i il·lustrat amb fotografi es actuals.

Estudis de llengua i literatura catalanes/LXXV. 
Miscel·lània Antoni Ferrando/2
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021. 328 pp.
Miscel·lània que conté, a les pp. 233-247, el treball «Sobre el to-
pònim Sant Pere Desvim o Sant Pere del Vim o Sant Puvim», de 
Carles Riera, molt documentat, amb taules i bibliografi a.

Revistes

el número del 4-7-2021 s’inicia la sego-
na tanda (de nou capítols) de les mini-
memòries de Josep Ruaix, sota el títol 
«Església i llengua: la meva experiència 
(II)».

—Cavall Fort, núm. 1413 (1ª quin-
zena juny 2021), amb l’article divulgatiu 
«L’agulla imperdible: que antiga!», signat 
per M. Àngels Petit, i una tira, pòstuma, 
del dibuixant Picanyol. 

—Llengua Nacional, núm. 115 (2n 
trimestre 2021), amb els articles «No-
tes sobre accentuació», de Josep Ruaix, 
i «Tres llibres de Lou Hevly», de Carles 
Riera, més tres ressenyes signades pel 
primer i una pel segon.

—M: còmic, il·lus tració i més made in Moianès, núm. 1             
(juliol 2021. Primer número d’una revista dedicada al món de la il-
lustració moianesenca, editada per Alababalà Studio (l’estudi de 
serveis editorials, il·lustració i disseny gràfi c de la Meli i l’Eduard 
Altarriba). Hi destaca una entrevista a Quico Palomar, una necro-
lògica d’en Picanyol, així com col·laboracions de David Guerra, 
Francesc Palomas i Marcel·lí Antúnez, entre altres.

—Modilianum, núm. 64 (1r semes-
tre 2021), revista d’estudis del Moianès, 
amb 146 pp., número monogràfi c dedicat 
a l’estiueig a la nostra comarca. 

—Butlletí Ofi cial del Bisbat de Vic, 
gener-febrer 2021, amb una ressenya del 
llibre Sant Josep eucarístic, de Joan Ca-
sas, signada per Josep Ruaix.

—Catalunya Cristiana, número 
del 27-6-2021, amb l’article «Francesc 
Mirambell i Giol», signat per Joan Pa-
llarès-Personat, sobre un clergue il-
lustrat nascut en 1761 a Santa Coloma 
Sasserra (Moianès), i número de l’11-
7-2021, amb l’article «L’escriptura dels 
cognoms», signat per Josep Ruaix; en 
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Diaris

10-6-2021
«Marc Pedrals és tercer en el campionat cata-
là de vídeo subaquàtic celebrat a Palamós. El 
també moianès Xavier Lindo va ser quart en la 
modalitat de fotografi a».

14-6-2021
«El Moianès sol·licitarà el batxillerat artístic, 
que hi té cada cop més demanda. El Consell 
Comarcal demanarà una trobada amb el de-
partament per intentar ampliar l’oferta a l’Insti-
tut Moianès de cara al 2022». «Mor un motoci-
clista de Caldes de Montbui en un accident de 
trànsit a Moià».

15-6-2021
«Els grups escolars confi nats es desplomen i 
registren la xifra més baixa de tot el curs. Les 
comarques del Moianès, la Cerdanya i l’Alt Ur-
gell no han registrat cap cas en els seus cen-
tres educatius». «Un porc senglar va provocar 
la mort d’un motorista dissabte a la carretera de 
Moià a Castellterçol. Una testimoni explica que 
el motorista va sortir disparat en xocar amb l’ani-
mal i després va impactar amb el seu vehicle».

16-6-2021
«Un motorista resulta ferit en un xoc amb un 
cotxe a Calders».

18-6-2021
«Moià liquida els 8 milions de deute amb l’Es-
tat i s’allibera de la seva tutela. L’elevada con-
tenció de despesa ha permès d’afrontar el pla 
d’ajust concedit per Hisenda el 2015. Guiteras 
parla d’un pas endavant amb prudència». «La 
lliçó de Moià», editorial. 

20-6-2021
«El Moianès busca vies de sortida per a mig 
miler d’habitatges buits. La comarca té identi-
fi cats més de mil pisos desocupats, la meitat 
dels quals considera “aptes” perquè es pu-
guin incorporar a un mercat “assequible” de 
lloguer i per a generar oferta pública. S’obri-

Regió 7

29-5-2021
«La moianesa Rut Monsech es consolida en la 
selecció estatal d’escalada esportiva. L’esca-
ladora ha assolit el sisè lloc en la classifi cació 
“overall” en el Campionat d’Europa sub-20 de 
Perm (Rússia). Va ingressar en el Centre de 
Tecnifi cació d’Escalada Esportiva de Catalu-
nya el 2016 i ja ha participat en quatre campi-
onats europeus i dos de mundials. El pare de 
la moianesa va bastir un rocòdrom en una nau 
industrial i va despertar la passió per l’escala-
da de la seva fi lla». 

30-5-2021
«La comarca 42 escala posicions. Des de la 
seva creació, el 2015, el Moianès ha crescut 
en més del 6% en habitants, i ha passat de 
tenir-ne poc més de 13.000 a apropar-se als 
14.000, cosa que ha permès de superar dues 
demarcacions que fa sis anys la guanyaven en 
població».  

2-6-2021
«La xifra d’escolars confi nats a la regió cen-
tral s’estabilitza després d’un mes de descens. 
El Moianès és l’única comarca que es manté 
amb zero casos en els centres».

3-6-2021
«Enginyers jubilats acosten ciència i tec-
nologia a escoles del Moianès. El projecte 
STEAM es va començar a gestar al col·legi 
rural de l’Estany, ja s’ha estès a altres cen-
tres i vol fomentar les vocacions científi ques 
i tecnològiques, especialment entre les no-
ies».
  
8-6-2021
«La xifra d’escolars confinats a Catalunya 
es redueix el 40% en una setmana. El Moia-
nès i la Cerdanya no tenen cap classe afec-
tada». 
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ran línies d’ajuts a propietaris que inscriguin 
els seus pisos a l’Ofi cina d’Habitatge per ofe-
rir-los de lloguer». «Gerard Puigoriol dirigirà 
el joc del CE Manresa. El migcampista orga-
nitzador de Calders torna al club on es va for-
mar després de dotze exercicis. El calderí ha 
jugat vuit temporades a Tercera Divisió i tres a 
Segona B, amb l’AEC Manlleu, el CE Europa 
i l’AE Prat».

29-6-2021
«Bages i Moianès impulsen dotze projectes fo-
tovoltaics en equipaments públics. La propos-
ta planteja la instal·lació de 815 plaques per a 
l’autoconsum i aconseguir un estalvi de més 
d’un milió d’euros al cap de 25 anys».

30-6-2021
«Brillant cloenda de la temporada de Joventuts 
Musicals de Moià».

2-7-2021
«Castellterçol fa una renovació d’urgència d’un 
mur de l’escola». «Festival Viñas: Laia Masra-
mon protagonitza el retorn a Moià. La pianista 
de Santpedor farà un repertori de “lied” i òpera 
amb la soprano Eugènia Boix».

3-7-2021
«“Haver sortit en deu anys del forat ha estat 
un esforç enorme.” L’alcalde de Moià, Dionís 
Guiteras, veu que amb el deute resolt arriba 
el moment de la política», notícia de portada, 
que resumeix l’entrevista de dues pàgines a 
l’interior. 

7-7-2021
«Moià ja té en ple rendiment la nova depuradora 
per a donar resposta a la demanda actual. L’es-
tació era una de les obres més esperades per a 
resoldre els episodis de mala qualitat que sovint 
afectaven la riera de la Tosca i el riu Calders».

8-7-2021
«Un segle i mig d’història abaixa la persiana. 
L’Hostal Calders, l’única botiga de comestibles 
que hi havia els últims anys al poble, tanca 
després de quatre generacions».

9-7-2021
«Moià veurà més de 40 propostes d’art 
contemporani en el retorn de l’Ex Abrupto. 
L’ajuntament pren un nou paper en la direc-
ció», notícia de primera pàgina, ampliada a 
l’interior.

10-7-2021
«Cerdanya i Moianès són les comarques que 
han generat més ocupació des del 2019». «Al-
bert Guinovart actua en el Festival Viñas de 
Moià demà a Les Faixes».

11-7-2021
«Moià fa propers tradició i avantguardisme en 
el festival artístic Ex Abrupto. El músic i artista 
visual Primo Gabbiano va interactuar amb els 
seus sons amb puntaires i bastoners en un an-
tic taller», notícia de primera pàgina, ampliada 
a l’interior. «Castellterçol millora l’entorn de la 
plaça de la Tortuga com a plataforma única. Els 
treballs, cofi nançats per la Diputació de Bar-
celona, ja han començat i tenen una durada 
de sis mesos». «El Moianès farà un protocol 
contra violències masclistes en espais públics 
d’oci. El Consell Comarcal està treballant en 
la iniciativa i ha preparat un procés participatiu 
d’elaboració».

12-7-2021
«El Moianès i l’Anoia estan situades entre les 
deu comarques amb un IBI més alt».

La Vanguardia

19-6-2021
«La Fura dels Baus pacta amb el diable. La 
Konzerthaus de Berlín acull un muntatge de 
l’òpera “El caçador furtiu” 200 anys després de 
l’estrena».

Ara

20-6-2021
«Precisió», carta signada per Josep Ruaix 
(Moià).
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Medalles per als germans Monsech
Els germans Rut i Guillem Monsech, 

tots dos membres del CE Alpicat, han 
obtingut medalla en les competicions en 
què han participat. La Rut, integrant la se-
lecció de la FEDME (Federación Españo-
la de Deportes de Montaña y Escalada) 
va aconseguir la de bronze, en modalitat 
de difi cultat, en la Copa d’Europa Juvenil 
d’Escalada de Difi cultat que es va dispu-
tar a Ostermundingen (Suïssa) del 23 al 
26 de juny; en la classifi cació general va 
quedar setena. 

Per la seva banda, en Guillem també 
va aconseguir la medalla de bronze en la 
I Copa España d’escalada esportiva cele-
brada a Madrid, també en la modalitat de 
difi cultat.

Unes quantes setmanes més tard, el 
dissabte 10 de juliol, Guillem Monsech es 
va proclamar campió de Catalunya d’es-
calada en bloc en la categoria absoluta, a 
la Sala Ingravita d’Igualada.

Marc Pedrals, tercer en vídeo 
submarí

El moianès Marc Pedrals va acon-
seguir la tercera posició en la modali-
tat de vídeo submarí del Campionat de 
Catalunya d’Imatge Submarina 2021. 
Pedrals (del club The Busseing Pallars), 

acompanyat de l’assistent i model Paqui 
Serra (del Club Unisub de Sabadell) va 
presentar el vídeo Underwater (https://
youtu.be/dLlr-z_ZQAY), en el qual també 
col·labora el grup S’temple Bar, de Santa 
Maria d’Oló, interpretant la seva cançó A 
la mar.

Noces d’argent
Mn. Carles Riera i Fonts, moianès i 

col·laborador de la nostra revista, va ce-
lebrar a fi nals de juny el vint-i-cinquè ani-
versari de la seva ordenació sacerdotal. 
Ho va fer a les parròquies on presta el seu 
servei pastoral: el dia 24, festa de Sant 
Joan, als Prats de Rei, i el dia 26, un dis-
sabte, a Sant Pere Sallavinera, presidint 
sengles eucaristies en aquelles comuni-
tats de l’Alta Segarra. Els feligresos el van 
felicitar calorosament i l’obsequiaren amb 
meritoris regals. Ell, al seu torn, els oferí 
un opuscle amb un resum de la seva ac-
tivitat ministerial, amb la lletra dels cants 
de la missa, amb uns seus goigs a sant 
Pere (musicats pel mestre Mise rachs) i 
amb un poema que acabava aquest inspi-
rat dístic «Éreu Vós, immens tothora, / tan 
proper, tan a la vora!» Des de LA TOSCA 
ens unim a les felicitacions per les seves 
noces d’argent presbiterals. Ad multos an-
nos! 

BREUS

Naixements
Ferran Clarà Rovira, fi ll de Joan E. i 

de Sandra, dia 24 de juny.

Defuncions
Jordi Solé López, de cinquanta-set 

anys, dia 8 de juny.
Lluís Ferrer Prat, de vuitanta-nou 

anys, dia 17 de juny.

Neus Monsech Daví, de vuitanta-tres 
anys, vídua de Joan Ferrer, dia 25 de 
juny.

Carme Datzira Antonell, de noranta-
un anys, vídua de Josep Armadans, dia 3 
de juliol, a Sabadell.

Núria Homs Capdevila, de vuitanta-
set anys, dia 5 de juliol.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
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Adeu, Jaume!
Escola Josep Orriols i Roca

El dia 15 de maig de 2021 ens va dei-
xar el Jaume Musarra Serra a l’edat de 
cinquanta-set anys després de lluitar amb 
gran fortalesa contra un càncer. Havia 
nascut a Monistrol de Calders, on va viu-
re sempre amb la seva estimada família i 
d’on va ser alcalde uns quants anys. D es 
de 1987 va fer de mestre a la nostra esco-
la, Josep Orriols i Roca de Moià.

Moltes generacions d’alumnes de 
Moià i rodalies han tingut la sort de gaudir 
d’un gran mestre. En Jaume era especia-
lista d’anglès, però a més d’això va fer tots 
els papers de l’auca: va formar part du-
rant deu anys de l’equip directiu, va fer de 
tutor, va ser precursor de l’Escola Verda, 
impulsor del teatre a l’escola, va introduir 
el Halloween com a activitat de la classe 
d’anglès quan encara ningú no en parla-
va, va ser animador de totes les activitats 
i festes que es feien. Sempre estava dis-
posat a donar un cop de mà i a ajudar en 
el que calgués, no tenia mai un no per a 
ningú i sempre de manera discreta i amb 
encert. En arribar a l’escola, sempre es 
veia el seu cotxe aparcat, perquè era el 
més matiner.

Jaume Musarra era una persona afa-
ble, activa, tolerant, que s’implicava fi ns al 
fi nal en tot el que feia. Fora de l’escola, el 
teatre era una de les seves passions i en 
el grup de Monistrol era un dels membres 

més actius. Els companys sovint l’anàvem 
a veure actuar i ens ho passàvem d’allò 
més bé. Era molt amant de la natura, ca-
minaire incansable en les excursions que 
sovint organitzàvem amb els mestres.

Ens costa d’imaginar l’escola sense 
la seva presència, perquè cada racó ens 
parla d’ell, sabia com anava tot i tot ho feia 
fàcil. Trobarem a faltar la seva energia, el 
seu bon humor, la seva implicació, el seu 
enginy, la seva humanitat... perquè ha 
estat, a més de company, un bon amic. 
Volem creure que ha marxat perquè la 
Terra se li ha fet petita. Jaume, ara toca 
dir adeu, però farem el que sabem que tu 
voldries fer: continuar caminant, continuar 
lluitant. Ens quedem un bocí teu guardat 
al cor. Gràcies, Jaume.

NECROLÒGIQUES

Jaume Musarra   

Defuncions a l’Ocella i Vila-rasa
Joan Roca

El dia 17 de juny va morir en Lluís Fer-
rer i Prat, de l’Ocella, i el dia 5 de juliol 
morí Núria Homs Capdevila, de Vila-rasa. 
Dos amics de tota la vida, treballadors, pa-
gesos, capaços i molt bona gent. Amb en 
Lluís, on vàrem passar més hores junts va 

ser a la Cooperativa Agropecuària, quan 
ell la presidia i jo era un dels membres de 
la junta. I just avui en dia el qui presideix la 
cooperativa és en Josep Viladrich, fi ll de la 
Núria. L’atzar ha fet que dues grans perso-
nes vinculades a aquesta entitat, de dife-
rent manera, hagin marxat amb poc temps 
de diferència. El meu condol a totes dues 
famílies. Que els fi nats reposin en pau.
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NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informa-

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fi ns al dia 26 
d’agost, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.

JUNY 2021

LATITUD  41º 48’ 53’’ N       LONGITUD  2º 5’ 44’’        ALTITUD  741 m

DADES METEOROLÒGIQUES
Estació pluviomètrica de l’Escola Pia

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 30

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

23,6

27,9

22,9

13,0

16,4

15,1

18,3

22,2

19,2

6

5

6

0

0

0

4

5

4

SE

S

SW

18,6

12,6

2,0 33,2

DÈCADA

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques 
des de l’any 2006) es poden consultar a la pàgina web de Carles Illa i Casanova, MeteoMoia.cat. 
També es pot seguir al Twitter: @MeteoMoia, i al Facebook: Meteo.Moia. 

COMPARATIVA JUNY 1921 - 2021   

Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Temperatura mitjana
Màxima absoluta
Mínima absoluta
Pluja mensual
Pluja màxima en un dia
Dies de pluja

Juny 1921 Juny 2021

No hi ha dades
No hi ha dades
No hi ha dades
No hi ha dades
No hi ha dades

77,4
46,2

7

25,4
14,5
19,9
30,8
10,5
33,2
13,2

9

Plaça Major, 9
Tel. 93 830 01 21

MOIÀ



Zona Industrial

Avda. del Prat, s/n

08180 MOIÀ

Tel. / Fax 93 820 80 84

Mòbil 608 44 21 87

Partic. 93 830 09 20

Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

És de marbre i quan es va 
inaugurar, fa noranta anys, estava 

pintat. On és?

Entre els que identifi queu correctament on es troba aquest element del poble de Moià 
farem el sorteig d’un formatge de Montbrú.

Envieu la resposta a latosca@latosca.cat (indicant nom, cognoms i número de telèfon).

La imatge del concurs anterior corresponia als espiells dels gegants reis de Moià, que permeten la visió als geganters. 
El guanyador ha estat Gregori Montero.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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L’Ex Abrupto 
es consolida

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

L’Ajuntament de Moià anuncia la liquidació del deute
Parlem amb Teòfi l Camí, nou propietari de l’Escorxador Comarcal

Final de curs i casals d’estiu

 T’OBREN AL MÓNELS IDIOMES

Anglès, francès, 
alemany, italià, 
castellà i català

20 anys 
d’experiència

5 aules 96% d’exàmens 
Cambridge 

aprovats

Classes a partir 
de 3 anys

LA PRIMERA ESCOLA D’IDIOMES DEL MOIANÈS

levelidiomes.com




