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www.montbru.comEl formatge del Moianès

Entre els que identifiqueu 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 correspon a una de les garlandes que ornamenten la porta de l’edi� ci del Sant-Graal, 
al carrer de Francesc Viñas (popularment de la Cendra). La guanyadora ha estat Marga Vilajuana i Cots.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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rajols i pedres dretes i fa 

19 x 21 metres, a prop del 
camí ral. Com es deia?
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dels vehicles de motor poden contribuir a 
incrementar la distracció de conductors i 
vianants. 

La carretera és de la Generalitat de 
Catalunya. Amb dades poc actualitzades, 
en el tram cap a Calders hi havia una In-
tensitat Mitjana Diària d’uns 3.580 vehi-
cles. L’Ajuntament de Moià va presentar 
l’any 2018 un Pla de Mobilitat. Es calcula-
va llavors que a la nostra vila hi havia cada 
dia uns 4.580 desplaçaments interns amb 
cotxe. El pla tenia dos objectius principals: 
millorar l’accessibilitat de l’espai urbà (és 
impossible passejar còmodament per 
moltes voreres de la població) i millorar la 
seguretat viària (fer que els cotxes corrin 
menys i que les persones puguem circular 
pels carrers de manera segura i sense pe-
rill de ser envestits). Amb les limitacions 
econòmiques de l’ajuntament, el pla s’ha 
desenvolupat sols parcialment.

A l’interior de la revista es recullen 
propostes de millora a la carretera, que en 
cap cas no excusen la responsabilitat per-
sonal de conduir a les velocitats i amb les 
condicions físiques que estableix el Codi 
de Circulació. Però també és una respon-
sabilitat col·lectiva reflexionar sobre la se-
guretat viària i sobre els models de mobi-
litat. El Pla de Mobilitat assenyalava que 
gairebé el 75% de l’espai públic de Moià 
era per als cotxes (calçada i aparcament). 
És el moment, doncs, d’insistir en la ne-
cessitat d’incrementar el protagonisme 
dels vianants, per seguretat, per a millorar 
la qualitat de vida i també per a salvaguar-
dar el paisatge i el patrimoni local.

Onze de Setembre a Moià. Són dos 
quarts d’una: l’expresidenta del Parlament 
de Catalunya Carme Forcadell, acompa-
nyada de les autoritats locals i comar-
cals, arriba a peu al monument a Rafel 
Casanova i rep l’aplaudiment i l’escalf 
de la població, que l’espera per celebrar 
la Diada. S’enceta l’acte. Mossos d’Es-
quadra i Policia Local saluden la bandera 
mentre l’Espai Musical interpreta el Cant 
de la Senyera. Són tots aliens al fet que, 
en aquells precisos moments, a uns cen-
tenars de metres, a la carretera de Man-
resa, una dona gran és atropellada amb 
resultat mortal.

Tres atropellaments en dos mesos 
en el tram de carretera del Poble Nou a 
la plaça del Moianès han fet disparar les 
alarmes. Potser ha estat només una fatí-
dica coincidència, però es pot pensar si 
les actuacions dutes a terme fins ara per 
a millorar-ne la seguretat han estat sufici-
ents. Hi ha un fet estructural. L’oferta de 
locals comercials a la banda sud de l’es-
mentada carretera va ocasionar, fa anys, 
una concentració de supermercats i bo-
tigues que comporten un tràfec diari de 
centenars de persones i de cotxes, furgo-
netes, camions... La carretera és ampla, 
factor que no contribueix a la percepció de 
la necessitat de circular a poc a poc per 
part dels vehicles, com també el fet que 
aquests puguin estacionar en sectors del 
tram lateral de la carretera redueix la visi-
bilitat dels vianants en el moment de tra-
vessar algun dels passos zebra existents. 
Els estacionaments, sortides i càrregues 
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El perill de la carretera de Manresa
Josep Riera

La carretera N-141c, que passa per 
Moià, i concretament els cinc-cents me-
tres que separen l’encreuament del Poble 
Nou amb l’encreuament de la plaça del 
Moianès —part del tram que en el nomen-
clàtor de la vila pren el nom de carretera de 
Manresa—, s’ha convertit recentment en 
una zona molt perillosa per a la seguretat 
de les persones. Només en el transcurs 
dels passats mesos d’agost i setembre hi 
va haver tres atropellaments —un d’ells 
mortal— de persones que travessaven 
adequadament l’esmentada carretera per 
sobre d’un dels vuit passos de vianants 
que hi ha senyalitzats al llarg d’aquesta 
franja viària. Aquests tres sinistres van 
precedits, malauradament, per altres de 
similars en els darrers anys, amb conse-
qüències greus. Tot i que a les entrades de 
la població hi ha uns senyals verticals que 
diuen, textualment, «Velocitat controlada 
per radar», amb una indicació de prohibi-
ció de circular a més de 50 quilòmetres 
per hora en travessar el poble, alguns 
conductors en fan cas omís i superen, de 
molt, l’esmentada velocitat. Per altra ban-

da, hi ha automobilistes que no respecten 
la preferència de les persones en aquests 
passos i altres que, en generar-se la cua 
en el temps d’espera en els semàfors, si-
tuen el seu vehicle just damunt del pas ze-
bra, obstruint d’aquesta manera la prioritat 
de la gent. Cal tenir en compte que en tota 
aquesta zona s’observa, des de fa temps, 
una important efervescència d’automòbils 
(en moviment i estacionats) i de vianants. 
Si a això hi afegim el volum considerable 
de circulació en l’esmentada N-141c tant 
en dies feiners com en dies festius i els 
excessos de velocitat, ens trobem davant 
la tempesta perfecta per a generar acci-
dents amb conseqüències irreversibles, 
com ha passat darrerament. 

Per a disposar d’una opinió autorit-
zada d’aquests fets, hem parlat amb M. 
Rosa Oviedo, que és sergenta i cap de la 
Comissaria de Districte de Moià del Cos 
de Mossos d’Esquadra destacat al Mo-
ianès, la qual comenta que no acostuma 
a parlar d’accidentalitat en nuclis urbans 
perquè aquesta competència és exclusi-
va de les policies locals, i que Mossos hi 

VIDA MUNICIPAL

Intensitat de trànsit en la N-141c al seu pas per Moià (fot. J. Riera)   
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actua subsidiàriament només en casos 
de necessitat. De tota manera, M. Rosa 
Oviedo ha tingut la deferència d’atendre 
LA TOSCA. A la pregunta de per què hi 
ha hagut tants accidents en aquesta tra-
vessera, diu: «La veritat és que no és tant 
el nombre d’accidents sinó la coincidència 
en un curt període de temps i el tràgic re-
sultat d’un d’ells. És una zona en la qual 
hi ha molt comerç minorista de tot tipus 
i evidentment hi ha molts passos de vi-
anants. És una carretera dins de poblat 
molt transitada, per on passen la totalitat 
dels vehicles que van cap a Vic o cap a 
Manresa, ja que no hi ha una ronda, no hi 
ha una alternativa propera. Normalment 
els accidents que passen en via urbana 
són per distraccions i per velocitat inade-
quada.»

La manera per a controlar la velocitat 
és el radar. Quan li preguntem si realment 
existeixen aquests radars anunciats a 
les entrades de la població, respon que 
aquesta informació és confi dencial i que 
no ho pot dir, però avisa: «Hi ha dos tipus 
de radars, els fi xos i els mòbils. Habitual-
ment aquests darrers van camufl ats dins 
de vehicles policials sense logotip. Sovint, 
els rètols que es posen a les poblacions 
és perquè els ajuntaments tenen convenis 
signats amb la Generalitat (Servei Català 
de Trànsit) per a disposar d’un vehicle-
radar dins el nucli urbà, i concretament a 
Moià aquest conveni és signat i és vigent. 
La senyalització té caràcter preventiu i 
també informatiu, ja que aquest tipus de 
control es realitza amb captura d’imatges. 
Llavors és per a dir: compte! En aquesta 
població no sabem en quin moment del 

dia, de la nit o bé en quin determinat dia hi 
haurà una velocitat controlada per radar. A 
més a més de les infraccions de velocitat, 
tant la Policia Local de Moià com els Mos-
sos podem sancionar qualsevol infracció 
de trànsit dins el municipi de Moià perquè 
tenim aquesta competència compartida 
gràcies als convenis esmentats.»

Tot i això, potser també seria conve-
nient incorporar alternatives, com han fet 
altres poblacions, per a regular la veloci-
tat dels vehicles i intentar salvaguardar la 
integritat física de les persones... «L’ajun-
tament, conjuntament amb la Generalitat 
de Catalunya, que és la titular d’aquesta 
carretera N-141c al seu pas per Moià, són 
els dos organismes competents en la pre-
sa de decisions sobre quins mitjans físics, 
lumínics o d’algun altre tipus cal posar 
per a reduir l’accidentalitat. Per exemple, 
si l’ajuntament detecta que hi ha un punt 
al municipi on ha augmentat l’accidenta-
litat, pot sol·licitar una valoració conjun-
ta que es realitzaria entre els tècnics de 
mobilitat de l’ajuntament i els tècnics del 
titular de la carretera i dir: escoltin, en 
un any —normalment són períodes d’un 
any— hem detectat que en aquest tram 
tenim una alta sinistralitat, busquem opci-
ons. Llavors es valora conjuntament i es 
pacten les accions a fer seguint l’estricta 
i específi ca normativa de carreteres: si fa 
falta posar més semàfors, o bé ressalts a 
l’asfalt que facin reduir la velocitat, passos 
de vianants pròpiament elevats amb for-
migó, senyalització vertical lumínica que 
cridi l’atenció que allà hi ha un pas de via-
nants, etc. D’opcions n’hi ha moltíssimes, 
però com que la competència és compar-
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Pas de vianants on es produí l’atropellament mortal el passat dia 11 de setembre (fot. J. Riera)   

tida, són els tècnics els qui s’han de po-
sar d’acord i col·locar una senyalització. 
Des dels Mossos els oferirem suport. Tot 
i que la nostra opinió no és vinculant, sí 
que es pot tenir en compte en exposar el 
que nosaltres veiem en altres municipis 
en accidents que assistim i aportarem les 
opcions que creiem que poden funcionar 
en aquest tram de carretera.»

Superar la velocitat permesa és sem-
pre motiu de sanció... «La sanció depèn 
del límit de velocitat que se sobrepassi. 
No és el mateix passar la velocitat en 10 
quilòmetres per hora, que és una sanció 
econòmica i no retira punts, que anar al 
doble de la màxima permesa, que això re-
tira punts i que a vegades, segons com, 
pot ser fins i tot un delicte en funció del 
que passi després. L’accident de la se-
nyora que malauradament va morir està 
judicialitzat.»

També, i segons informació que ha 
pogut saber LA TOSCA, hi ha hagut di-
verses queixes pel que fa a vehicles de 
dues rodes que circulen pel municipi fent 
molt soroll... «És motiu de sanció l’esca-
pament lliure, és a dir, no tenir col·locat en 
el tub el sistema de silenciador. Tinc cons-
tància que la Policia Local ha fet algunes 
d’aquestes denúncies.»

Finalment, M. Rosa Oviedo ens faci-
lita els imports de les sancions referents 
als temes que hem tractat en aquesta 
conversa, segons el catàleg d’infraccions 
del Servei Català de Trànsit:

• Sobrepassar els 50 km/h, que és la 
velocitat màxima permesa en la travesse-
ra que ens ocupa:

- De 51 fins a 70 km/h: 100 euros.
- De 71 fins a 80 km/h: 300 euros i 

retirada de 2 punts.
- De 81 fins a 90 km/h: 400 euros i 

retirada de 4 punts.
- De 91 fins a 100 km/h: 500 euros i 

retirada de 6 punts.
- Anar a més de 100 km/h: 600 euros i 

retirada de 6 punts.
- No respectar la prioritat del pas de 

vianants en un pas senyalitzat: 200 euros 
i retirada de 4 punts.

• Quedar-se aturat en una intersecció 
(marcada o no en groc) o sobre un pas de 
vianants senyalitzat: 200 euros.

• Circular sense el dispositiu silencia-
dor corresponent (incomplet, en mal es-
tat...): 200 euros.

• Quan un vianant travessa la calçada 
per fora del pas de vianants senyalitzat, 
o quan el semàfor permet la circulació de 
vehicles: 80 euros (sanció per al vianant).
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He tornat a néixer
Josep Ruaix i Vinyet

El dia 26 d’agost proppassat vaig 
tornar a néixer. Era un dijous a la tarda, 
travessava tranquil·lament, a Moià, la 
carretera de Manresa, a peu, pel pas de 
vianants que hi ha prop de l’antiga casa 
anomenada cal Daies (o prop de l’actu-
al restaurant Taula Nº 1), de nord a sud, 
quan vaig veure que venia un cotxe des 
del carrer de Mn. Josep Passerissa (que 
enllaça amb el barri del Saiol) i que feia 
la maniobra normal per incorporar-se a 
la carretera en direcció a Manresa. Natu-
ralment, vaig pensar que s’aturaria, atès 
el meu dret de pas preferent... però no 
es va aturar: em va envestir! Per un ins-
tant, ja em veia mort o, si més no, aixafat 
i amb una pila d’ossos trencats. Sortosa-
ment, no va ser així, perquè el conduc-
tor del vehicle, adonant-se de l’obstacle 
que havia trobat, parà en sec. Sí que, de 
resultes de la forta trompada, vaig caure 
a terra, però es veu que vaig caure bé. 
Vaig poder-me aixecar jo mateix de se-
guida i vaig comprovar que no m’havia 
trencat cap os.

El conductor de l’automòbil, que resultà 
ser una noia d’una vintena d’anys, va sortir 
amb rapidesa, juntament amb dos o tres 
acompanyants, i tots ells em van atendre 
amb perfecta correcció: «Com se troba?» 
Amb l’ajuda d’ells, vaig recollir de terra al-
guns objectes, pocs, que jo duia en una 
cartera de mà i que s’hi havien escampat i 
vaig acabar de travessar el pas zebra fins 
a l’altra banda. Allí, sempre en companyia 
dels meus involuntaris envestidors, vaig 
comprovar que tampoc no tenia sang en-
lloc. La patacada m’havia afectat, pràctica-
ment, només el genoll esquerre (un genoll, 
d’altra banda, en el qual tinc artrosi, degu-
da a una menisceptomia que em practica-
ren en la meva joventut). La conductora 
es va mostrar molt dolguda pel que havia 
passat. Em va explicar que, tement enllu-
ernar-se amb el sol (eren les quatre de la 
tarda passades), havia abaixat el para-sol 
del cotxe i, fent aquesta acció, no m’havia 
vist. Em digué que era la primera vegada 
que li succeïa una cosa així. Ella i acom-
panyants em van preguntar si volia que 

Pas de vianants de la carretera de Manresa on va tenir lloc l’incident (fot. Josep Font)   
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avisessin la policia. Els vaig dir que, de 
moment, no calia. També es van oferir per 
a acompanyar-me a l’hospital. Igualment 
els vaig respondre que no era necessari. 
Fins i tot van anar a buscar un vas d’aigua 
fresca i me’l van fer a mans. La veritat és 
que se’m va posar bé. Passats uns quants 
minuts i notant jo que tot s’havia reduït a 
una contusió que notaria durant dos o tres 
dies, vaig donar l’afer per tancat. Ells enca-
ra es van prestar a acompanyar-me a casa 
amb el seu vehicle (vehicle que mentres-
tant havien deixat en un lloc oportú perquè 
no destorbés el trànsit), però tampoc no 
calgué. La noia em va escriure el seu nom 
i telèfon per al que calgués. I ens vam aco-
miadar, consolant-nos mútuament.

Per a mi, el resultat de l’envestida es 
va limitar a l’esmentada contusió, que, lò-
gicament, va comportar que, durant unes 
quantes setmanes (certament, més temps 
del que jo havia calculat inicialment), coi-
xegés una mica a l’hora de caminar (si bé, 
com he dit, ja pateixo artrosi crònica en el 
mateix genoll, cosa que també em dificulta 
poc o molt l’exercici motor). Sí que he no-
tat que, tenint ja vuitanta-un anys d’edat, 
l’incident m’ha restat un xic de flexibilitat 
en els meus moviments, però sempre he 
pogut anar fent la vida normal.

En canvi, al cap d’uns quants dies (con-
cretament, el dissabte 11 de setembre), a la 
mateixa carretera i també en un pas de via-
nants (aquesta vegada, el que hi ha enfront 

de Les Faixes), una dona moianesa més 
gran que jo va ser atropellada gravíssima-
ment per un conductor begut de setanta-sis 
anys. Precisament aleshores (cap a dos 
quarts d’una del migdia) el qui signa es dis-
posava a anar cap a Calders amb el seu 
cotxe i es va trobar amb la carretera col-
lapsada. Informat més o menys del que ha-
via passat, va desviar-se per esquivar l’em-
bús i pogué prosseguir cap al poble veí. Tot 
anant-hi, es va creuar amb dues ambulàn-
cies que corrien en direcció a Moià. Des-
prés va saber que, lamentablement, aque-
lla anciana havia mort a l’hospital de Sant 
Joan de Déu a Manresa. En donar aquesta 
desagradable notícia, el diari manresà Re-
gió 7 comentava que a la nostra vila darre-
rament hi ha hagut bastants atropellaments 
o envestiments en passos de vianants.

La conclusió que jo trec de tot això 
que he explicat és elemental: quan som 
vianants, hem de vigilar molt a l’hora de 
travessar les carreteres, perquè, encara 
que tinguem dret de preferència, sempre 
hi pot haver algun conductor que, amb 
més o menys culpa, provoqui un incident; 
i, quan som conductors, també hem d’ac-
tuar amb molta prudència, perquè se’ns 
pot presentar qualsevol imprevist. No sé 
si, per la seva banda, les autoritats com-
petents podrien prendre alguna mesura 
per a prevenir, a la nostra població, casos 
semblants, però no aniria malament que 
s’ho plantegessin.

Tel. 93 830 03 02Sant Antoni, 14
08180 MOIÀ
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Inversions tangibles?
Josep Montràs. Alcalde de Moià entre 1983 i 2011

En LA TOSCA dels proppassats me-
sos de juliol-agost es diu: «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» (ADMM – Moià Deute, «Reflexions 
sobre el retorn del deute», p. 7).

Inversions tangibles que vàrem dur a 
terme en els deu últims anys:

• Es posa en marxa la zona industrial 
del Pla Romaní.

• Es construeix la segona fase de l’Es-
cola Pública: enderrocament de les anti-
gues cases dels mestres que l’ajuntament 
va pagar íntegrament.

• Es construeix l’Escola Bressol.
• Es fa la nova piscina.
• Es posa gespa al camp de futbol.

L’alcalde Josep Montràs, l’any 2004, en la inauguració de l’edifici de Can Carner 
amb el conseller Carretero   

• Es fa el nou CAP, finançat al cent per 
cent per la Generalitat. 

• Es fa un nou pàrquing que tenia un 
finançament aprovat i que la crisi talla.

• Es reordena la primera planta del 
pavelló.

• Es refà la teulada de Cal Comadran.
• S’urbanitzen els carrers del sector 

Comadran i piscines.
• I d’altres.
Això pel que fa a inversions tangibles. 

No parlem de les inversions al servei més 
directe a la ciutadania, com una Policia 
Local més ampliada, la subvenció a l’Es-
cola de Música, de Dansa, de les Escoles 
Bressol...

I ens va venir la crisi del 2008. 
Hi hagué inversions tangibles en els 

darrers deu anys del govern de Josep 
Montràs?
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Presentada l’Agrupació Socialista del Moianès
Xavier Rius Sant

«Quan l’any 2011 no vaig poder reva-
lidar l’acta de regidor, alguns van augurar 
la desaparició del PSC al Moianès. Però 
gràcies a treballar amb perseverança i de 
vegades també en soledat, aquí estem. 
Tornem a ser a l’Ajuntament de Moià i go-
vernem al Consell Comarcal», va afirmar 
Enric Terencio en l’acte de presentació 
de l’Agrupació del PSC del Moianès, que 
va tenir lloc el 17 de setembre al parc de 
Moià. I és que encara que potser molts 
moianesencs ho ignorin, per la crec in-
suficient rellevància informativa de l’or-
ganisme comarcal, el govern tripartit del 
Consell Comarcal, que presideix l’exal-
calde d’Oló Ramon Vilar, està format per 
Esquerra Republicana, Castell en Posi-
tiu i el PSC, essent la regidora Sonsoles 
Letang, d’Independents per Sant Quirze 
Safaja - Progrés Municipal, vinculada al 
PSC, la consellera de Territori, Urbanis-
me i Canvi Climàtic del govern comarcal. 
El PSC té dues regidores i un regidor a la 
comarca: Susana Tapia a Moià, i Sonso-
les Letang i Hugo Freire a Sant Quirze. 

A l’acte, a més d’Enric Terencio, pri-
mer secretari de l’agrupació moianesa, i 
de la regidora moianesa Susana Tapia, 
també hi va intervenir Jonatan Martínez 
en nom de la Federació del Vallès Orien-
tal i Moianès. Martínez va recordar que 
feia cinc anys, allà mateix al parc, es va 
fer el ple de constitució del Consell Co-
marcal de la nova comarca, i calia que el 
partit s’adaptés a la nova realitat de deu 
municipis que abans pertanyien al Bages, 
Osona i al Vallès Oriental. També va inter-
venir-hi la portaveu del PSC al Parlament, 
Alícia Romero, que va donar el seu suport 
a l’agrupació i va fer esment de la con-
trovèrsia sobre l’ampliació de l’aeroport 
que ocupava la primera plana informativa 
aquells dies. Romero lamentà el desacord 

Alícia Romero. Enric Terencio (fot. X. Rius)   
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El president Torra presenta llibre 
i salda un deute personal
Junts per Moià

El dimarts 21 de setembre, el MHP 
Quim Torra va aprofitar la seva visita a 
Moià per la presentació del seu llibre Les 
hores greus. Diari de Canonges, per a co-
nèixer, al bell mig de la vila, la Casa Museu 
Rafel Casanova i atansar-se a la pastisse-
ria Àger, regentada pel pastisser Miquel 
Viñolas, que recentment ha estat guardo-
nat amb diverses medalles a nivell mundial 
per les seves xocolates artesanes.

Posteriorment, el president va pre-
sentar el seu llibre a l’espai cultural Les 
Faixes davant un centenar de persones. 
L’acte comptà amb la presència del dipu-
tat de Junts per Catalunya Francesc de 

Dalmases, que feu la introducció.
Al llarg de la presentació, el MHP 

mostrà un to distès, irònic en alguns mo-
ments, autocrític i amb sentit de l’humor 
no exempt de rigor. Destacà algunes de 
les anècdotes més sucoses del llibre, 
com la del temps que li va donar el MHP 
Puigdemont per a acceptar la proposta de 
ser president: un minut; o la màxima que 
la seva mare els havia inculcat a tots els 
fills, «el de no entrar en política», i del seu 
alleujament quan, en comunicar-li la notí-
cia que seria president, la seva mare li va 
donar el vistiplau. Va reviure amb to hu-
morístic la relació que tenia al Parlament 

El diputat de Dalmases i el president Torra en l’acte de Les Faixes (fot. Josep Font)  

dels dos partits que governen la Generali-
tat en temes com l’ampliació de l’aeroport 
o les olimpíades del Pirineu, «que anirien 
acompanyades d’inversions que millora-
rien les infraestructures, comunicacions 
i serveis d’aquestes comarques». I, salu-
dant la nova agrupació, digué que des del 

grup parlamentari «podem acompanyar la 
nova agrupació del Moianès». 

A l’acte hi van assistir una cinquante-
na de persones, entre les quals hi havia 
els diputats al Parlament Jordi Terrades i 
Cristòfol Gimeno i l’exdiputat manresà al 
Congrés Joan Canongia.
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amb la cap de l’oposició així com l’encert 
en la seva previsió del desastre del grup 
de Ciutadans.

Va recordar els continus atacs a la 
seva persona des del primer minut que va 
acceptar el càrrec, així com la paradoxa 
de la seva presidència: «Vaig començar 
el mandat essent un president sense go-
vern, per a acabar amb un govern sense 
president.»

A nivell personal, el 131è president va 
confessar a l’audiència de Les Faixes el 
vertigen inicial, d’ell i de la seva família, 
en els primers dies de mandat, el patiment 
personal per l’incessant degoteig de morts 
del Covid i el seu entestament personal a 
prioritzar les vides humanes per damunt 
de l’economia.  

Torra va reconèixer que, tot i que pu-
blicaven que era un president que estava 
sol, sense suports, en tot moment va te-
nir el suport de la seva família i els amics 
més propers, així com l’escalf que sempre 
va sentir per part de la ciutadania, quan 

acudia a visites i actes polítics i institucio-
nals arreu del territori.

No va desaprofitar l’oportunitat per a 
comentar la situació política actual, mani-
festant el seu escepticisme envers la taula 
de diàleg, negant la possibilitat que l’Estat 
espanyol vulgui un diàleg real i reclamant 
la unitat dels partits independentistes com 
a única solució per a enfrontar-se a l’Estat 
i assolir la independència de Catalunya.

Finalment, adreçant-se a l’auditori, el 
president va deixar anar la confidència 
que se sentia molt content de saldar un 
deute personal pendent: durant la seva 
presidència havia visitat totes les comar-
ques de Catalunya excepte el Moianès.

En acabar, el president Torra va re-
bre un llarg aplaudiment de complicitat i 
escalf dels assistents, que s’allargà en la 
posterior signatura de llibres, on tothom 
qui va voler tingué l’oportunitat d’una de-
dicatòria i d’intercanviar unes paraules 
amb el 131è president de la Generalitat 
de Catalunya.

Noms de cases relacionats 
amb oficis

Busqueu el nom de tretze cases 
amb sobrenoms relacionats amb l’ofici 
que feien els seus estadants (no s’hi 
inclou la partícula «Cal»). Podeu trobar 
els noms a la pàgina 49.

SOPA DE LLETRES
Elvira Permanyer

D I T S R E L O R E P L
E R J C A B R E R E L O
S E R E N A P M A C S R
Q N Z R B O J F A P E E
U U H K A S A U Ç C T U
I A H O S P I T A L E C
L L I H T E F C G O R A
E L R D E B O Z A F I C
T I C A R R E T E R D S
G U I X E R M X S R A V
R O S I L L E R A V C A
T M X C A M A I C N U N
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L’expresidenta del Parlament Carme 
Forcadell encapçala la Diada moianesa
Elisa Roca

Enguany l’Onze de Setembre es va 
escaure en dissabte. El dia va començar 
amb l’ascens al Grony —ja fa vint anys 
que s’hi puja!— d’una seixantena de per-
sones, tant des de Moià com des de Creu 
Vermella o enfilant pel dret des de la Torre 
de Casanova. L’objectiu, com cada any, 
va ser celebrar la Diada hissant la nova 
estelada que reemplaçava la de l’any an-
terior, sovint molt malmesa per les venta-
des i altres fenòmens meteorològics.

En Jordi Terradellas, membre dels 
Amics del Grony, va pronunciar un breu 
discurs, en què va evocar les paraules 
que fa mig segle va pronunciar Pau Ca-
sals a la seu de les Nacions Unides, de-

fugint les referències polítiques amb què 
cada any se centrava el seu parlament. 
Seguidament es va homenatjar Carles Illa 
—i no una entitat de la vila, com se so-
lia fer— per la seva trajectòria fotogràfica 
que ha ajudat a divulgar, sobretot a través 
de les xarxes socials i les imatge reprodu-
ïdes a l’espai «El temps» dels telenotícies, 
la meteorologia, que és una de les seves 
grans passions. Com a novetat es pogue-
ren escoltar les interpretacions, vivament 
aplaudides pels assistents, que va fer dels 
«Segadors» i de «L’estaca» de Lluís Llach 
en Josep Fonts amb la trompeta.

Més tard, a dos quarts d’una, i amb 
la plaça plena, es rebia amb entusiasme 

ACTES I ESDEVENIMENTS

Enlairant l’estelada al Grony (fot. Jaume Portet
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Carme Forcadell, a Moià (fot. Josep Font)   

l’expresidenta del Parlament de Catalu-
nya, Carme Forcadell, la qual va presidir 
l’acte d’ofrena floral davant l’estàtua de 
Rafel Casanova. El mestre de cerimònies 
va ser Ramon Tarter, que, després de do-
nar la benvinguda a tots els presents, anà 
anomenant totes les entitats, institucions i 
grups polítics concurrents, per a seguida-
ment donar la paraula a l’alcalde, Dionís 
Guiteras, que va animar els presents a no 
defallir en el camí independentista encara 
que ara es trobi en hores una mica baixes. 

Un cop finalitzat el seu discurs es va 
donar la paraula a Carme Forcadell, re-
buda amb sonors aplaudiments. Després 
d’expressar les gràcies a tothom per l’es-
calf que havia rebut durant els trenta-nou 
mesos que havia estat presa, va pro-
nunciar unes paraules que reflectien les 
seves ganes de veure una Catalunya 
independent que pogués decidir per ella 
mateixa sobre temes importants com són 
les infraestructures, les lleis d’acolliment 
de refugiats o els desnonaments. Va par-
lar d’un país on no se sentís constantment 
amenaçada la seva llengua per un motiu 
o un altre, com està passant avui en dia, 
lluny de masclismes i ambiciós en la lluita 
a favor dels drets civils. Va ser un discurs 
molt directe i sentit que va motivar llargs 
aplaudiments del públic assistent.

L’acte va acabar amb la interpretació 
dels «Segadors», a càrrec de l’Espai Mu-
sical de Moià, que també havia interpretat 
el «Cant de la senyera» a l’inici de l’acte.

Al vespre, un concert de Ginestà al 
parc municipal, amb un centenar d’assis-
tents, posà punt final als actes de la Dia-
da a la vila de Moià. El grup format pels 
germans Júlia i Pau Serrasolsas, del barri 
barceloní de Sant Andreu de Palomar, van 
interpretar cançons que barregen estils de 
música pop, sons experimentals i folk. Pre-
mi Enderrock 2020 al millor disc de cançó 
d’autor, el grup es va fer més conegut des-
prés d’interpretar els «Segadors» en la pre-
sa de possessió del president Aragonès.
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La coral «Cantus Firmus» enamora
els afeccionats a la música religiosa
Joan Capdevila

La coral Cantus Firmus de Centelles 
va oferir a Moià, el diumenge 19 de se-
tembre, un concert amb l’acompanyament 
de l’orgue local que va tocar l’organista 
Modest Moreno, del Reial Monestir de 
Santa Maria de Ripoll, i sota la direcció 
coral del mestre Gabriel Miralles. Es dona 
l’avinantesa que el director també ho és 
de la Canticela de la Sagrada Família 
de Barcelona, de Cervià de Torelló, de la 
Nota de Mataró i de la Coral Castellterçol. 
En el seu llarg historial de més de trenta 
anys ha realitzat tallers grupals amb im-
portants obres de Bach, Mozart i Ramí-
rez, entre altres. La coral, formada per les 
veus de catorze cantaires entre homes i 

dones, es va repartir les veus de contralts, 
sopranos, tenors i baixos en una barreja 
de peces de Joan Cererols, Narcís Ca-
sanovas, Gregori Estrada i el pare Ireneu 
Segarra, etc. Els cantaires van estar a l’al-
çada de les dificultats de les obres a inter-
pretar, conjugant amb encert i afinament 
les diferents peces interpretades. També 
l’organista va demostrar a bastament la 
seva habilitat a l’orgue, tocant algunes de 
les peces en solitari amb una gran habi-
litat i encert. Unes noranta persones van 
escoltar atentament tot el concert i al final, 
amb la interpretació de la Salve del pare 
Ireneu, van cloure el concert rebent llargs 
aplaudiments.

La coral Cantus Firmus a l’església parroquial de Moià (fot. J. Capdevila)   
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Golf Moià celebra el XXI Trofeu 
Gastronòmic del Moianès
Golf Moià

El dia 18 de setembre es va disputar a 
les instal·lacions del Golf Moià el XXI Tro-
feu Gastronòmic del Moianès. És un clàs-
sic del Golf Moià, en el qual els premis als 
participants són productes o experiències 
gastronòmiques de la comarca. Durant 
els darrers anys hi han participat diverses 
entitats col·laboradores, però en l’edició 
del 2021 ha sigut tot un èxit, ja que tení-
em tants establiments com participants, la 
qual cosa ens garantia premi per a cada 
jugador! 

La modalitat de joc va ser scramble 
parelles, una modalitat divertida, ja que 
se surt del context del joc individual i 
s’assembla més a un joc d’equip; es po-
den triar diferents estratègies i sortides, 
sempre s’escull la millor bola de la pare-
lla i d’aquesta manera es poden reduir el 
nombre d’impactes en cada forat.

Aquest esdeveniment no es podria 
fer sense la col·laboració dels següents 
establiments, que volgueren participar-hi 
de forma voluntària i a qui volem expres-

sar el nostre agraïment: Fora Límits, La 
Bufa, El Blat, Soldevila, Cal Manel, La 
Mañosa, Fonda Safaja, Restaurant Mo-
ianès, Rubell, La Masia SQS, Bar Mun-
tanya, Bar Monestir, Brasseria Taula Nº 
1, La Bruixa, Racó del Pou, La Fàbrega, 
Il Maestro, El Toll, Hotel Urbisol, Can Xa-
rina, El Colom, JR Pizzes, Petit Celler, 
Hostal Grau, Cal Fruitós, Cal Vives, Cal 
Maties, Formatges Montbrú, Natureco, 
Pastes La Moianesa.

Els guanyadors en categoria escratx 
van ser la parella formada per Quim Ar-
naus i Lídia Antúnez, amb 65 cops. En 
categoria hàndicap la parella en primera 
posició va ser la de Juli Molina i Josep Llo-
rà, amb 63 cops; en segona posició, Lluís 
Girbau i Cisco Garriga, amb 63 cops, i en 
tercera posició, Jordi Crespiera i Enrique 
García, amb 64 cops.

Moltes gràcies als trenta-sis partici-
pants que vau gaudir d’un camp en unes 
magnífiques condicions i amb moltes 
ganes de celebrar la XXII edició!

LES ENTITATS INFORMEN

Nou green del forat 8 del Golf Moià, dissenyat per Adri Arnaus (fot. Golf Moià) 
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

El mes de setembre la biblioteca ha 
acollit l’exposició «Fesomies», retrats fets 
per Dolors Santamaria Fíguls, amb algu-
nes cares conegudes de gent de Moià. 
El dia 24, amb la col·laboració del Cercle 
Artístic del Moianès, es va fer una xerrada 
sobre l’exposició, en la qual la Dolors va 
parlar del seu procés creatiu, els materials 
que utilitza i com busca la implicació de la 
gent del poble.

El dia 8, a fora al parc, es va realitzar 
el taller científic «Energitza’t», a càrrec de 
Funbrain, una activitat per a conèixer, a 
través de l’experimentació, què és l’ener-
gia i les diferents fonts que tenim per a 
obtenir-la. 

El dia 28, a l’Auditori de Sant Josep, 
es va inaugurar la temporada del Club 
de Lectura de novel·la. L’escriptor Miquel 
Martín i Serra va parlar de La drecera, en-
tre altres temes, de quins recursos va uti-
litzar per a donar veu al protagonista, un 
nen, i com la novel·la reflecteix els canvis 
de paisatges i costums que ha patit l’Em-
pordà. Una tertúlia molt amena i interes-
sant. Aquesta novel·la ha rebut el XVIII 

Premi M. Àngels Anglada de narrativa. 
El dia 10 d’octubre es va celebrar el 

Dia Mundial de la Salut Mental sota el 
lema «Salut mental, un dret necessa-
ri. Demà pots ser tu», en referència als 
efectes que la pandèmia ha tingut en el 
benestar emocional de la població i l’em-
pitjorament de la qualitat de vida de les 
persones i famílies que ja tenien proble-
mes de salut mental abans del Covid-19. 
Per aquest motiu, a la biblioteca ha tingut 
lloc una exposició bibliogràfica del 4 al 17 
d’octubre.

L’octubre és un mes d’inici de diverses 
activitats. Primer de tot s’han reprès les 
converses en francès i alemany gràcies 
als voluntaris internacionals de la Comu-
nitat Els Avets. Per a participar-hi, només 
cal tenir nivell de conversa. Si us interes-
sa, us podeu adreçar a la biblioteca.

També ha començat, amb la col-
laboració d’Elvira Permanyer, el club «Lle-
gir el teatre», amb l’obra Nosaltres, d’He-
lena Tornero. Les peces que es llegeixen 
van lligades a la programació del Teatre 
Nacional de Catalunya; per tant, un cop 

Club de lectura amb Miquel Martín i Serra (fot. Bibl. Mun. 1-0)   
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Retrats de Dolors Santamaria   
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Les muntanyes de la lluna
Jofre Costa, Museu de Moià

Corria la dècada dels anys noranta, 
olimpíades, estius interminables i nits de 
pel·lícules mutilades per anuncis televi-
sius amb cantarelles enganxadisses. No 
recordo qui es va aixecar del sofà a can-
viar de canal, però encara sento esgarri-
fances en recordar la imatge que de sobte 
penetrà a les meves retines clavant-se 
com un punyal; algú, entre crits de dolor, 
agafava un objecte punxant i se l’introdu-
ïa a l’orella amb la ferma i desesperada 
intenció de matar l’insecte intrús que s’hi 
obria pas. Les meves mans es mogueren 
instintivament cap a les meves orelles i 
els ulls ja no es pogueren desenganxar 
de la pantalla. Es tractava del film Les 
muntanyes de la lluna, protagonitzat per 
Patrick Bergin i Ian Glen. Encarnaven dos 
intrèpids exploradors britànics, el capità 
Richard Francis Burton i el tinent John 

Hanning Speke, que l’any 1850 empren-
gueren un perillós viatge a través de l’Àfri-
ca profunda a la recerca del naixement 
del riu Nil. 

Sempre m’han fascinat les històries 
d’exploradors que s’embarquen en viat-
ges impossibles. Navegants que es fan 
a la mar amb l’únic propòsit de veure el 
que mai no ha vist ningú; comandants que 
se submergeixen en les foscors abissals 
buscant un fons que s’albira inexistent; 
addictes a allò desconegut, cercadors 
de quimeres, pioners. En aquest sentit, 
he tingut la immensa sort i el gran plaer 
d’acabar treballant al Museu de Moià, 
gestor de bona part del patrimoni artístic, 
documental i arqueològic del municipi, i 
en especial a les coves del Toll, motor de 
moltes aventures i descobriments. De fet, 
la història de la descoberta de la cova del 

feta la tertúlia hi ha la possibilitat d’anar a 
veure l’obra. 

Finalment, enguany s’inicia un nou 
club de lectura: «Llegir òpera». En aquest 
cas primer es fa una conferència-audició 
de Il barbiere di Siviglia, de Rossini, a 
càrrec d’Albert Ferrer, historiador de l’art 
i musicògraf, i posteriorment es va a Man-

resa, al Kursaal, a veure l’obra. Per a ins-
cripcions, a la biblioteca.

Una bona manera d’estar informats 
de les diferents activitats que es duen a 
terme a la biblioteca, per a totes les edats, 
és subscriure’s al butlletí a través de 
l’adreça http://aladi.diba.cat > Subscripció 
a butlletins.

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

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA

IMPLANTS
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Pedro González (fot. S. Peña)   

Toll no es podria entendre sense l’anhel 
inherent a la nostra espècie d’anar més 
lluny.

Fa 3.000 anys la història de l’entrada 
principal de la cova del Toll quedà tallada 
en sec. Una gran caiguda de pedres tapo-
nà l’accés. El temps i l’avanç inexorable 
de la vegetació acabà engolint aquella 
antiga entrada, fent-la caure en l’oblit, es-
devenint llegenda. La cova deixà de ser 
ocupada pels nostres ancestres i només 
romangueren accessibles dues entrades 
secundàries i de difícil accés. Els anys 
passaren...

L’any 1948 la societat catalana en-
cara patia els estralls de la postguerra 
i buscava activitats d’oci i lleure que no 
impliquessin una inversió econòmica im-
portant. Foren anys d’esplendor i crei-
xement per a associacions i centres ex-
cursionistes; cims i cavitats subterrànies 
esdevingueren clares fites a conquerir. 
És en aquest context que es produirà la 
primera incursió espeleològica moderna 
a la cova del Toll. El punt escollit per a 
entrar-hi fou la Surgència, també cone-
guda com la Mina d’Aigua, sortida natu-
ral del torrent subterrani del Toll. Els en-
carregats d’encetar l’aventura foren un 
grup d’espeleòlegs integrants del Grup 
d’Exploracions Subterrànies (G.E.S.) del 
Club Muntanyès Barcelonès. Hi destaca-
ren Francesc Rovira i la seva mare, Sofia 
Luitz, els quals, l’any 1952, recuperaren a 
l’interior de la cavitat una gran gerra pre-
històrica. Les seves dimensions i el reduït 
espai dels passos que els separaven de 
l’exterior els van fer prendre la dràstica 
determinació de trencar-la. Així va ser 
com la gerra del Toll, després d’estar mi-
lers d’anys envoltada per la foscor, pogué 
tornar a sentir l’escalfor del sol. Aquesta 
troballa captà l’atenció de la comunitat ci-
entífica i d’un grup de joves moianesos, 
historiogràficament coneguts com els «pi-
oners»; iniciant un seguit d’exploracions 
i prospeccions espeleo-arqueològiques 
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que, sota l’empara de la Comissaria Pro-
vincial d’Excavacions Arqueològiques de 
Barcelona i amb el mecenatge de Sebas-
tià Oller, acabarien trobant, l’any 1954, 
l’antiga entrada principal de la cova del 
Toll.

Les excavacions arqueològiques rea-
litzades durant els següents anys mostra-
ren el gran potencial del jaciment, essent 
espectacularment ric en restes de fauna 
quaternària i en materials atribuïbles al 
neolític. Durant els anys seixanta i setan-
ta l’efecte crida d’aquestes troballes va 
portar fins aquell indret perdut de la Cata-
lunya Central nombrosos grups federats 
d’espeleòlegs, destacant les accions du-
tes a terme pel Grup Excursionista Moia-
nès Independent (G.E.M.I.), el qual acon-
seguí unir la cova del Toll amb l’avenc del 
Bassot.

L’activitat espeleològica duta a terme 
dins la cova durant els anys vuitanta i no-
ranta va patir una lleu desacceleració, en 
part, deguda al fet que el tram que resta-
va inexplorat del sistema (de l’avenc del 
Bassot en amunt) presentava unes grans 
dificultats d’accés.

Equips d’espeleologia com la Secció 
d’Investigacions Subterrànies del Centre 
Excursionista de Terrassa, membres de  
l’Espeleobloc, en Lluís Calvet de l’empre-
sa Korda’s, la Societat Catalana d’Espele-
ologia, etcètera, continuen visitant la cova 
i fent alguns estudis. Però encara es re-
sisteix el tram inexplorat de la cavitat. Un 
espai mai vist pels ulls humans.

Espeleòlegs, pioners... Exploradors. 
Descobridors d’allò que romania en silen-
ci pacient. Els seus treballs van acabar 
desvetllant la topografia que actualment 
coneixem de la cova: 1.148 metres distri-
buïts en dues grans galeries (nord-sud i 
est-oest), tres entrades (l’avenc del Bas-
sot, la Surgència i la boca Sud) i un torrent 
subterrani actiu que sabem on acaba però 
no on neix.

Si els romàntics exploradors van que-

dar encisats per la idea de poder trobar 
les fonts del Nil, encara hi ha espeleòlegs 
que somien amb remuntar pel tram del 
sistema càrstic del Toll que resta inexplo-
rat. 

L’any 2019, després d’una trobada 
fortuïta entre la directora del Museu de 
Moià i Salvador Peña Paños, espeleòleg 
del Grup d’Investigacions Espeleològi-
ques de Granollers (G.I.E.G.), es tornà a 
plantejar el vell somni d’explorar el tram 
de cova del Toll que restava desconegut. 
Des d’un bon inici, la química fou total i, 
aquella mateixa primavera, el Sr. Peña i 
els seus companys iniciaren les tasques 
espeleològiques d’exploració. 

Van dividir l’equip en dos: Ángel Ru-
bio García, Marcos Vereda Torres i Vi-
cente Paños Galán (equip de superfície); 
i Salvador Peña Paños, Pedro González 
Carbonero i  Ángel Puig Ramirez (equip 
de subsòl). El punt d’entrada al sistema 
càrstic fou l’avenc del Bassot i per a ma-
jor seguretat es decidí fixar un sistema 
de ràpel que assegurava el descens de 
nou metres fins a arribar al torrent sub-
terrani.  

Durant els treballs que l’equip del 
G.I.E.G. està duent a terme s’han acon-
seguit explorar vint metres, fins aquell 
moment totalment desconeguts. L’estre-
tor dels passos i l’aigua que s’hi acumula 
han fet necessària, en algun cas, l’extra-
cció de sediment o el rebaix de la roca de 
les parets i l’ús d’una bomba d’extracció 
d’aigua. Actualment han descobert una  
sala que destaca per alguns dels seus 
espeleotemes i un pou subterrani que pot 
deparar alguna sorpresa. 

La tasca d’exploració i documenta-
ció de l’equip encapçalat pel Sr. Peña 
continua. Metre a metre, sifó rere sifó, 
anem coneixent una miqueta més la 
cova del Toll i el seu funcionament hi-
drogràfic.

La flama encesa l’any 1948 encara 
crema. 
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Salvador Peña passant per un dels sifons drenats (fot. P. González)   
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Premi mundial a la xocolata de l’Àger
Josep Font

El mes de setembre es feien públics 
els premis de l’Academy of Chocolate, 
amb seu a Londres, que té per missió l’in-
crement de la qualitat en la producció de 
xocolata, a escala mundial, distingint les 
millors produccions. L’any 2019 s’hi van 
presentar 1.600 referències, de 45 països 
diferents. Enguany, la pastisseria Àger 
s’ha erigit entre les millors xocolates del 
món. Era la primera vegada que s’hi pre-
sentava: va enviar cinc varietats de taules 
de xocolata, i va recollir dues distincions 
d’argent i dues de bronze. En parlem 
amb Miquel Viñolas, de trenta-nou anys, 
format a les millors escoles i amb experi-
ència amb professionals de la pastisseria 
molt reconeguts.

Com una pastisseria amb el nom 
d’un poble de la Noguera ve a parar a 
Moià? 

Els avis de la meva parella estiuejaven 
a Moià, després ho van fer els seus pares, 
i ella anava ja al Cau, a Moià. Volíem obrir 
el negoci, i no és el mateix pagar un tras-

pàs a Barcelona que fer-ho a Moià. L’es-
tabliment té el nom del poble dels meus 
pares, a la Noguera. Vaig obrir la botiga 
el 8 del 8 del 2008, és a dir, una setma-
na abans de la festa major. Per preus de 
locals, aquest negoci no seria sostenible, 
segurament, a Barcelona, amb la produc-
ció limitada que fem.

Veneu molt a fora o us baseu en el 
client local?

Encara que sembli sorprenent, el nostre 
client és local: a l’inici crèiem que no seria 
així, però el 70% és d’aquí. Ens dirigim al 
consumidor final, no fem distribució. Alguna 
vegada, algun restaurant ens ha demanat 
de fer unes postres, però si ens demanen de 
fer-ho regularment els dic que no. No m’inte-
ressa, perquè som molt petits. No tenim cap 
furgoneta per a repartir. Hi ha moltes pas-
tisseries molt més grans i que ho poden fer, 
però aquest no és el meu objectiu. El meu 
objectiu és fer un producte molt bo, que és 
el que a mi m’agrada. Aquí a la botiga m’ho 
han demanat anys, de fer tortells o braços 
de gitano... És clar, que en sé fer, però aquí 
a Moià ja hi ha altres llocs on ho fan molt 
bé, o a Castellterçol. Les persones que ma-
joritàriament volen aquest producte volen un 
preu molt econòmic i jo no puc competir. 

La producció és limitada. No venem 
per internet ni està previst de fer-ho, per 
limitar les vendes. Amb el confinament 
del Covid nosaltres hem patit relativament 
poc en relació a d’altres, perquè la nostra 
clientela és de Moià. El perfil del nostre 
client és majoritàriament de trenta a cin-
quanta anys, més jove que la mitjana del 
client de pastisseria, que és de cinquanta 
a setanta anys, segons les estadístiques 
del gremi. Tenim un públic més jove, que 
ja té fills, i que venen a buscar unes pos-
tres perquè tenen un sopar o perquè han 
de fer un regal.

PERFILS

Miquel Viñolas (fot. J. Font)   
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Xocolata elaborada per Miquel Viñolas a la pastisseria Àger (fot. Àger i J. Font) 
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Quines són les característiques 
d’aquest client més jove? 

Valora la qualitat, valora el producte, 
la seva traçabilitat, que sigui ecològic, que 
no hi hagi dubtes que no s’ha pas obtingut 
el producte mitjançant esclavisme. També 
busca un producte menys dolç, general-
ment. La qualitat, entesa de manera inte-
gral.

Esclavisme?
Mira: Ghana i Costa d’Ivori són dos 

països que produeixen el 80% del cacau 
mundial. La gran indústria el compra allà. 
L’estan pagant a dos dòlars el quilogram. 
Això no és esclavisme? Com pots demanar 
qualitat? Seria molt discutible, èticament, 
com es produeix la xocolata d’aquests dos 
països. La propietat de les finques està en 
mans de les quatre grans multinacionals 
que controlen el mercat. Tots són treba-
lladors rasos. [En Miquel agafa una de les 
rajoles premiades:] Aquest cacau és de 
la finca del Pedro, de Veneçuela: aquest 
home ha estudiat agronomia quan ningú 
no estudiava al seu país. És impecable 
com ho té plantat, com asseca el cacau, 
com el fa fermentar. Tria la genètica dels 
arbres. És la mostra que, quan la gent es-
tudia, el país evoluciona. L’educació és la 
font del progrés. A Tanzània, una altra de 
les xocolates premiades [i ensenya l’eti-
queta perquè ja no li queden rajoles], una 
oenagé holandesa va anar-hi, els va fer 
els planters i els va formar en el procés de 
producció. Però allà els agricultors són els 
propietaris. Aquest és un dels cacaus que 
paguem més cars i és de la varietat fo-
rastero, que no és de les més exclusives, 
però d’una qualitat excepcional.

Forastero? 
De les varietats de cacau, destaquen 

Criollo, Trinatorio i Forastero. Forastero 
és la més estesa. Es diu així, en anglès, 
perquè els espanyols el van portar d’Amè-
rica a Àfrica en la ruta dels esclaus.

Quin impacte ha tingut el premi? 
Afectarà el teu model productiu?

Sí que ho he notat, però també ho fil-
trem bastant. He de parar el cop, perquè 
segons què tampoc no ho podria assumir. 
Vull fer més coses, però no vull créixer. 
Aquesta setmana ens va venir la repre-
sentant d’una cadena de botigues gour-
met demanant que els fes la xocolota. Em 
va dir: «T’ho financem: et posem la nau, 
el personal i la maquinària.» I li vaig dir 
que no. Jo no vull fer un producte a gran 
escala, si hagués volgut fer això hauria 
mirat d’establir-me a Madrid, diguem, no 
estaria a Moià. Aquest negoci és factible a 
petita escala. Molem el cacau amb moles 
de granit durant quatre dies. La gran in-
dústria ho fa en quatre hores, amb moles 
d’acer. Però, és clar, el gust tampoc no és 
el mateix. El meu model és el d’artesà. A 
l’Estat espanyol som set o vuit. A Itàlia i 
França, força més, i d’artesans n’hi ha so-
bretot als Estats Units. A mi em deien que 
a petita escala aquest negoci era impos-
sible, però als Estats Units prou que se’n 
surten, els deia. Costa molt, perquè no 
tens referents. No hi ha gent que t’ense-
nyi. Costa trobar la primera matèria, però 
fa tretze anys que hi treballo i prou que 
me n’he sortit. 

I la conversa continua a l’Àger el dia 
de la Mercè. Mentre parlem, despatxen 
cincs clients, amb segones residències 
a l’Estany i a Moià, i una Mercè que vol 
celebrar el sant com cal. Alguns li dema-
nen la xocolata que ha guanyat el premi. 
Al Miquel, l’èxit del premi l’aparta del rit-
me habitual, el de la producció artesa-
nal i de qualitat, on se’l veu a la zona de 
comfort —«Jo puc anar a portar i a buscar 
les filles a l’escola cada dia»— i aquesta 
qualitat de vida se li veu que pesa molt 
més que qüestions vinculades a la fama. 
La caixa de xocolata especifica «Made in 
Moià». «Per què? Doncs perquè des del 
disseny de la caixa i el cartró i la impres-
sió, tot està fet aquí a Moià, al polígon.» El 
producte gastronòmic de qualitat del Mo-
ianès ha fet un altre salt endavant.
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Castellterçol lluita contra els grafits
Josep Font

LA TOSCA posava en relleu, en el 
número anterior, la dimensió de la pro-
blemàtica de les pintades a les façanes i 
murs de Moià. A Castellterçol, en una si-
tuació similar, estan aplicant mesures per 
contrarestar-ho. El dia 30 de setembre 
acabava el termini per a la presentació de 
subvencions per a la rehabilitació de faça-
nes amb la finalitat de millorar el paisat-
ge urbà, fomentar millores energètiques i 
corregir actes vandàlics. La dotació és de 
15.000 euros.  

Marc Romero Puente, regidor de ter-
ritori de l’equip de govern de l’ajuntament, 
informa que s’han presentat un total de 
vuit projectes a la convocatòria, i tres per-
sones més que volien acollir-s’hi però no 
disposaven de tota la documentació re-
querida. Amb aquestes peticions es podrà 
exhaurir l’import de la subvenció. Romero 
afirma que «en realitat, és una subvenció 
que ja vam fer el 2019, però entre que les 
bases eren més complexes i el Covid, no 
va tenir resposta». «Ho hem simplificat, i 
pretenem una millora del paisatge urbà. 
L’eliminació de pintades i grafits no són 

MOIANÈS

Can Dou no s’ha deslliurat dels grafits (fot. J. Font)   

les úniques actuacions i ho hem circums-
crit al centre urbà.

»Hi ha llocs on els grafiters sembla 
que no s’hi atreveixen, però quan es fa 
una pintada és com obrir la veda. Hi ha 
llocs, com Can Dou, que no pots acceptar 
que es pintin, perquè és com dir que tot 
s’hi val.

»L’ajuntament també ha fet actuaci-
ons de sensibilització dels grafiters, mi-
rant d’oferir instruments per a la millora de 
la qualitat tècnica de les intervencions.»  

Castellterçol ha fet actuacions, en mu-
rals, d’un altre caire, com el mural d’home-
natge a Prat de la Riba a la sala de plens, 
obra de David Font, o els murals d’home-
natge a les dones del tèxtil o el del Bosc 
de Can Sedó, obra de Roc Blackblock, 
artista especialitzat en la il·lustració, el ta-
tuatge i l’art urbà.

En la fotografia d’aquesta pàgina, el 
palau dels marquesos d’Alòs o Can Dou 
(1674), edifici barroc, amb una decoració i 
ornamentacions úniques, amb mènsules, 
escut heràldic i el parament encoixinat de 
l’arc de mig punt.
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Festa Major, una espurna d’alegria?
Guim Alberch

El passat mes d’agost, com ja és tradi-
ció, Castellterçol va celebrar la seva festa 
major. Aquest any des de la Comissió de 
la Festa Major i l’Ajuntament de Castell-
terçol es va intentar acostar la celebració 
al que coneixíem com a normalitat. 

Per exemple, va tornar la fira d’atracci-
ons. L’antic solar de la fàbrica Sosa va ser 
el lloc triat per a acollir-la. Dins el recinte 
hi havia diferents atraccions, tot i que hi 
van faltar totes aquelles relacionades amb 
la gastronomia, ja que les mesures sanità-
ries no ho permetien.

Altres elements que van tornar: els 
concerts i espectacles. Gràcies al siste-
ma d’entrades anticipades, l’organització 
va poder controlar l’aforament dels actes. 
Val a dir que gairebé totes les activitats 
programades van assolir el total de l’afo-
rament establert pel consistori.

Finalment, la cultura popular castell-
terçolenca va poder fer aquest pas cap 
a la nova normalitat. Gegants, nans, di-
ables, muÇol i parelles de la dansa van 
fer gaudir el públic fent allò que saben fer 
millor.

Els nans de Castellterçol (fot. G. Alberch)   

Així, doncs, tot apunta que Castellter-
çol va retrobar-se amb la festa major que 
tant estima. Però, almenys personalment, 
encara falta acabar de donar-hi una volta. 
No es va celebrar la tradicional cercavi-
la dels gegants i nans, molts actes van 
canviar d’ubicació per aplegar més afora-
ment, etc.

Arribats a aquest punt, la conclusió 
que en podem treure és que sí que s’ha 
recuperat la festa i molts castellterçolencs 
han tornat a vibrar amb les notes de la 
Dansa, amb els petards dels diables o 
amb la cursa; però, per a arribar a la festa 
que tots coneixíem, encara falta camí per 
córrer. 

És essencial respectar les mesures 
sanitàries perquè més endavant puguem 
gaudir de les nostres tradicions amb nor-
malitat. És cert que moltes coses han arri-
bat per quedar-se, però encara hi ha camí 
per recórrer.

Així, doncs, i per acabar aquest text... 
Sí, Castellterçol ha tingut l’espurna d’ale-
gria, però cal continuar treballant per en-
cendre del tot el foc.
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Notes terçolenques
Ramon Puig

JxCat critica l’equip de govern
Els tres regidors de JxCat han fet un 

dur comentari a la que qualifiquen com a 
manca de previsió de l’equip de goven (de 
Castell en Positiu, amb vuit regidors) per 
la manca d’oferta d’habitatge de cara als 
joves, cosa que implica, segons la seva 
versió, que moltes parelles marxen a «po-
bles veïns» (en clara referència a Castell-
cir). A més, centren la «destral de guerra» 
en la marxa, que asseguren imparable, de 
l’empresa alimentària més gran de la vila, 
focalitzant una recessió econòmica pels 
motius esmentats. La rumorologia fa temps 
que està centrada en l’establiment de Casa 
Mas, amb trasllat total o parcial a Sallent. 

Massiva assistència
als actes independistes

Quan faltava poc per a començar l’es-
tiu, el Consell per la República amb el cap 
visible de la molt pencaire Eulàlia Comas, 
l’ANC que té al davant una persona fer-
ma de conviccions, Jaume Carrera, i amb 
l’ajuda d’Òmnium Moianès-Bages, donà 
la benvinguda al recorregut itinerant del 
recentment alliberat Jordi Turull. Després, 
dins el marc de l’enguany prolongada fes-
ta major, l’enfant terrible del periodisme de 
VilaWeb, Ot Bou i Costa, feu una discuti-
da conferència al Centre amb el títol «No 
ens fareu espanyols», parafrasejant un 
propi article. Bàsicament, es mostrà molt 
crític envers els tres partits independentis-
tes i també tocà el crostó als darrers pre-
sidents de la Generalitat. Plantejà la dico-
tomia «emoció o realisme», entenent que 
la política practicada fins ara entraria en el 
primer factor i la segona seria engreixar el 
full de ruta amb la meta independentista. 
Davant un «Centru» ple de gom a gom, 
Pere Antúnez, coordinador de l’ANC-Mo-
ià, li preguntà si el nom d’Ot era en re-

ferència al popular «bruixot» del sempre 
recordat personatge d’en Picanyol. En 
clau local només afegirem que Ot Bou és 
net del poeta Joan Bou i Coll per part de 
pare i, per part de mare, de Jordi Costa i 
Mosella, fill de la històrica sastreria Costa, 
expresident de la Fundació Pere Tarrés i 
secretari dels Amics de Castellterçol.

Però el plat fort de l’1 i el 3 d’octubre 
fou sens dubte el gran espectacle de l’ac-
triu i rapsoda Sílvia Bel, acompanyada 
d’un trio del flamenc que es fa a Catalunya 
(Juan Manuel Gadea, veu; José Santiago, 
guitarra; Fran León, percussió i flauta tra-
vessera). En magna desfilada de la poesia 
catalana, escoltàrem textos de Perejau-
me, les mítiques Corrandes d’exili de Joan 
Oliver (Pere Quart), seguides d’una carta 
enviada per la mateixa Sílvia al seu amic i 
exiliat Toni Comín, entre altres peces.

Referint-nos a la commemoració del 
Primer d’Octubre, la màquina ben greixa-
da va estar a punt en una nit prou fresca 
del divendres que, malgrat això, convo-
cà unes dues-centes persones a la pla-
ça Prat de la Riba, on es projectà tot un 
dossier de la votació del 2017, exposat en 
gran pantalla, incloent-hi la «ocupació» 
de Granera per una colla de Mossos per 
emportar-se’n l’urna. Molts dels protago-
nistes de l’organització d’ambdós pobles, 
Castellterçol i Granera, feren esment de 
la participació i les emocions de la jor-
nada. Acompanyà l’acte un jove grup de 
cançó popular, capitanejat pel nostre col-
laborador Guim Alberch.

Inici de les obres a
Sant Julià d’Úixols

Emili Canal, president i ànima de l’As-
sociació d’Amics de Sant Julià, ha anun-
ciat l’inici de les obres de consolidació, o 
pràctica reconstrucció, de l’antiga església 
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Obres de consolidació a Sant Julià d’Úixols (fot. Emili Canal)   

de Sant Julià d’Úixols. Pel sistema de Ver-
kami s’han recollit fons que han permès 
el primer pas: començar per la teulada. El 
projecte ha estat supervisat pel triumvirat 
d’arquitectes Joan Bubé, Josep Montañà i 
Josep Pratdesaba. Alhora, la mateixa as-
sociació ha propiciat, dins el marc de la 
festa major, l’actuació de la jova soprano 
castellterçolenca Èlia Farreras Cabero, 
que interpretà peces de Händel, Mozart, 
Puccini, Falla, Toldrà, etc., acompanyada 
pel pianista Hug Vilamala. Matinal inobli-
dable amb èxit clamorós.

Enric Casasses a Castellterçol
Posposada des del dia de Sant Jordi, 

la filòloga Imma Soler ha aconseguit, el 17 
de juliol, en ple estiu, portar a la nostra vila 
l’insigne compositor i gran rapsode, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 2020, 
Enric Casasses. En el marc del bosquet 

de Cal Recader, ens va mostrar totes les 
cares de la seva obra, Assagets: ironia, 
qualitat, crítica, escepticisme...

Presentació del llibre
sobre la Dansa i el Ball del Ciri

Dins els actes de la festa major i 
amb la presència de la directora gene-
ral de Cultura Popular, Adelaida Moya, 
i dels autors Ramon Vilar i Pilar López, 
es presentà un llibre llargament esperat 
per tot l’entorn dansaire de Castellterçol 
sobre els orígens i l’evolució de la Dansa 
i el Ball del Ciri. Els diferents parlaments 
glossaren el treball i les dificultats per a 
tirar endavant el projecte. En la pràctica 
i implícitament, fou un homenatge a l’im-
pulsor de la idea, Domènec Miró i Fruitós. 
Glòria Ballús va interpretar una sèrie de 
variacions al piano de les nostres dues 
danses.
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S’inicia el curs amb moltes
propostes formatives
Consell Comarcal del Moianès i Consorci del Moianès

#AlMoianèsEnsCuidem

La setmana del 27 de setembre a l’1 
d’octubre el Consell Comarcal i el Consor-
ci del Moianès van dur a terme la Setma-
na de les Cures, unes jornades formati-
ves amb vista a la professionalització del 
personal dedicat a les cures, així com una 
jornada de debat sobre el model de Ser-
vei d’Atenció Domiciliària que volem per 
al Moianès. 

Durant tota la setmana, les treballa-
dores de les residències del Moianès van 
dur a terme la formació «Reaprendre amb 
l’atenció centrada en la persona», de vint 
hores de durada i que girava al voltant de 
la pràctica de la metodologia ACP en el 
treball amb la gent amb dependència que 
viu a les residències.

El dilluns 27 de setembre, a Les Fai-
xes de Moià, tretze estudiants del Ci-
cle Formatiu de Grau Mitjà de tècnic/a 
d’atenció a la persones en situació de 
dependència de l’Institut Moianès i per-
sones en situació d’atur van participar 
en la jornada dedicada a l’autonomia, la 
dependència i la discapacitat, amb una 
xerrada sobre la discapacitat i dos tallers 
de mobilitzacions i transferències, on po-
gueren veure i utilitzar els instruments 
tècnics i posar en pràctica el treball físic 
amb persones amb mobilitat reduïda i 
manca d’autonomia.

El dimarts 28, al Parc de l’Aigua de 
Sant Quirze Safaja, els tallers van tenir 
relació amb l’educació, el lleure i la cul-
tura. Vint-i-cinc alumnes del grau mitjà i 
persones en situació d’atur van aprendre, 
a través dels espais de jocs i creació, a 
treballar les emocions, amb tècniques 
d’expressió oral i corporal. 

El dimecres 29, a Les Faixes, la jor-
nada es va dedicar a la salut i el benes-
tar emocional. En aquesta ocasió trenta-
set persones, entre estudiants i cuida-
dores familiars, van gaudir de la teoria i 
la pràctica de les urgències bàsiques, el 
suport vital bàsic, RCP, hipoglucèmies, 
etc., així com una xerrada sobre la cura 
de nafres.

Finalment, el dijous 30 de setembre 
es va dur a terme una jornada de bones 
pràctiques sobre el Servei d’Atenció Do-
miciliària, amb la participació dels respon-
sables d’aquest servei del Consell Comar-
cal del Solsonès, el Ripollès i el Pallars 
Sobirà. Hi van participar com a oients dot-
ze treballadores del servei, treballadores 
socials, regidores i conselleres del Con-
sell Comarcal. Aquesta ha estat la prime-
ra d’una sèrie de jornades per a conèixer 
models de SAD d’altres territoris i debatre 
quin model es vol per als ciutadans del 
Moianès.

Totes aquestes accions formen part 
del projecte «Moianès, cruïlla d’oportuni-
tats - Cap a un model de serveis centrat 
en la persona», subvencionat pels Projec-
tes Innovadors i Experimentals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’ob-
jectiu és implementar el model d’Atenció 
Centrada en la Persona en els serveis pú-
blics per a aconseguir un millor nivell de 
benestar dels ciutadans, així com donar 
resposta a les necessitats del mercat de 
treball i de les empreses que atenen gent 
del Moianès.

Es tracta d’un projecte integrat pels 
diferents serveis del Consorci i del Con-
sell, que comporta un treball en xarxa 
—intern, entre entitats locals, i extern, amb 
els agents del territori— i que s’ha calcu-
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Activitat formativa sobre el Servei d’Atenció Domiciliària (fot. Consell Comarcal)   

lat que tindrà un fort impacte econòmic i 
social a la comarca, principalment duent 
una millora en la prestació de serveis per 
als ciutadans, així com més oportunitats 
laborals, formatives i socials per als seus 
beneficiaris.

Forma’t al Moianès!
Ensenyament i formació

Espai del migdia – Servei de menja-
dor escolar. Hem iniciat l’espai del migdia 
a les escoles del Moianès incloses en el 
servei de menjador comarcal, amb una 
mitjana d’àpats de 295 alumnes entre es-
coles de primària i llars d’infants. 

Servei de transport escolar. Hem ini-
ciat el servei de transport escolar amb 
les rutes de transport que van a l’Institut 
Escola de Castellterçol i a l’INS Moia-
nès. Transportem un total de 75 alum-
nes. 

Ajuts individuals de menjador. Hem 
començat el curs amb 179 alumnes be-
cats fins al moment. 

Beques de la Fundació Impulsa. 
La Fundació Beques Impulsa promou 
la igualtat d’oportunitats dels joves mit-
jançant unes beques econòmiques i un 

acompanyament als joves, seleccionats 
segons uns criteris econòmics i de moti-
vació per als estudis. Des de fa tres cur-
sos, el Consell Comarcal col·labora amb 
la Fundació Impulsa per poder donar 
oportunitat al jovent de la comarca a ac-
cedir als estudis que són del seu interès. 
Aquest curs 2021-2022, han estat selecci-
onats 9 alumnes per a obtenir les esmen-
tades beques.

Curs de CFGM Atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Hem 
iniciat el cicle formatiu amb 26 alumnes, 
als quals hem explicat el projecte #AlMo-
ianèsEnsCuidem per tal que puguin par-
ticipar en les formacions concretes que 
duem a terme i complementar la seva 
formació.

Forma’t al Moianès! Més de 900 per-
sones s’han inscrit als cursos de formació 
de la programació Forma’t al Moianès! 
per al quadrimestre setembre-desembre 
2021. El catàleg formatiu presenta 130 
activitats, repartides en tres blocs: forma-
ció per a l’ocupació, formació per a em-
preses i formació d’acció social i comuni-
tària. Tot i que encara és manté el format 
online, s’està realitzant també formació 
presencial. 
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Regular per a millorar la convivència
Rafael Manzanera (metge) i Rafael Rebollo (jurista)

La realitat en una societat com la nos-
tra és diversa, heterogènia, plena de mati-
sos, de tons grisos, amb qüestions discu-
tibles i que tot sovint necessiten l’anàlisi 
de pros i contres.

Prohibir o liberalitzar tenen el seu lloc 
en alguns aspectes d’aquesta realitat. 
Prohibir circular contra direcció, prohibir 
l’ús del tabac en espais tancats o bé actu-
ar intimidant les llibertats dels altres... són 
prohibicions clares i benvingudes. En l’ex-
trem oposat caldria liberalitzar (i fomentar) 
totes les actuacions que afavoreixin 
els drets i les llibertats dels al-
tres, el seu benestar i el seu 
desenvolupament.

Tot sovint, però, apa-
reix la necessitat de 
regular, explicitant, ma-
tisant i posant condici-
ons i limitacions. Però 
no sempre és senzill.

Regular quelcom 
vol dir reconèixer una re-
alitat que tot sovint té se-
guidors i detractors. Regular 
vol dir que els seguidors hi són, 
però que han de complir límits i con-
dicions. Límits que aplaudiran els contra-
ris a l’aspecte regulat, però que els seus 
seguidors viuran com una restricció a la 
seva capacitat d’actuació. 

Components de la regulació
Per a considerar aquestes realitats 

complexes, l’anàlisi epidemiològica tot so-
vint utilitza el model de la tríada conforma-
da per les persones, els agents implicats 
i l’entorn. 

Les persones no som idèntiques, som 
bastant diferents, pensem de diverses 
maneres i sentim de manera singular i 
evolutiva en el temps. Això vol dir que el 

mateix problema de salut serà idèntic en 
persones que no ho són. No hi ha malal-
ties (o problemes de salut) sinó malalts (o 
persones afectades).

Els agents són també força hetero-
genis, des de gèrmens a substàncies ad-
dictives, des d’aire contaminat a aliments 
deteriorats, des de conductes agressives 
a actituds poc edificants.

L’entorn és el context social, cultural, 
socioeconòmic, familiar o de resiliència 
que pateix la persona que estem consi-

derant.
Un mateix germen afectarà 

diferent el Lluís que la Car-
me. El Lluís està deteriorat 

pel seu alcoholisme crò-
nic, malviu com a sen-
sesostre i no té cap su-
port familiar. La Carme 
està ben alimentada, no 
pateix quasi mai malal-
ties, es cuida i treballa, 

disposant d’un bon suport 
afectiu i familiar.

Aquesta realitat comple-
xa, expressada en forma de trí-

ada (persones/germen/entorn), obliga 
tot sovint a matisar en les legislacions, a 
allunyar-se de les prohibicions estrictes i 
de les liberalitzacions sense cap restric-
ció. Obliga tot sovint a regular. Però no hi 
ha un acord unànime sobre això.

Respostes diverses 
a objectius similars

Pensem en una activitat rebutjable 
que es produeix en la nostra societat: la 
prostitució. Lluny d’aprofundir sobre el 
tema, que no és l’objectiu d’aquest ar-
ticle, sí que voldríem posar de manifest 
una aparent contradicció. Diverses opini-
ons, rigoroses i ideològicament respectu-

COVID-19
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oses de la igualtat de gènere, defensen 
posicions oposades: des de la prohibició 
estricta, a la liberalització i normalització, 
també regulada mitjançant diversos ele-
ments de control. Totes les posicions són 
valuoses, plenes de llums, però també 
amb ombres.

Succeeix quelcom similar amb l’ús 
de substàncies addictives, com el càn-
nabis. Alguns professionals avalen una 
prohibició estricta de la seva producció, 
distribució i ús. Altres agents consideren 
que cal liberalitzar al màxim tots els com-
ponents del procés de l’ús del cànnabis. 
Fins i tot es promociona l’ús terapèutic de 
la substància, demostrat com a útil en al-
gunes persones afectades per de-
terminades patologies greus i 
amb símptomes molt lesius. 
Aquest ús terapèutic és 
criticat pels prohibicionis-
tes, perquè consideren 
que ja existeixen medi-
caments que contenen 
els principis actius del 
cànnabis i per això con-
sideren que aquest ús 
terapèutic és un cavall de 
Troia per a l’ús lúdic i gene-
ralitzat de la substància.

La seguretat de les vacunes
Davant la complexitat és poc útil la 

simplificació. No cal idealitzar que les va-
cunes són perfectes, bones per essència 
i que no ocasionen mai cap problema. 
Encara és menys recomanable declarar 
que les vacunes són dolentes, provoquen 
mals irreparables i amb elles es vehiculen 
xips per a controlar les persones. Segura-
ment és més sensat, i científicament fo-
namentat, pensar que les vacunes són un 
excel·lent medicament, potser el que més 
ha millorat la salut de la població després 
de la millora de les condicions higièniques 
bàsiques: aigua, excretes, aliments, esco-
les... Però les vacunes també provoquen 

reaccions adverses, la major part d’elles 
força lleus, però greus en alguns casos. 
Amb aquests pros i contres, cal concloure 
que és innegable el valor de la vacunació 
enfront de moltes malalties infeccioses, 
especialment enfront del Covid-19 que 
hem patit en forma pandèmica. 

Cal destacar encara que, per a fer 
front als possibles efectes secundaris de 
les vacunes, els sistemes de vigilància 
epidemiològica s’han aplicat a detectar 
problemes que s’han donat en propor-
cions molt petites (de l’1 per cent mil), 
millorar les indicacions de les vacunes 
(amb edats i malalties determinades) i 
posar-se a disposició de les autoritats sa-

nitàries amb un bon grau de trans-
parència.

Regulacions pendents 
a casa nostra

Un sector dels de-
fensors de les teràpies 
naturals, segurament 
molt petit, ha elaborat 
teories sense cap base, 

ni científica, ni lògica, ni 
constatable en cap docu-

ment o experiència. Quan 
un petit grup s’enfronta a la 

resta del món i creu que està en 
possessió  de la veritat absoluta, desco-

berta per ells, normalment es diu que res-
pon a comportaments sectaris. Si, a més 
a més, tot està orquestrat per forces ocul-
tes, tan sols descobertes per ells, reben el 
nom de conspiracionistes.

Els grups antivacunes tenen alguns 
aspectes coincidents amb els grups natu-
ristes, si bé són dues concepcions força 
diferents. Però deixem per a un altre arti-
cle les reflexions sobre la regulació de les 
teràpies naturals a casa nostra i sobre els 
avantatges i desavantatges de l’obligato-
rietat de les vacunes.

Agraïments: a Toni Arisa i Teresa Ro-
ca, per les seves aportacions.
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Joan Codina, el subscriptor més gran
de LA TOSCA, celebra el 101è aniversari
Josep Font

Joan Codina va fer 101 anys el passat 
21 de setembre. Subscriptor de LA TOS-
CA des del primer número, actualment 
n’és el de més edat. De fet, Joan Codina 
és l’home de més edat a Moià, i només hi 
ha una dona més gran que ell.

Joan Codina ha estat notícia a LA 
TOSCA en diverses ocasions i va ser 
entrevistat recentment per Roser Portet 
(vegeu el número de març d’aquest ma-
teix any). En unes condicions de cap i fí-
siques notables per l’edat, a finals d’estiu, 
coincidint amb el relaxament de mesures 
del Covid, els seus col·legues i deixebles 
d’escacs organitzaren una partida-home-
natge a l’exterior del Casal, on en Joan 
ha passat moltes tardes compartint par-
tides.

MISCEL·LÀNIA

Joan Codina, la setmana del seu 
101è aniversari (fot. J. Font)   

Refranys i dites: cabòria d’un rei
Q. Solà

Un rei, volent preparar els seus fills 
per a la dura tasca de govern, els deia: 
«Si haguéssiu de posar en una balança 
les virtuts que els meus servidors penso 
que tenen, quin dels platets carregaríeu 
mes a l’hora de triar, el de la lleialtat o bé 
el de la intel·ligència?»

Dels tres fills que eren, dos es van 
pronunciar per la intel·ligència. El rei els 
va demanar per quina raó pensaven així. 
«Pensem —digueren— que, essent servi-
dors vostres, com més intel·ligents siguin 
millor us podran servir.» «No és mala raó, 
aquesta, no; però, i tu Josep, que et veig 
molt pensatiu..., què hi tens a dir, sobre el 
que tractem?»

Josep, que era el més petit, respon-

gué: «Cal pensar-hi, majestat, ens hi va 
un regne. Ja que no podem unir les dues 
virtuts, que seria l’ideal, jo dono el meu 
vot per la lleialtat.» «Per què ho creus 
així?», li digué el rei mirant-lo. «La virtut 
de la intel·ligència per si sola no és ne-
cessàriament solidària amb la part afecti-
va de l’esperit, no atén a raons i és difícil 
de governar; en canvi, la lleialtat us farà 
menys ric però tindreu els peus ben fixos 
a la terra, seguretat que no us donarà la 
intel·ligència per si sola.»

S’alçà el rei meravellat de sentir la sà-
via prudència del més petit dels seus fills i, 
adreçant-se on ell era i abraçant-lo emoci-
onat, li digué: «Tu seràs, fill meu, qui ompli 
el meu lloc quan jo em mori!»
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Màrius Torres, el poeta lleidatà 
que va escriure al Moianès
Jaume Barberà Canudas

Al sud-est de la comarca del Moianès i 
pertanyent al municipi de Sant Quirze Sa-
faja trobem l’antic sanatori antituberculós 
de Puig d’Olena. Està situat al nord-est 
del terme i en el vessant sud-occidental 
del puig d’Olena, de 823 metres d’altitud. 
És a l’esquerra del torrent de la Rovireta 
i a ponent de la carretera que va a Cen-
telles.

L’edifici de Puig d’Olena es va inaugu-
rar el gener de 1933 com a sanatori an-
tituberculós, de propietat privada. L’orde 
religiós de les Dominiques de l’Anunciata 
van ser presents en el centre des d’aquell 
moment. El febrer de 1954, a causa del 
progrés de la medicina, el sanatori va ser 
tancat. El mes de setembre del mateix 
any es va signar un contracte amb l’Asso-
ciació de l’Obra de Fàtima de Barcelona 
per a acollir menors necessitats d’atenció 
sanitària.

L’any 1955 l’edifici de Puig d’Olena 
es va convertir en un preventori benèfic. 
En un principi va acollir noies de la zona 

de Vic, i més tard es va obrir a necessi-
tats de les barriades de Barcelona. Les 
menors eren becades per diverses mutu-
alitats laborals. Es va arribar a una pobla-
ció de dues-centes menors que residien 
en el centre, on rebien també formació 
escolar.

L’any 1980 es van incorporar al centre 
trenta-tres menors del sistema de Protec-
ció de Menors, i l’any 1989 es va signar 
el primer conveni amb la Generalitat de 
Catalunya com a centre col·laborador de 
la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia. En aquesta data el centre esdevé un 
CRAE (Centre Residencial d’Acció Edu-
cativa), amb el nom de Mare de Déu del 
Roser i sobrenom de Puig d’Olena. Cen-
tre actualment en vigència.

* * *
Màrius Torres va ingressar al sanato-

ri de Puig d’Olena el 22 de desembre de 
1935, després que sobtadament se li de-
clarés una tuberculosi. Si bé les primeres 
composicions de Màrius Torres daten de 

LLETRES

El sanatori de Puig d’Olena   
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1927-1929, va ser al sanatori on escriví 
el gruix de la seva obra. De fet, tota l’obra 
salvada per l’autor, llevat de set breus 
poemes escrits abans d’entrar al sanato-
ri, fou escrita aquí. Pel juny de 1936 va 
conèixer la gironina Mercè Figueras, que, 
amb el temps, esdevingué la seva amistat 
més íntima i a qui va dedicar tota la sèrie 
de cançons a Mahalta.

Va ser la Mercè qui, el 6 de desem-
bre de 1936, presentà Joan Sales al po-
eta quan va pujar a visitar-la al sanatori 
acompanyat de Núria Folch. Aquesta co-
neixença, que esdevindrà profunda amis-
tat, serà l’origen d’un llarg i intens episto-
lari i tindrà importants repercussions en el 
procés d’elaboració de la poesia de Torres 
i la seva posterior divulgació. Joan Sales, 
publicà en 1947, a Mèxic, els poemes de 
Màrius Torres, fins llavors inèdits, recollits 
en el llibre Poesies.

A l’habitació on va expirar el 29 de 
desembre de 1942, a les dues del migdia 
i després d’una agonia de quaranta-vuit 
hores, envoltat per les amistats del sa-
natori, en la qual encara es conserva el 
moble que li servia d’escriptori, preservat 
durant anys per Maria Planas fins que ella 
va morir en 1971, hi podem llegir: «L’àn-
gel del vespre», amb la personificació de 
la mort a partir de la figura de l’àngel que 
retrobarem en «Dolç àngel de la Mort», 
«Tardor, 1942», amb el qual retorna al 
tema patriòtic i un fragment de la memòria 

d’un testimoni que va presenciar els seus 
darrers dies.

A Puig d’Olena també hi van fer esta-
da altres intel·lectuals destacats del país, 
com Antoni Tàpies i Josep Maria Caste-
llet, que ens han deixat per escrit les vi-
vències d’aquells dies de postguerra, mi-
sèria i malaltia.

* * *
Màrius Torres i Perenya havia nascut 

a Lleida el 30 d’agost de 1910, en el si 
d’una família benestant. Era fill d’Humbert 
Torres i Barberà, metge, polític, diputat al 
Parlament de Catalunya, i de Maria Pere-
nya i Reixach, tots dos de famílies d’intel-
lectuals, metges i advocats d’ideologia re-
publicana. Va ser el germà gran del polític 
Víctor Torres.

A part dels poemes de creació, Mà-
rius Torres també va fer traduccions de 
poemes anglesos, francesos, portugue-
sos i provençals; va escriure obra en pro-
sa (contes, dietaris, així com reflexions i 
anotacions diverses entorn de les lectures 
que feia, etc.) i una farsa teatral.

Es va interessar des de molt jove per 
la literatura. Estudià al Liceu Escolar i a 
l’Institut General i Tècnic de Lleida, on ar-
ribà a batxillerat. El centre que es conei-
xia com Institut General i Tècnic de Lleida 
va rebre més tard el nom d’Institut Màrius 
Torres.

El curs 1926-27 va iniciar els estudis 
de Medicina a la Universitat de Barcelo-

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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Sala d’estar del sanatori  

na. S’especialitzà en malalties de l’aparell 
digestiu. Posteriorment es va traslladar a 
Madrid, on es doctorà. Va retornar a Lleida 
l’any 1933 i exercí de metge al costat del 
seu pare per un breu període de temps, ja 
que a finals de 1935 contragué la tuber-
culosi i hagué d’ingressar al sanatori de 
Puig d’Olena.

Durant els seus estudis va escriure 
una comèdia titulada Un fantasma com 
pocs, que va ser presentada pels seus 
cosins al certamen literari Ignasi Iglésias 
entre 1933 i 1936. També va col·laborar, 
al començament de la guerra civil, en el 
diari L’Ideal de Lleida, amb el pseudònim 
de Gregorio Sastre.

El dia a dia al sanatori li permetia 
de conrear les seves aficions: llegir, es-
criure, tocar el piano i passejar. El seu 
repertori de lectures era força extens; 
així, en el camp de la filosofia, llegia au-
tors del món clàssic, com Plató, Aristòtil 
i Lucreci, i autors contemporanis, com 
Bergson i Nietzsche; pel que fa a les 
obres literàries, llegia narrativa i assaig 
i, sobretot, poesia. El ventall d’obres po-
ètiques és ampli i entre els poetes llegits 
hi ha Baudelaire, Carner, Riba, García 
Lorca, Maragall, etc. Aquestes lectures 
tindran una clara influència en la seva 

poesia, que es mou en l’òrbita del Sim-
bolisme.

Va ser al llarg de l’etapa al sanatori 
de Puig d’Olena quan la trajectòria lite-
rària de Torres, iniciada com a distracció 
mentre cursava els estudis de Medicina, 
passà a ocupar el primer pla de la seva 
vida. En aquest període l’autor s’autodefi-
nia com «un metge que fa versos» i con-
fessava que és «aquesta cosa absurda: 
un poeta líric».

Va morir a l’edat de trenta-dos anys i 
està enterrat al cementiri de Sant Quirze 
Safaja. Entre molts d’altres, hi ha dos po-
emes que tradicionalment s’han destacat 
d’entre la seva breu obra: el ja esmentat 
«Dolç Àngel de la Mort» i «La ciutat llu-
nyana». El primer d’aquests dos sovint 
s’ha cregut que era l’últim que va escriure, 
però en realitat ho va ser el titulat «Can-
çó».

Al costat de Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel i Salvador Espriu, se l’inclou en la ge-
neració del 36.

* * *
La ruta de senderisme Màrius Torres, 

amb sortida i arribada a Sant Quirze Sa-
faja, passant per l’antic Sanatori de Puig 
d’Olena, recorda la llarga estada del poe-
ta al Moianès.
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El campanar de Moià (i VI)
Marian Baqués

¿Us podeu imaginar per un moment 
la silueta de Moià sense el campanar? 
Seríem un poble ras, sense identitat. Ens 
mancaria l’emblema que, quan venim de 
lluny i el veiem, ens fa exclamar: «Ja sóc 
a casa. Torno a ser jo.» A l’estiu de 1936 
alguns pobles i ciutats van començar a 
demolir esglésies i campanars. Els uns 
intentaren arrasar la identitat material; els 
qui vingueren després, l’espiritual. Els uns 
i els altres assassinaren. Mai més!

Acabo aquest grup de sis articles en 
els quals he parlat de personatges que 
m’han ajudat a crear-me una identitat, de 
la mateixa manera que el campanar ens 
defineix. En aquest darrer article de la sè-
rie haurem de fer una «selecció molt se-
lectiva», que deia aquell.

En la dècada dels anys setanta del 
segle passat anava enderiat per tot el que 
fos aprenentatge de la lecto-escriptura. 
Van caure a les meves mans dos llibres ci-
clostilats de Paulo Freire: L’educació com 
a pràctica de la llibertat i Pedagogia de 
l’oprimit. Ciclostilats, perquè la dictadura 
els tenia prohibits, era material clandes-
tí. Però vaig trobar-hi més, molt més, que 
una metodologia per a començar a llegir i 
a escriure. L’aproximació a aquest autor 
brasiler em va mostrar una educació de 
tall humanista que conscientitza, és a dir, 
que allibera. A través de cercles de lectu-
ra, els alfabetitzats van prenent conscièn-
cia de la seva situació. Per entendre’ns: 
el que Pere Casaldàliga és a l’Església, 
Paulo Freire és a l’educació.

El 20 de setembre proppassat vaig 
inscriure’m en una jornada amb motiu 
del centenari del seu naixement. Érem 
2.500! Apunto algunes de les frases del 
mestre que van sortir. Contràriament al 
que tinc costum de fer, no en consigno la 
referència. «No hi ha canvi sense somni, 

igual que no hi ha somni sense esperan-
ça.» «L’única forma d’ensenyar a estimar 
és estimant.» «Ensenyar exigeix saber 
escoltar.» «Ensenyar implica aprendre.» 
«Perquè el primer món pugui escoltar la 
paraula de Déu ha de fer primerament 
la seva experiència de Pasqua. Això sig-
nifica que li és imprescindible morir com 
a primer món a fi de néixer com a tercer 
món.»

Vaig escriure la tesina de llicència so-
bre Paulo Freire. Em va transformar.

Una vegada em van preguntar quin lli-
bre m’hauria agradat haver escrit. Sense 
pensar-m’ho gens vaig contestar: Memòri-
es d’Adrià. Marguerite Yourcenar entra en 
el món interior i emocional del personatge 
que recrea, l’emperador romà Adrià. Un 
llibre ple d’erudició sumptuària, social, 
històrica, política. Cada ratlla és una re-
flexió humanista sobre l’amor, la vida, el 
poder, la mort. Posa l’home davant d’ell 
mateix. Unes pàgines refinades, profun-
des, d’una excel·lència literària i estètica. 
Només dues perles del llibre, de les mol-
tes que hi ha: «Ningú no té dret a tractar 
la terra com un avar el seu calderó d’or», 
«Som funcionaris de l’Estat, no Cèsars» 
(Barcelona 2007, pp. 121 i 123). 

I ara us presento una amiga: Marylin-
ne Robinson. El seu llibre Gilead va ser 
el meu company en els dies més durs 
del confinament. No he parat de recoma-
nar-lo. Una novel·la en la qual no passa 
res. Un pastor presbiterià, ja gran, escriu 
una carta al seu fill de set anys perquè 
vol que el conegui millor quan no hi sigui. 
Parla sobre el pacte, la pau, la curació, 
l’antiesclavisme, la soledat... En definitiva, 
sobre el sentit de la vida. Gilead és una 
esplendorosa celebració de la vida, del 
miracle de l’existència. Un text bellament 
emotiu! 
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Aquest llibre va guanyar el Pulitzer 
2005. El president Obama el té com un 
dels seus llibres preferits. Va convidar 
Marilynne a sopar amb la família. De l’au-
tora he llegit també Lila, que és la història 
de la mare del seu fill des de la perspec-
tiva d’ella. També el recomano. Ara tinc a 
mig llegir Home –A casa–, que és el ter-
cer llibre de la sèrie, encara no traduït al 
català. En canvi, Jack, el quart llibre, sí 
que s’ha traduït. Dos fragments de Gile-
ad: «M’he aturat una mica enretirat i he 
pensat: “Tot és encara nou per a mi.” He 
viscut tota la vida a la prada i una rengle-
ra de roures encara em pot meravellar.» 
«En aquests moments de la vida em nego 
a enfadar-me» (Barcelona 2018, pp. 68 i 
148). 

Mai no m’hauria pogut imaginar que 
pogués assessorar una editorial sobre la 
publicació o no de manuscrits de llibres 
de literatura infantil. Doncs, durant un cert 
temps vaig fer-ho. De fet, al llarg de la 
meva vida a l’escola he arribat a llegir-ne 
força, de llibres infantils. Llegia el que la 
mainada llegia. Llibres seleccionats per la 
seva qualitat i en els quals els infants es 
ficaven de gust. Estic content del treball 
de motivar la lectura de llibres a l’escola. 
És una finestra de llibertat, una forja d’es-
perits oberts; una plantació de bastides 
internes ben assentades. Entre ells, per a 
mi els tres millors autors són Roald Dalh, 
Gianni Rodari i l’autor de Momo, Michel 
Ende. Se’m fa difícil fer una selecció d’au-
tors catalans —tenim molta qualitat!—. 

Em quedo, però, amb el pioner de casa 
nostra, aquell que ma mare em posava 
a les mans: Josep Maria Folch i Torres. 
I d’ell, un fragment de Els Pastorets o 
l’Adveniment de l’Infant Jesús (Barcelona 
1980, p. 37), per tot el que té de somni, 
d’arrelament popular, de confecció d’un 
imaginari nacional, de calidesa, de retorn 
al paradís de la infància. A la família, cada 
any brindem amb uns versos del moment 
de l’esposori de Josep i Maria:  

Per als designis més alts, 
Déu ha volgut vostra unió 
i els segles daran raó 
d’aquests moments solemnials.

La poesia ha estat per a mi mestra 
d’escriptura. He manifestat la meva admi-
ració envers els poetes Jacint Verdaguer i 
Màrius Torres. Davant meu desfilen altres 
noms també valorats. No sé quin escollir 
per a tancar aquestes ratlles. Finalment, 
m’he inclinat per Pere Casaldàliga, pel 
seu profetisme. Per haver fet de la poesia 
espiritualitat i acció, paraula i compromís. 
Heus ací, doncs, De  Casaldàliga. La seva 
gent i les seves causes, de Joan Guerrero 
(Barcelona 2016, p. 126):

La més essencial tasca de la Huma-
     nitat 
és la tasca d’humanitzar-se.
Humanitzar la Humanitat és la missió
     de tots, de totes, 
de cada un i cada una de nosaltres.
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Segona sèrie de les «minimemòries» 
de Josep Ruaix
Carles Riera

El prevere, gramàtic i escriptor mo-
ianès Josep Ruaix i Vinyet ha publicat 
aquest estiu, dins el setmanari Catalunya 
Cristiana, una nova sèrie de «minime-
mòries», com diu ell, continuant les que 
aparegueren l’estiu passat al llarg de vuit 
capítols en el mateix setmanari (vegeu 
LA TOSCA, setembre 2020, pp. 40-41) i 
enguany repartides en nou capítols (nú-
meros 2180-2188, 4 de juliol - 29 d’agost 
del 2021), amb el títol general de «Esglé-
sia i llengua. La meva experiència (II)», 
d’acord amb els següents aspectes: 1) 
Oratòria, 2) Estudis, 3) Poesia, 4) Traduc-
cions, 5) Correccions, 6) Ensenyament, 
7) Edicions, 8) Periodisme i 9) Història i 
música. 

En el primer capítol l’autor parla dels 
seus models en el camp de la predicació, 
tant a Moià com al Seminari de Vic (mar-
ginalment, també en el de les conferèn-
cies de temàtica religiosa), dels quals va 
aprendre l’art homilètic, seguint, en prin-
cipi, les característiques conciliars: «par-
tir del text bíblic, tenir en compte les cir-
cumstàncies dels oients i establir un nexe 
amb el sagrament o acte litúrgic que se 
celebra». 

El segon capítol versa sobre els estu-
dis seminarístics i la formació lingüística 
i literària, primer a Vic, després a Roma i 
finalment a Barcelona. Ruaix es llicencià 
en Humanitats a la Ciutat Eterna i conva-
lidà la llicenciatura en Filologia Clàssica 
a la Universitat de Barcelona. El coneixe-
ment de les llengües i literatures llatina i 
grega, com també el domini i estudi d’al-
tres llengües modernes, és vehicle indis-
pensable per a qualsevol ciència i molt útil 
en l’exercici de l’oratòria o predicació i de 
la comunicació en general. 

El tercer capítol se centra en el conreu 
de l’art de la poesia, vocació que es des-
pertà en ell de bona hora —tot just entrat 
al seminari— i ha donat mostres d’aques-
ta habilitat fins recentment —sobretot amb 
l’elaboració de la lletra d’un oratori amb 
motiu d’unes efemèrides del bisbat de Vic, 
en col·laboració amb el seu amic músic 
Valentí Miserachs—, la qual col·laboració 
va tenir un altre moment àlgid l’any 1998 
amb la publicació conjunta (l’un autor de 
la lletra, l’altre de la música) d’uns Cants 
per a la litúrgia. Dins el camp de l’art poè-
tic ocupen en el nostre autor un lloc gens 
negligible el de l’edició de poemaris d’al-
tres autors i el de l’assessorament d’obres 
de poetes actuals o ja finats. 

Passant al quart capítol, el de les tra-
duccions, és sabut que J. Ruaix ha es-
merçat un munt d’hores de feina a traduir 
molts i variats llibres al català, sobretot de 
temàtica religiosa, i, a més a més, adap-
tant-los, com ara en el cas de catecismes. 
Ho ha fet partint de llengües com el grec, 
el llatí, el francès, l’alemany i, sobretot, el 
castellà i l’italià, contribuint d’aquesta ma-
nera a fer accessibles textos estrangers 
als lectors de la nostra llengua. 

En el capítol cinquè d’aquestes me-
mòries s’enfoca el tema de les correcci-
ons, activitat a la qual l’autor moianès en-
cara ha dedicat moltes més hores que a 
la de les traduccions: revisió lingüística de 
les publicacions de la Facultat de Teologia 
de Catalunya, d’una vuitantena del cente-
nar de volums de la col·lecció «Clàssics 
del Cristianisme», de La Bíblia traducció 
interconfessional, de moltes publicaci-
ons del bisbat de Vic, d’obres d’una sèrie 
d’editorials, institucions, revistes, particu-
lars, etc., feina poc vistosa però enorme-
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Capítol de les «minimemòries» en què Ruaix parla de la seva vinculació 
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ment necessària per a la dignitat, qualitat i 
genuïnitat dels textos publicats. 

En el capítol sisè l’autor tracta de la 
seva vinculació amb la docència, o sigui 
amb el món de l’ensenyament, que ell ha 
exercit en els àmbits religiós i profà. Com 
és sabut, estant al Seminari Major de Vic 
ja va començar a promoure l’ensenya-
ment del català, docència que continuaria 
en molts altres i variats àmbits (parròqui-
es, instituts, acadèmies, facultats, etc.). 

Quant al tema de les edicions, en què 
se centra el setè capítol d’aquestes me-
mòries, Ruaix exercí com a autor-editor 
de 1974 al 2003, 
publicant manu-
als de gramàtica 
catalana que han 
tingut una llarga 
difusió arreu del 
nostre domini lin-
güístic, sobretot 
en l’època en què 
el català s’anava 
implantant en el 
sistema educatiu 
i en la societat en 
general. A partir 
de la seva jubila-
ció administrativa 
(any 2005) les pu-
blicacions ruaixia-
nes (els títols an-
tics i els nous que 
després han apa-
regut) duen el segell de l’editorial Claret.

El capítol vuitè narra l’activitat de 
l’autor d’aquestes memòries en el camp 
periodístic, en molts i variats mitjans de 
comunicació i sobretot en LA TOSCA, but-
lletí en què començà a col·laborar ja en 
1956, passant-ne a ser-ne més tard, suc-
cessivament, redactor, cap de redacció i 
director (a partir del 2012 torna a ser-ne, 
simplement, redactor). Els articles perio-
dístics amb més ressonància van ser els 
titulats «Diguem no a la pena de mort» i 

«La campanya per l’amnistia», publicats 
en el Full Diocesà i reproduïts pels Docu-
ments d’Església montserratins de dates 
14-2-1972 i 1-5-1975 respectivament. 

Finalment, el capítol novè explica la 
relació de Josep Ruaix amb la història i 
amb la música. Quant a treballs de caire 
històric, en té publicats uns quants, en-
tre els quals destaca un capítol del llibre 
L’hospital d’un poble (Moià 1973), i també 
estudis sobre toponímia, etc. Quant a la 
música, cal dir que Ruaix és un melòman, 
que al Seminari de Vic (i ja abans, a Moià, 
amb Mn. Lluís Daví) estudià solfeig i cant 

gregorià i que és admirador de grans mes-
tres, assidu a concerts i representacions 
operístiques i a qui plau d’escoltar música 
gravada de bons autors i bons intèrprets.   

En resum, amb aquesta segona sèrie 
de les anomenades per ell mateix «mi-
nimemòries», el nostre convilatà, amant 
de les coses de Moià, eclesiàstic sempre 
amb encàrrecs parroquials i insaciable 
treballador a favor de la cultura catalana, 
ens ha permès d’acostar-nos un xic més a 
la seva vida i obra. Per molts anys!  
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L’inici d’una saga: Pere Abadal, 
gravador i adroguer de Moià
Montse Ginesta & Joan Portell

Pere Abadal va viure a Moià de 1630 
a 1684, on va treballar com a gravador xi-
logràfic i adroguer. Es va casar amb Paula 
Fontcuberta i van tenir sis fills, entre ells 
en Pau i en Josep (prevere), que també 
van ser gravadors. Aquest text que pre-
sentem es un conte inventat sobre un gra-
vat molt conegut del gravador-adroguer, 
«Lo gat qui menge lo rat», la planxa origi-
nal del qual es conserva a la Biblioteca de 
Catalunya. 

No podia dormir. 
Pensarós, en Pere 
Abadal va alçar-se 
del llit, es va vestir i 
va baixar al taller. El 
campanar de l’esglé-
sia de Santa Maria de 
Moià va repicar cinc 
campanades. Va do-
nar una ullada a l’ex-
terior per la finestra 
de l’obrador, a l’hort 
lluïa una lluna entera-
nyinada.

En Pere va seure 
a la bancada del ta-
ller. En Tigrat corria 
fent salts per entre 
les caixes. Aquell gat 
tenia el do de la ubi-
qüitat. De tots el gats 
que rondaven per la casa el Tigrat desta-
cava per ser un caçador implacable.

Feia poc, en Pere Abadal havia con-
sultat una gran obra sobre animals, la 
Historiae Animalium, amb gravats que la 
il·lustraven. D’entre tots, n’hi havia un que 
al Pere li va quedar a la memòria; era un 
gat, «el gat rus de Kazan». El seu Tigrat 

potser també mereixeria una làmina que 
l’immortalitzés! 

Feia temps que només feia imatges 
religioses. Arreu els gravadors també di-
buixaven paisatges i personatges fantàs-
tics. En Pere volia imitar-los i així donar 
volada a la seva fal·lera ciselladora.

A cops de gúbia va començar a cise-
llar un gat assegut amb la cua mig amaga-
da, un gat d’ulls inquisidors i posat sever. 

A la boca mig oberta 
en Pere hi va entallar 
un ratolí, un pobre ra-
tolí petit, desemparat 
i tremolós. El gat el 
duia a la boca com 
un trofeu! 

Vet aquí una 
imatge viva de la 
frustrada lluita dels 
dèbils contra els po-
derosos. 

A dalt del gravat 
hi va escriure: Lo 
gat qui menge lo rat. 
Ara el seu Tigrat era 
el fort, l’inquisidor, el 
caçador implacable.

I el ratolí? Qui era 
el ratolí? 

Les mallerengues 
que voltaven la no-
guera van ensopegar 

amb en Pere Abadal amb la gúbia a la mà, 
frenèticament absort, tot ell abocat al da-
munt de la planxa de fusta. Les malleren-
gues cantaven tuïtiu-tuit, i el Tigrat, atret 
per un soroll imperceptible, va sortir per la 
gatera cap al canyissar de l’hort de darrere 
de la casa del carrer de les Joies, on Pere 
Abadal tenia habitatge, taller i adrogueria.

Biblioteca de Catalunya. Àlbum Abadal
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PUBLICACIONS
Llibres

Eduard Altarriba. Migrants
Barcelona:	Bang,	2020.	40	pp.
Segon volum de la col·lecció «El meu món» —en el 2018 es pu-
blicà el primer, Què és la guerra—, destinada a explicar els esde-
veniments actuals a nens i nenes. Ofereix una gran quantitat de 
dades sobre el fenomen de les migracions, actuals i al llarg de la 
història, presentades de forma molt gràfica. Ha guanyat el Premi 
Serra d’Or 2021 de Literatura Juvenil (Coneixements).

Xavier Juncosa i Gurguí. El contraespionatge francès 
a Madrid i el Marroc (1943-1945)
Barcelona: Col·lecció Nèmesi Història, 2021. 670 pp.
Després d’un primer volum sobre el contraespionatge francès 
que actuava a Catalunya, Juncosa en publica un segon amb les 
dades recopilades en els arxius militars francesos, però centrat 
a la capital espanyola i al Marroc. Fou presentat el dia 22 de se-
tembre al Centre Cultural Llibreria Blanquerna de Madrid.

Ruben Garcia Cebollero. Les brigades internacionals 
(i la guerra civil) a Moià
Barcelona: l’autor, 2021. 202 pp.
Recopilació de dades sobre la presència dels brigadistes interna-
cionals en l’hospital que s’instal·là en el col·legi dels Escolapis, 
durant la guerra civil, en especial sobre els 335 que hi consten 
ingressats al novembre del 1938. L’autor també hi compila altres 
dades sobre Moià durant la guerra.

Revistes

—L’Esplai, núm. 272 (setembre 
2021), butlletí de l’Associació de Gent 
Gran de Moià, amb 4 pp. informant sobre 
la represa de certes activitats. 

El 9 Moianès
Núm. 1, dilluns, 20 de setembre del 2021
Suplement mensual sobre la comarca del Moianès distribuït 
juntament amb les edicions vigatana i vallesana de El 9 Nou. 
Entre els temes del primer número sobresurten les entrevistes a 
Ramon Vilar, president del Consell Comarcal, i a la il·lustradora 
i dissenyadora gràfica Queralt Guinart. Els deus alcaldes mo-
ianesencs també hi valoren els sis anys d’existència de la co-
marca.

—Moianès	 42, núm. 3 (juny 2021), 
butlletí del Consell Comarcal del Moianès, 
amb 32 pp. sobre persones, empreses, 
entitats i ajuntaments. 
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Diaris

12-9-2021
«Una dona de 85 anys mor en ser atropellada 

per un conductor begut de 76 al mig de Moià. 
La víctima va ser traslladada a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir».

1-10-2021
«El Moianès impulsa un centre de recursos 

per a persones amb trastorn de l’espectre au-
tista». «Esports: L’ippon exitós del Bages i el 
Moianès. El Centre de Tecnificació de Manre-
sa ha crescut de 60 a 100 alumnes de l’Es-
port-7, i Judo Moià i Judo Ripoll en els últims 
tres anys amb la implantació d’una formació 
integral i amb el suport de professionals de di-
ferents disciplines al Vell Congost».

La Vanguardia

1-10-2021
«Casa Mas (Castellterçol) inverteix 33 mili-

ons en una nova microplanta. La companyia 
de plats preparats enllesteix el seu trasllat a 
Sallent».

Regió 7

30-8-2021
«El Moianès en vint anys ha crescut en un 

42%, que li suposa haver guanyat més de 
4.000 habitants, fins a situar-se en els pràc-
ticament 14.000 actuals. La capital, Moià, 
s’atribueix bona part d’aquest creixement. Ha 
guanyat 2.395 habitants, un 60% més dels que 
tenia l’any 2000».

31-8-2021
«Castellcir tindrà una escola nova per a do-

nar cabuda a l’augment d’alumnes. El centre 
ha deixat de ser ZER, i el futur edifici, amb llar 
d’infants, es preveu per a finals del 2022».
  

2-9-2021
«Monistrol de Calders perfila el futur centre 

cívic com a espai polivalent i botiga inclosa. 
L’ajuntament està enllestint el projecte de re-
habilitació de Ca l’Espardenyer i aviat espera 
resoldre els canvis urbanístics per poder-lo 
executar».

—Catalunya Cristiana, 10-10-2021, 
amb dues pàgines sobre l’exposició 
«Traspassant mars i murs. L’art com a 
salvavides», dirigida per Marcel·lí Antú-
nez, al Museu Marítim de Barcelona.

—Cavall Fort, núm. 1419 (1ª quin-
zena setembre 2021), amb l’article divul-
gatiu «El llop. Animal sagrat dels ibers», 
signat per M. Àngels Petit, i una tira, pòs-
tuma, del dibuixant Picanyol.
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Tímida reobertura de l’Esplai
La Junta

Després de tant de temps tancats pel 
Covid-19, l’Esplai torna a obrir tímida-
ment, reprenent algunes de les activitats 
que es feien abans. Tenim un centre gran, 
ben ventilat i amb entrades i sortides in-
dependents, que facilitarien que els dife-
rents grups no es trobessin en accedir-hi 
o abandonar-lo. No entenem que fora del 
centre puguem fer activitats lúdiques que 
se’ns prohibeix fer dintre. Però la Funda-
ció prefereix fer una represa lenta i segu-
ra. Durant aquests tres mesos, es veurà 
com evoluciona la pandèmia i de cara al 
gener —tinguem esperança— veurem si 
es poden obrir altres espais i activitats. 
Els membres de la junta directiva treba-

llem per poder tornar a tots els socis l’Es-
plai que coneixíem i gaudíem abans del 
Covid-19. 

Agraïment
Maria Subirana i Antoni Catalina

A la 116a Festa de l’Arbre Fruiter i Ho-
menatge a la Vellesa vàrem tenir l’honor 
de ser escollits com a matrimoni home-
natjat en nom de la gent gran de la vila 
de Moià. Volem agrair públicament aquest 
detall i al mateix temps expressar que si 
hem fet i col·laborat amb molts actes i 
activitats del poble és perquè ens hi hem 
trobat molt bé i hem cregut que valia la 
pena participar en el possible a favor de 
tots plegats. Moltes gràcies per pensar en 
nosaltres i deixar-nos-ho fer!

BREUS

Naixements
Enzo Luque Lozano, fill de Jordi i de 

Judit, dia 21 d’agost.
Camila López Martínez, filla de José 

Luis i de María José, dia 26 d’agost.
Llum Leonés Carbó, filla de Gastón i 

de Míriam, dia 8 de setembre.
Aina Neria Prat, filla d’Abel i d’Irene, 

dia 9 de setembre.
Lara Viñas Sánchez, filla de Sergi i de 

Jana, dia 24 de setembre

Defuncions
María Ángeles Lázaro, de vuitanta-

cinc anys, vídua d’Antonio Gutiérrez, dia 
11 de setembre.

Siena Vilardell Esparó, de trenta me-
sos, dia 12 de setembre.

Assumpció Vilalta Roca, de noranta-
dos anys, dia 13 de setembre.

Gil Valls Lluís, de vuit anys, dia 15 de 
setembre.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Solucions a la sopa de lletres (p. 13) 
Cal BASTER, Cal CABRER, Cal CACUERO, Cal CADIRETES, Cal CARRETER, 

Cal CAMPANER, Ca l’ESQUILET, Cal GUIXER, Ca l’HOSPITALER, Cal LLAUNER, Cal 
NUNCI, Cal PEROLER, Cal SILLER.
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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 fins al dia 18 
de novembre, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho 
a la nostra bústia, a Can Carner.

SETEMBRE 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

25,3

23,7

22,0

15,9

14,5

13,8

20,6

19,1

17,9

4

3

5

1

1

0

5

6

5

SE

W

E

65,6

22,8

0,8 89,2

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 SETEMBRE 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

Setembre	1921 Setembre	2021

25,0
14,6
19,8
28,0
11,0
29,9
16,3

9

23,7
14,7
19,2
30,4
9,8

89,2
36,2
14

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



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

Entre els que identifiqueu 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 correspon a una de les garlandes que ornamenten la porta de l’edi� ci del Sant-Graal, 
al carrer de Francesc Viñas (popularment de la Cendra). La guanyadora ha estat Marga Vilajuana i Cots.

CONCURS «La qualitat és en el detall»

És ben pla; està fet de 
rajols i pedres dretes i fa 

19 x 21 metres, a prop del 
camí ral. Com es deia?
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Carretera perillosa

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Carme Forcadell presideix la Diada a Moià
Reconeixement mundial a la xocolata de l’Àger

Castellterçol: festa major i lluita contra els grafi ts




