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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

En ple nucli urbà de Moià 
persisteixen parets de pedra seca. 

En quin carrer és aquesta?

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, amb el cognom Daví (de cal Ferrer de la Font) i la data 1915, correspon a les escales de la Font 
Vella, que comuniquen el carrer de les Joies amb la plaça de Vila-Daví. La guanyadora ha estat Àngels Vilalta Rovira.

CONCURS «La qualitat és en el detall»



3

La Tosca - Moià
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El 2022 ha començat amb bon peu, 
també, perquè l’Ajuntament de Moià ha-
via aprovat a finals de desembre un pres-
supost que permet de programar inver-
sions i atendre les despeses habituals. 
Significa l’inici d’una nova etapa, després 
d’una dècada de sacrificis per a eixugar el 
deute, i permetrà de visualitzar els fruits 
de la legislatura. I a Moià, semblantment, 
el Club Esportiu ha encetat els actes del 
centenari de l’entitat amb molt optimisme 
precisament perquè fa poc que s’ha pogut 
desprendre del llast del seu deute, que ha 
mantingut els comptes del club embar-
gats durant anys. 

Tanquem l’editorial amb unes dades 
d’infeccions per Covid-19 de rècord en els 
dos anys de pandèmia. Però és cert tam-
bé que, amb el volum de persones vacu-
nades, sembla una infecció més «domes-
ticada», amb símptomes que fan de més 
bon passar, majoritàriament. L’impacte en 
la col·lectivat educativa i, sobretot, en el 
personal sanitari dels Centre d’Atenció 
Primària és vastíssim, perquè no han tin-
gut cap moment de treva durant dos anys. 
Un metge entrevistat a l’interior de la re-
vista qualifica de «broma» els aplaudi-
ments espontanis de la gent en la primera 
fase de la pandèmia, sense la millora de 
les condicions d’un personal mal pagat, 
en relació a països propers. Que l’any que 
iniciem i la millora econòmica pronostica-
da serveixin també, doncs, per a posar les 
bases d’una millora en les condicions de 
treball dels professionals públics qualifi-
cats.

El dia 31 de desembre Castellterçol va 
esdevenir centre d’atenció perquè el po-
ble havia estat afortunat íntegrament amb 
el primer premi de la Grossa: televisions, 
diaris i xarxes socials difonien les imatges 
d’eufòria al carrer, amb el capgròs de la 
Grossa i les declaracions tòpiques de sem-
pre. Amb el factor afegit que el número pre-
miat havia estat distribuït per Activa-Terçol, 
una entitat que organitza i col·labora en 
moltes activitats populars de la població.

És la primera vegada que un munici-
pi del Moianès és agraciat amb un premi 
d’aquesta quantia, 9.000.000 d’euros en 
un centre de 2.630 habitants. És més de 
tres vegades la totalitat del pressupost 
de l’Ajuntament de Castellterçol. Aquests 
diners tindran efectes positius, sens dub-
te, més enllà de les persones directament 
afortunades. La rifa catalana és d’una 
dimensió molt diferent, tanmateix, que el 
primer premi de la loteria de Nadal espa-
nyola, que distribueix 688.000.000 d’euros 
en el primer premi. Aquest primer premi va 
tocar a Vic, l’any 2005, on van anar a pa-
rar 510.000.000 d’euros. Això significava, 
llavors, el 26% del PIB comarcal. Els efec-
tes dels diners «caiguts del cel» van ser 
estudiats per la Universitat de Barcelona, 
que va constatar també efectes negatius, 
com l’increment de preus en habitatge, 
productes de consum i alguns serveis, els 
quals afectaren tant els agraciats per la lo-
teria com els qui no ho foren. La Grossa 
de Castellterçol, en tot cas, impactarà en 
l’economia municipal i haurà servit per a 
projectar la comarca del Moianès.
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Notes terçolenques:
la Grossa deixa 9 milions
Ramon Puig

El 72656 aboca 9 milions d’euros
a l’entitat Activa-Terçol

El dia 31 de desembre la notícia corre 
com la pólvora, els mòbils cremen, hi ha 
crits d’entusiasme als carrers del Mig, de 
Baix, a la plaça del Doctor Fargas..., algun 
plor i, sobretot, petons i abraçades. L’estanc 
de Josep M. Bou - «l’Adroguer» (a l’estanc 
s’entra pel carrer de Baix i a ca l’Adroguer 
pel del Mig) ha estat el catalitzador d’aquest 
premi que esdevé històric. Activa-Terçol és 
un grup assembleista que fa més d’una dè-
cada que, sense estar unit orgànicament 
amb l’ajuntament, col·labora a nivell logís-
tic i pràctic tant en la festa major com en 
totes les activitats populars. Les fotografies 

que ens ha enviat Alba Bou, una de les fi-
lles d’en Josep Maria, són prou expressives 
de l’entusiasme desfermat. Anècdotes? 
Moltíssimes! Per exemple, Marc Tantinyà, 
exsecretari de l’ANC terçolenca, afirmà da-
vant de TV3: «Ens ha tocat la rifa catala-
na», amb un somriure evident. Jordi Catot, 
president de l’entitat: «No m’ho acabo de 
creure.» L’entitat Activa-Terçol fou fundada i 
dirigida per l’activista cultural Manel Seguer.

Finalment, l’etapa nadalenca s’ha in-
augurat amb l’entrega de la flor de Nadal 
i una felicitació feta pels nens de l’esco-
la, duta a terme per voluntaris de totes 
les edats i catapultada per la regidora de 
Benestar Social, Roser Galí.

MOIANÈS

Mostres d’alegria a Castellterçol després de tocar-hi la Grossa (fot. Òscar Bayona/Regió7)  
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Atenent els mitjans de comunicació (fot. família Bou)

D’altra banda, l’exposició tradicional 
de l’Agrupació Pessebrista s’ha continuat 
celebrant en el marc tradicional de les Es-
coles Velles, però alguns associats veuen 
com una espasa de Damocles el possible 
trasllat al local de l’Anla, tema de què ja 
s’ha fet ressò LA TOSCA.

Política local
Sense entrar en quantitats concre-

tes, Marc Romero, portaveu de l’equip 
de govern de Castell en Positiu (CeP), 
assenyala dotze punts a tractar en aques-
ta inminent anyada. A tall d’exemple, en 
matèria de cultura explora tres eixos: po-
tenciar el Centre Espai Escènic, el futur 
de l’Anla i la potenciació de les entitats. 
En educació, fer seguiment de les obres 
de l’Institut, desenvolupar el projecte a les 
escoles velles com a espai multicultural, 
completar la plantilla de l’ajuntament per 
a ajudar l’atenció al públic.

Per la seva banda, JxCat, que segons 
CeP no ha volgut participar en la redacció 
del pressupost, considera que la majoria 
municipal està embrancada en burocràcia 
que li impedeix d’avançar en la gestió, que 
mai cap grup polític no ha comptat amb 
vuit regidors i que, «per tant, no hi valen 
les excuses», tal com diu el portaveu, Ori-
ol Prats, en el full informatiu. Decebuts, a 
més, perquè un cop acabada l’obra llar-
guíssima de la cruïlla de la carretera de 
Granera - passeig de la Riba - plaça dels 
Estudis, considera el seu grup que és poc 
operativa i mal dissenyada i es planyen 
d’haver-hi donat suport en un principi.

Dia Internacional contra la Violència
envers les Dones

Organitzat per la regidoria de Benes-
tar Social i amb la col·laboració del Cine-
club, es feu la projecció molt especial de 
Overseas, de la directora francesa nas-
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Rodatge, a Castellterçol, d’una pel·lícula sobre Quico Sabater (fot. R. Puig)  

cuda a Corea del Sud Sung-A Yoon, un 
reportatge directe i colpidor de com cen-
tenars de dones filipines són explotades 
i maltractades en països del Golf en les 
tasques de la llar. L’acte fou presidit per 
l’exregidora d’ERC de Castellterçol i pre-
sidenta de l’Institut Català de les Dones, 
Meritxell Benedí, que s’adreçà al públic 
dient que «es trobava a casa», parlà de 
l’Anna Orantes, pionera a donar a conèi-
xer la violència de gènere, i dels moments 
difícils actuals. Col·loqui interessant des-
prés de la projecció.

Primer cicle de cinema social
Entre el 8 i el 19 de desembre es van 

projectar al Centru tres films que volien 
mostrar la vivència quotidiana d’uns prota-
gonistes que s’han de moure entre una so-
cietat plena de tòpics i d’incomprensions.

Inside I’m dancing, de Damien 
O’Donnell, director irlandès, presen-
ta dos joves minusvàlids, un dels quals 
té paràlisi cerebral i a qui l’altre, que té 
esperit de play-boy, vol portar a discote-
ques enmig de l’oposició dels dirigents 
de la residència on estan internats. La 
presentació anà a càrrec de la treba-
lladora social i membre de la direcció 

del Cineclub, Maria Piella, dels Avets, i 
comptà amb la participació activíssima 
de la mateixa entitat moianesa, amb la 
presència d’interns i monitors.

María y yo, reportatge de Félix Fer-
nández que mostra una noia autista, el 
seu món i la relació amb els pares, sepa-
rats, la mare a les Canàries i el pare a Bar-
celona. Fou presentat per Rosa Escartín.

Finalmente, The hours, de Stephen 
Daldry, una obra mestra que presenta tres 
dones d’èpoques diferents però emparen-
tades en dos dels casos: Virginia Woolf, la 
mítica escriptora que se suicidà el 1923; 
Laura Brox, que abandona els fills vers la 
dècada dels cinquanta i finalmente se’n 
penedeix; i Clarissa Vaughan, que s’ena-
mora d’un malalt de sida que es llevarà la 
vida anys després. Molt bona presentació 
de Salvador Rofes, que a darrera hora 
hagué de substituir un psicòleg que havia 
agafat el Covid-19, i una magnífica músi-
ca ambiental.

Divertimento nadalenc
El trio format per Iban Beltran, Carles 

Pedragosa i Josep Pedrals va presentar, 
el 4 de desembre, una divertidíssima i en-
ginyosa peça teatral farcida d’ironia envers 
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Migdia literari amb Enric Casasses 
Imma Soler

El diumenge 12 de desembre a mig-
dia, a la Sala Ferran Miró de Cal Recader 
vam tenir el goig de celebrar la presen-
tació de l’últim llibre del poeta Enric Ca-
sasses, Soliloquis de nyigui-nyogui. L’acte 
era organitzat per l’Espai de Lectura de 
Castellterçol, que últimament també ha 
ofert  la presentació de La revolta de Cra-

mòvia i altres contes, de David Vila Ros, 
i de la novel·la de Joan-Lluís Lluís Junil a 
les terres dels bàrbars.

Aquest cop, Casasses, que ja havia 
estat convidat a l’Espai de Lectura en 
dues ocasions molt celebrades, va venir 
acompanyat del seu editor, Jordi Cornu-
della, també escriptor i traductor, llicenciat 

el consumisme, crítica dels puristes i els 
antinadalencs, amb tot un seguit de can-
çons, imitacions de Raimon, Guillem Gis-
bert, els Manel..., amb personatges per-
fectament caracteritzats per Pedragosa.

Quico Sabaté, el «retorn 
d’un guerriller»?

Els qui ja hem entrat en la setantena 
no perdem la memòria que, en aquells 
llunyans temps dels anys cinquanta del 
segle passat, de tant en tant corrien ru-
mors del pas per Castellterçol, disfressats 
—ara de dona gran?, ara de capellà?—, 
del mític guerriller i maqui Quico Sabaté, 
o que la família de la Casa de les Vinyes, 
a la vall de Marfà, havia ingressat a la pre-
só acusada de donar-li protecció.

Seixanta-cinc anys després, l’empre-
sa Guzmán Barcelona ha estat a finals 
de novembre filmant per Castellterçol i 
Granera una pel·lícula sobre aquest per-
sonatge. Demanaren extres i, enmig del 
fred i sota el marc del campanar, amb les 
cases històriques de Cal Bou (Graugés), 
Cal Postavó, Cal Vives, etc., hom va po-
der veure gent vestida d’època i molts jo-
ves amb aparells del noble ofici cinemato-
gràfic. Ara com ara resta pendent distingir 
entre la història i la llegenda del pas del 
Quico, mort pel sometent a Sant Celoni 
el 5 de gener del 1960, per la nostra co-
marca. El nostre company i membre de 

Modilianum Josep Font em comentava fa 
pocs dies que hi ha proves del seu pas pel 
Moianès, però amb el problema que hi ha 
material encara sense desclassificar. Tin-
drem temps de reprendre el tema.

Intent de suïcidi
El lector entendrà que expliquem uns 

fets, evitant els noms dels protagonistes. 
Encara que el Moianès no és, evident-
ment, una banlieu de París, ni Sant Cos-
me al Prat de Llobregat o Sant Ildefons a 
Cornellà, tampoc no és una bombolla on 
la problemàtica social pot quedar del tot 
erradicada. Deu fer uns tres mesos, una 
dona de Castellterçol circula en direcció 
Moià, prop del pont de la Fàbrega. Una 
altra, també de Castell, ho fa en sentit 
contrari. Totes dues observen un noi que 
coneixen acostant-se al pont. El noi, amb 
greus problemes de salut, no té feina i 
pertany a una família desestructurada. 
S’aturen quan el noi ja s’enfila al pont i, 
mentre l’una intenta convèncer-lo que ho 
deixi estar i no es llanci daltabaix, l’altra 
truca als Mossos de Moià. Arriben ràpid i 
impedeixen l’acció que estava a punt de 
produir-se. Una de les dones ens expli-
ca que, havent parlat amb el batlle, Isaac 
Burgos, aquest li manifesta que l’ajunta-
ment ajuda aquest jove abonant-li la des-
pesa del lloguer. Fins aquí els fets, sobre 
els quals el lector pot reflexionar.
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E. Casasses i J. Cornudella (fot. I. Soler)  

Matinada de dol a Castellcir
Francesc Rochel i Vara

La matinada del dissabte 4 de desem-
bre a la nostra població hi va haver una 
forta explosió al bell mig del carrer Major. 
Els veïns més propers van poder prestar 
els primers treballs d’auxili abans de l’arri-
bada dels bombers i dels sanitaris.

La virulència de les flames engolint tot 
el material emmagatzemat de la fusteria 
situada als baixos de l’edifici va afavorir 
la magnitud de la tragèdia. Les flames i 
el fum van accedir a l’habitatge d’en Pere 
Argemí i l’Angelina Sala.

Es va poder intervenir per treure de la 
fusteria Manel Garrós i Postius «Broca» 
(79 anys), ingressat a la unitat de cremats 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barce-
lona i actualment acollit en un centre de 
convalescència de Manresa; esperem la 
seva ràpida recuperació. També hi va ha-
ver afectats per la inhalació de fum, però 
sense greus conseqüències.

El foc tenebrós d’una matinada fosca 
i freda es va emportar una vida innocent, 
la vida del nostre veí Pere Argemí i Fran-
quesa (1944-2021), de setanta-set anys. 
L’ajuntament va decretar dos dies de dol, 
durant els quals tota la població es va sub-
mergir en un silenci colpidor, envoltada 
per un ambient agressiu d’olor de cremat. 

Matí del dissabte 4 de desembre, a Castellcir 
(fot. F. Rochel)  

en filologia clàssica. Entre tots dos van 
crear un clima de familiaritat, en què par-
lar de poesia es fa senzillament proper, 
hom sap que està escoltant dos erudits 
que en saben molt però que no en pre-
sumeixen gens ni mica. Enric Casasses 
anava amanint la conversa recitant alguns 
dels seus poemes, cosa que va ser molt 
d’agrair, ja que escoltar-lo recitar és una 
delícia, els seus versos prenen cos amb 
una veu que transmet naturalitat.

En finalitzar l’acte alguns assistents 
van demanar al poeta que els signés el 
seu llibre. Actes com aquest acosten els 
lectors als escriptors i contribueixen a fer 
de la literatura una cosa viva, possibilitant 
un diàleg enriquidor.
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Castellcir: compartint el somni d’una mestra
Francesc Rochel i Vara

Per la Festa Major de Castellcir de 
l’any passat, l’encarregada de fer el 
pregó va ser Sílvia Vendrell, la nostra 
Sibi. D’aquest pregó volem destacar les 
paraules per a expressar el vincle que 
des de fa molts anys hi ha entre poble i 
escola. L’escola sempre ha tingut el su-
port dels diferents governs municipals 
i, com ens va dir la Sibi, Castellcir és 
un poble educador, solidari amb la seva 
escola i amb tot el seu equip pedagò-
gic. La relació fins i tot històrica de fets, 
persones i entitats són suficients motius 

per a avalar la relació ben descrita per 
la Sibi.

Hi ha una frase de Marta Mata (Bar-
celona, 1926-2006) que expressa molt 
bé aquesta línia de convivència i serenor: 
«Quan hi ha poble, hi ha escola, però tam-
bé, quan no hi ha escola, no hi ha poble; 
i encara més, si l’escola no és poble, no 
és escola.»

Per a un col·lectiu sempre és impor-
tant valorar les persones que amb la seva 
feina i participació ajuden a fer poble i, per 
tant, comarca. La Sibi, en el seu àmbit, 
n’és un exemple clar. Molts nens i nenes 
han rebut, al marge dels programes aca-
dèmics, l’aprenentatge de valors, d’acti-
tuds cíviques, de comportaments amicals 
i solidaris, de compromís i responsabilitat, 
de ser educats en un entorn rural i saluda-
ble per a poder ser, dins el nostre entorn 
social, millors persones. La Sibi ha estat 
durant vint-i-un anys directora de l’esco-
la La Popa. Per tal motiu creiem oportú 
fer-vos arribar unes pinzellades de la seva 
activitat vinculada a Castellcir i també a la 
nostra comarca.

Sílvia Vendrell i Galí va néixer a Moià 
l’any 1965. El 1987 va finalitzar la carrera 
de mestra i durant tres anys (1986-1989) 
va ser monitora d’educació física al Pave-
lló de Moià per a les dues escoles de la 

Sílvia Vendrell i Galí (Sibi) 
(fot. Arxiu Escola La Popa)  

Pel carrer Major baixaven rierols d’aigua 
que sortien de la gola de la tragèdia; eren 
les llàgrimes de tristesa i dol del mateix 
carrer. Tot era negre i ja no quedava res 
de l’antiga fusteria ni de l’habitatge afectat. 
El foc va esquinçar una vida, però també 
va cremar andròmines, història i records.

Benvolgut Pere, et volem fer arribar 
el nostre condol i el suport a tota la teva 

família. El diumenge 8 de desembre es 
va celebrar a la parròquia la missa de fu-
neral; l’església era plena de gom a gom 
amb recolliment i amb un silenci respec-
tuós per dir-te adéu. Les paraules de re-
cord llegides per la teva filla Irene van ser 
rebudes amb aplaudiments d’emotivitat. 
Amic Pere, descansa en pau. Tot el nostre 
suport a la teva família.
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vila, la pública i l’Escola Pia. Una etapa 
important i molt valorada per la Sibi va ser 
l’experiència adquirida a l’escola Puig-
Agut (800 alumnes) de Manlleu com a 
especialista d’educació física. En aquesta 
època va viure a Vic i també va flairar els 
aires de llibertat i independència personal. 
Fent un salt en el seu important currícu-
lum acadèmic i d’experiències, anem a 
parar a una data molt significativa en la 
seva vida, el curs 1992-1993, el curs de 
l’arribada a l’escola La Popa de Castellcir.

D’aquesta data cal ressaltar una tro-
bada enriquidora: és l’acolliment a l’esco-
la La Popa de Montse Castanys (1945): 
«Amb ella vaig créixer com a mestra, em 
va guiar, vaig compartir idees i iniciatives. 
La Montse em va animar a formar-me, 
a llegir llibres de pedagogia, a assistir a 
les escoles d’estiu», ens diu la Sibi. A re-
dós de la Montse va descobrir un somni 
engrescador i motivador, senzillament el 
de fer escola. La Montse va motivar que 
els prestatges de la Sibi plens de llibres 
d’altres temes tornessin a donar cabuda a 
llibres de pedagogia, de recerca i de for-
mació de mestres, tots ells impregnats de 
somnis i projectes. Des de LA TOSCA, i 
aprofitant l’avinentesa, volem felicitar la 
Montse Castanys, jubilada l’any 2006, per 
la seva feina, ben coneguda en l’entorn 
educatiu local i comarcal.

Una altra data important a destacar és 
l’any 1994, quan obté la plaça definitiva 
per a l’escola de Moià, però la Sibi sol-
licita comissió de serveis per quedar-se 
a Castellcir. L’any 1995 obté l’especialitat 
d’educació infantil i el setembre del 1999 
aconsegueix la plaça definitiva per a que-
dar-se a Castellcir.

Entrant en el període de direcció 
(2000-2021), hem volgut copsar el que ha 
representat aquest llarg cicle. Ho podríem 
resumir dient, com ens va dir la Sibi, «que 
de fer de directora se n’aprèn fent de di-
rectora, la convivència del dia a dia amb 
l’equip de l’escola, nenes i nens, famílies, 

ajuntament, poble i administracions. He 
après a dialogar, a escoltar, a no jutjar i 
cercar la neutralitat en cada moment i 
també a il·lusionar-me en els nous projec-
tes i propostes. He viscut tot el complicat 
procés de la nova escola i també la gestió 
de la pandèmia i alguns casos complicats 
de relació amb els pares».

Al marge de la direcció de l’escola, cal 
fer menció de la seva vinculació amb la 
ZER. Va ser directora de la ZER-Moianès 
els anys 1996-1998 i de la ZER - El Mo-
ianès Llevant els anys 2010-2014, de la 
qual també va ser secretària en 2014-
2015. Per a la Sibi, la ZER és la «gran es-
cola que reuneix totes les escoles petites 
per compartir experiències, idees i dub-
tes; aquest compartir també ens fa créixer 
com a mestres». 

La Sibi, i és potser un bagatge que va 
recollir de la Montse Castanys, dona molta 
importància a la formació continuada. To-
tes les referències de la seva formació són 
importants, però us destacarem l’última, 
de l’any 2019: màster universitari en la 
millora dels ensenyaments de l’educació 
infantil i primària de la Universitat de Vic.

Ara la Sibi ja no és la directora, però 
continua amb nosaltres compartint el seu 
somni, gaudint d’un temps lliure dedicat 
a ella mateixa i a la família, col·laborant 
en el relleu directiu amb la mestra Mireia 
«Eia» Vilardell (41 anys), un relleu molt 
ben valorat per a mantenir la filosofia de 
l’escola i aportar idees noves a la feina de 
tots aquests anys.

Volem acabar amb la definició de mes-
tra de la Sibi: «Per a mi un mestre és una 
persona empàtica, que observa, escolta, 
acompanya, intervé sense interferir, amb 
molta paciència (a vegades cal esperar 
perquè les coses sorgeixin o aflorin). Una 
persona que sap transmetre il·lusió, sap 
afavorir l’autonomia i el progrés individual 
de cada infant.»

Sibi, a redós del teu somni sempre hi 
ha figurat el poble i la seva gent. Gràcies.
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Formació ocupacional, gent gran i salut
Consell Comarcal del Moianès i Consorci del Moianès

Vols formar-te en l’àmbit 
administratiu?

El Servei d’Ocupació de Catalunya, 
juntament amb el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social – Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) i amb el cofinan-
çament del Fons Social Europeu, finan-
ça cada any el programa de Formació 
d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP), 
que ofereix a les persones treballadores, 
preferentment en situació d’atur i deman-
dants d’ocupació, una formació professio-
nalitzadora per a afavorir la productivitat i 
la competitivitat de les empreses, així com 
la qualificació i la promoció de les perso-
nes treballadores.

Des del Consorci del Moianès, en la 
convocatòria d’enguany, es van sol·licitar 
dues especialitats formatives de la família 
d’administració i gestió i finalment les han 
concedides totes dues, amb la qual cosa 
durant l’any 2022 es duran a terme els se-
güents cursos de formació ocupacional: 

ADGD0308 Activitats de gestió admi-
nistrativa. És un certificat de professiona-
litat de nivell 2 (vol dir que per a accedir-hi 

cal tenir els següents requisits: ESO, FPI, 
2n de BUP o prova d’accés a CFGM, o 
bé caldrà superar una prova de nivell). La 
durada és de 920 hores (inclou la part te-
òrica, les pràctiques i un mòdul obligatori 
de Prevenció de Riscos Laborals, accions 
d’inserció laboral...). Es farà en horari de 
matí i es preveu des del gener del 2022 
fins al setembre, incloent-hi pràctiques en 
empreses al llarg del mes d’octubre (ca-
lendari orientatiu).

ADGG0408 Operacions auxiliars de 
serveis administratius i generals. És un 
certificat de professionalitat de nivell 1 (no 
es necessita cap titulació específica per a 
accedir-hi, però caldrà superar una prova 
de coneixements bàsics). Té un durada de 
480 hores (inclou la part teòrica, les pràcti-
ques i un mòdul obligatori de prevenció de 
riscos laborals, inserció laboral...). Es farà 
en horari de tarda i es preveu des de finals 
de gener del 2022 fins al juny, incloent-hi 
pràctiques en empreses que es podran fer 
entre juliol i octubre (calendari orientatiu)

Tots dos cursos són per a persones 
en situació d’atur inscrites a l’OTG com 

Presentació del Consell de la Gent Gran del Moianès a l’Estany (fot. Consell Comarcal)
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a DONO (demandant d’ocupació no ocu-
pat), però es pot reservar un 25% per a 
persones que estan treballant (tot i que 
també hauran d’estar inscrites al SOC 
com a millora d’ocupació). Les places 
són limitades a quinze persones per cada 
acció formativa. Es farà un procés de se-
lecció per a defi nir el grup d’alumnes que 
participaran en els cursos. 

Si vols més informació o bé et vols 
inscriure, ho pots fer a través de l’enllaç 
https://forms.gle/P2GhYuPA9L4XXVQ19, 
per correu electrònic a formacio@consor-
cidelmoianes.cat o bé trucant per telèfon 
al 938 301 418.

Es presenta el Consell de la Gent 
Gran del Moianès

El Consell de la Gent Gran del Moia-
nès és un òrgan de consulta, representa-
ció, participació i decisió de les persones 
grans de la comarca. És un organisme 
format per persones que tenen el desig 
de vetllar pel benestar de la gent gran i 
promoure accions adreçades a l’envelli-
ment actiu i de qualitat. També és l’òrgan 
de participació que orientarà els respon-
sables polítics i els equips tècnics de la 
comarca en el disseny de les polítiques 
públiques adreçades a la gent gran.

Al llarg dels darrers dos anys s’ha 
estat treballant amb un grup format per 
persones grans de la comarca que es 
van engrescar a trobar-se i començar a 
donar forma a aquest Consell de la Gent 
Gran. Aquest «Grup Motor» s’ha dedicat 
a dibuixar els fonaments d’aquest consell: 
què vol ser, com ha de funcionar, qui s’hi 
pot sumar... i, des del principi, una cosa 

tenien ben clara: tot això ho volien fer amb 
la gent!

Aquests mesos de novembre i de-
sembre s’han estat fent presentacions del 
Consell de la Gent Gran del Moianès en 
diversos municipis de la comarca. Aques-
tes presentacions són el tret de sortida 
del Consell de la Gent Gran per tal de do-
nar-se a conèixer i assolir la participació 
de la gent gran de tots els municipis del 
Moianès. S’han fet presentacions en sis 
municipis, en les quals ha participat un to-
tal de vuitanta-quatre assistents. 

Pla d’envelliment Quilòmetre Zero 
del Moianès

Amb el suport del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de la Genera-
litat de Catalunya, s’ha impulsat l’elabora-
ció d’un Pla d’Envelliment Quilòmetre Zero 
a la comarca del Moianès. Actualment 
s’està treballant en la primera fase d’ela-
boració d’aquest pla, consistent a fer una 
diagnosi de la realitat del territori pel que 
fa als aspectes que afecten la gent gran.

Pla de Salut Comarcal del Moianès
S’ha iniciat l’elaboració del Pla de 

Salut Comarcal del Moianès. Es troba 
en fase de diagnosi. Pel desembre es 
confeccionà el grup motor amb la par-
ticipació de tècnics del Consell Comar-
cal del Moianès, de l’Àrea Bàsica de 
Salut, de la Regió Sanitària de Salut i 
de l’Agència Sanitària. En aquesta pri-
mera fase s’estan recollint dades tant 
comarcals com municipals per a la seva 
anàlisi i així poder establir la diagnosi 
del pla. 
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Els Reis a l’Estany
David Prat

La Nit de Reis d’aquest 2022 va re-
cuperar només una part de la normalitat 
perduda l’any anterior, quan les mesures 
anticovid van obligar els Reis d’Orient 
a limitar molt el contacte amb els esta-
nyencs. L’Associació Cultural i Recreati-
va del poble i el bisbat van oferir a Ses 
Majestats els claustres del monestir per-
què els estanyencs poguessin passar a 
retre’ls homenatge i perquè s’hi pogues-
sin fer una fotografia de record, sempre 
mantenint la distància de seguretat. Es 
perdia l’alegria del seguici pels carrers, la 
cerimònia solemne a l’església i la màgia 
del contacte físic directe amb la canalla a 
la sala del cine, però a canvi s’oferia un 
quadre inèdit d’una gran bellesa plàstica 
que permetia de contemplar els Reis i el 

seu seguici envoltats dels capitells del 
claustre.

Enguany la rebuda dels Reis s’ha vist 
afectada, a més, per les obres del carrer 
Verdaguer. La foguera al costat de l’Hos-
tal Grau i l’arribada de la comitiva reial per 
aquest punt del poble es van haver d’anul-
lar perquè una bona part del carrer, des 
de la carretera fins a l’hort del Sagalés, 
estava en obres. Com a alternativa, els 
Reis ―que van arribar al poble enfilats en 
un model antic de cotxe de línia de l’em-
presa Sagalés― van ser rebuts a la font 
Vella i van fer un tomb curt pels carrers del 
poble. Després d’un breu discurs de ben-
vinguda al costat de la font, es va repetir 
la cerimònia de l’any passat als claustres, 
per a permetre a les famílies contemplar 

Els Reis d’Orient al claustre del monestir de Santa Maria de l’Estany (fot. D. Prat)
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Un Nadal a mig gas
Elisa Roca

Amb les esperances posades perquè 
fos un Nadal «normal», allunyat ja de les 
restriccions i mesures de protecció da-
vant el Covid-19, un any més hem topat 
amb la dura realitat. Una variant del virus 
anomenada Òmicron s’ha estès amb mol-
ta rapidesa entre la població, sembrant 
contagis arreu. Una de les conseqüènci-
es ha estat la cancel·lació d’alguns esde-
veniments previstos per a aquests dies. 
Exemples en serien la Nit de Somnis, que 
enguany havia de celebrar la seva 15a 
edició, o la cursa popular de Sant Silves-
tre, que sempre s’esdevenia l’últim dia 
de l’any. Tampoc no s’han organitzat uns 
Pastorets a nivell de poble i només a les 
escoles de primària els han representat 
com cada any. Fem un repàs del que sí 
que s’ha fet.

Calendari de Modilianum
Per vintè any consecutiu, l’Associ-

ació Cultural Modilianum va posar a la 
venda —a les llibreries i a través de pa-
rades dissabtes i dies festius al carrer 
de Sant Antoni i a la Fira del Tió— un 
calendari amb fotografies antigues de 
Moià. Com cada any, va tenir molt bon 
acolliment.

Campanya de l’ABIC
Des de primers de desembre, es va 

dur a terme la campanya «Per l’Advent, 
amb l’ABIC, cada dia un premi!», que es 
va allargar fins al 22 de desembre, dia en 
què es van fer els sortejos dels vals de 
compra als diferents establiments, a Can 
Carner a dos quarts de nou del vespre. 
Els vals que se sortejaven i també els 
guanyadors van sortir anunciats a les xar-
xes socials.

Tió Solidari i Fira del Tió
Prèviament a les festes es va instal-

lar, com ja és habitual en aquestes dates, 
el Tió Solidari a l’entrada de l’ajuntament, 
que fins al dia 22 de desembre va recollir 
un grapat d’aliments destinats a Càritas. 
Els alumnes de les escoles —Escola Pia, 
Josep Orriols i Roca i Garrofins— el van 
visitar i van fer-hi les aportacions més 
generoses de menjar. El dia 19 i coinci-
dint com cada any amb la celebració de 
la Marató de TV3, enguany dedicada 
a les malalties mentals i que va recollir 
9.022.147 euros, a l’esplanada de l’es-
tanyol del parc es van reunir trenta-dues 
parades de les dues fires que hi van tenir 
lloc. La Fira del Tió amb productes nada-

ACTES I ESDEVENIMENTS

els Mags d’Orient amb una mica més d’in-
timitat.

Lluny queden les nits de Reis en què 
cremaven fogueres en diferents parts del 
poble i els nens encenien, bojos d’il·lusió, 
les atxes que s’havien fet dies abans amb 
petadors. Els Reis d’Orient arribaven a 
l’Estany, i tant! Però, més murris que avui 

dia, no es deixaven veure de prop. No-
més la mainada més imaginativa i perspi-
caç era capaç d’interpretar una lleu pam-
palluga albirada a distància, enmig de la 
foscor que envoltava el poble, com un se-
nyal inequívoc de la proximitat de Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Les tradicions de tota 
la vida canvien cada any.
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Fent cagar el tió a la Fira del Tió (fot. Ajuntament de Moià)  

lencs, artesans, amb entitats del poble i 
de col·leccionisme de plaques de cava, 
i la X edició del Mercat del Trasto, amb-
dues amenitzades de manera brillant pel 
grup musical Swing Engine. A mig matí la 
canalla va poder fer cagar el tió dalt d’un 
escenari preparat per a l’ocasió i com que 
el dia hi acompanyava amb una tempera-
tura agradable, un gran nombre de perso-
nes, sobretot de perfil familiar, van passe-
jar, comprar i badar pel lloc durant tot el 
matí del diumenge.

L’Espai Musical
La cercavila de Nadal va iniciar la 

ronda de concerts que l’Espai Musical 
va oferir durant aquestes festes nada-
lenques. El 12 de desembre van portar 
pels carrers i places de la vila un grapat 
de peces musicals que durant una hora i 
mitja van fer les delícies dels oients. Per 
acabar, a la plaça de Sant Sebastià, van 
oferir un concert de pop rock, aplaudit 
fortament pel nombrós públic assistent. 
Va ser el diumenge dia 19 que van ob-
sequiar-nos amb un concert de Nadal, en 
què es van poder sentir, entre altres, el 
conjunt de clarinets, els grups de música 
i moviment, l’orquestra de corda, la coral 
infantil, el grup de flautes, la coral d’adults 

i l’orquestra simfònica, etc. El local de Les 
Faixes va quedar ple d’un públic desitjós 
d’oir la traça interpretativa de tots aquests 
grups.

Per rematar la prolífica activitat que 
desenvolupa l’Espai Musical, el 23 de de-
sembre van dur a terme una cantada de 
nadales a la Baixada del Mestre, a dos 
quarts de set del vespre, a càrrec de la 
coral i el grup de guitarrers de l’Espai.

Quintos de Nadal
Enguany el Club Esportiu Moià va 

organitzar els tradicionals quintos de les 
festes nadalenques. Amb el poliesportiu 
de l’Institut ple a vessar, els dies de Na-
dal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis, es van 
repartir paneres amb productes del Moia-
nès a tots els guanyadors. Recordem que 
aquest any 2022 el Club Esportiu celebra 
el seu centenari!

Balada del Pessebre
El dia 2 de desembre a les sis de 

la tarda a l’església de l’Estany, prèvia 
presentació del certificat Covid (i el dia 
9 a l’església de l’Escola Pia de Moià), 
es va poder gaudir de la Balada del 
Pessebre, obra de l’autor estanyenc Fe-
lip Graugés, escrita l’any 1958. En for-
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Un dels grups dels més petits en el concert de l’Espai Musical (fot. Espai Musical)

mat de concert poètico-musical, sota la 
direcció del rector de Collsuspina, Mn. 
Ramon Muntadas, i en un bonic esce-
nari, es va mesclar el cant de les corals 
de l’Estany i Moià amb la lectura i re-
creació de parts de l’obra a càrrec de 
Teresa Arrufat, Carme Morales, Antoni 
Bermejo, Xavier Vidal, Natàlia Asensio, 
Guillem Sabadell, Enric Crespi, Enric 
Rovira i Jaume Rovira. Tot plegat amb 
l’acompanyament a l’orgue de Júlia Pa-
lau i amb una bona rebuda per part del 
públic assistent.

Els Reis d’Orient
El diumenge 2 de gener, dos carters 

reials van fer parada a la plaça de Sant 
Sebastià per rebre les cartes que nens 
i nenes volien fer arribar a Ses Majes-
tats. En dues carpes engalanades per a 
l’ocasió, els dos carters van recollir les il-
lusions de la mainada a partir de les dotze 
del migdia. L’ajuntament va cedir l’entrada 
del seu edifici per a posar-hi una bústia 
reial a fi que els infants que no van po-
der ser-hi el dia 2 poguessin dipositar-hi 
la seva carta.

I el dia 5 a la tarda, la cavalcada dels 
Reis d’Orient va engegar passades les sis 
fent un recorregut sense les aturades que 

en els anys prepandèmics es feien per 
tal que els nens i nenes poguessin pujar 
a les carrosses. Tan sols van fer parada 
davant l’església parroquial, on el pare 
Marian va presentar el nen Jesús davant 
els Mags per tal que l’adoressin. Segui-
dament la rua, composta per la carrossa 
de l’àngel, les tres dels Reis i una altra 
plena de regals, va enfilar cap al carrer 
del Forn per finalitzar el trajecte a la plaça 
de Sant Sebastià. Després d’una estona 
d’espera, amenitzada amb un entretingut 
espectacle de llums i un petit castell de 
focs, des del balcó de l’ajuntament i amb 
l’Albert Sala com a mestre de cerimònies, 
es va poder escoltar el parlament del rei 
Melcior i veure com els tres personatges 
rebien de mans de l’alcalde la clau que 
obre totes les cases de la vila. Per últim, 
els patges van entregar a tots els nens 
i nenes un petit obsequi a l’entrada de 
l’edifici.

* * *

Oficis de Nadal
Francesc Aliberch

Les festes de Nadal s’iniciaren a la 
parròquia de Santa Maria de Moià amb 
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Una de les carrosses dels Reis (fot. Ajuntament de Moià)

Els Reis saludant des del balcó de la casa de la vila (fot. Ajuntament de Moià)

una bonica Missa del Gall, la nit de Na-
dal, amb la participació del grup de can-
taires i de la família Renom Vilardell, als 
quals la parròquia allarga des d’aquí un 
reconeixement agraït, que va donar lluï-
ment a la celebració presidida pel rector, 
Mn. Fulgence Hitayezu, i el recentment 
nomenat vicari, Mn. Bernardin Banituze. 
L’endemà, dia de Nadal, es va celebrar 
una missa força concorreguda, amb el 
mateix acompanyament musical que la 
Missa del Gall. 

El diumenge dia 26, malgrat escaure’s 
amb el dia de Sant Esteve, es va celebrar 
la festa de la Sagrada Família, ja que és 
la festa pròpia del primer diumenge des-
prés de Nadal. 

Seguiren a aquesta celebració, el 
primer dia de l’any, la festa litúrgica de 
Santa Maria Mare de Déu, amb Gerard 
Romeu a l’orgue, a qui agraïm també 
la seva participació, i ja el dia de Reis, 
el dijous 6 de gener, la festa de l’Epi-
fania.



19

La Tosca - Moià



20

Gener-Febrer 2022    

Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

El Club de Lectura va tancar l’any amb 
la tertúlia del mes de novembre sobre el lli-
bre Dones valentes, de la periodista Txell 
Feixas Torras, guiada per Teresa Codina 
Bernadí, activitat emmarcada dins els ac-
tes reivindicatius del 25 de novembre.

Durant tot el mes de desembre es po-
gué visitar l’exposició «La llibertat consci-
ent», dedicada a Teresa Juvé i cedida per 

la Institució de les Lletres Catalanes. Com 
a complement de l’exposició es va fer una 
lectura dramatitzada de textos del seu lli-
bre autobiogràfic Tu ets jo: flaixos per al 
meu blog, una mirada sobre alguns mo-
ments de la vida d’aquesta escriptora i pe-
dagoga, a càrrec de Maria Jesús Lleonart.

Al llarg del mateix mes també es re-
prengueren els tres clubs de lectura in-
fantils relacionats amb el Premi Atrapalli-
bres. 

Sota el lema «Els seus drets en joc» 
—campanya de la Creu Roja—, la biblio-

teca va ser punt de recollida de joguines 
noves, sostenibles, no bèl·liques, no se-
xistes i cooperatives per als infants sense 
recursos del municipi. Gràcies a tots els 
qui hi vau col·laborar.

El dijous dia 16 de desembre la bibli-
oteca va acollir la proposta del grup EI-
NES - Equip d’Assessorament Psicològic 
i Pedagògic per dedicar un taller al tema 

«Compartir la preocupació ens alli-
bera», taller que constava de l’ex-
plicació d’un conte i la realització 
d’una manualitat per a aprendre 
a gestionar les preocupacions de 
grans i xics. L’activitat va recaptar 
diners per a la Marató de TV3, de-
dicada aquesta vegada a la salut 
mental.

El dia 29 del mateix mes es va 
oferir un espectacle familiar de tite-
lles, En Banyetes i el Nadal, a càr-
rec de la Companyia de Teatre en 
Miniatura, en què les nadales i les 
rialles van ser les protagonistes. 
Aquest mateix dia es va fer el sor-
teig de les lluminetes de la bibliote-
ca —una magnífica panera literària 
infantil i una per a adults—. En foren 
guanyadores la Sígrid Serra i la Ju-
dit González. L’enhorabona!

Finalment, volem convidar tots els in-
fants que nascuts durant l’any 2021 i els 
que naixeran durant el present 2022 a ve-
nir a la biblioteca a fer-se el carnet, on els 
espera un obsequi de benvinguda (fins a 
exhaurir les existències). 

I encara, us informem que, malgrat la 
pandèmia, la biblioteca continua oferint 
els seus serveis amb normalitat, seguint 
les mesures vigents a l’hora d’accedir-hi: 
mascareta, rentada de mans i distància. 
Desitgem que aquest any sigui millor per 
a tothom i que tingueu bones lectures! 

«En Banyetes i el Nadal» (fot. Bibl. 1-O)  
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Activitat pessebrista
Pessebristes de Moià

Els Pessebristes de Moià hem co-
mençat la temporada pessebrística amb 
moltes ganes després d’una aturada con-
dicionada per la pandèmia, però malgrat 
tot durant aquest temps hem anat fent 
coses, ens hem preparat fent cursets de 
perfeccionament dels nostres diorames i 
també posant a punt la nova exposició: 
en la d’enguany tots els diorames s’han 
renovat. 

Començàvem la temporada el dia 5 
de desembre. Amb «Matí de Pessebres» 
vam voler fer una festa per obrir al po-
ble la presència dels pessebristes i la 
inauguració de l’exposició de diorames. 
Va ser un matí ben diferent a la plaça de 
Sant Sebastià, amb una bona xocolata-
da calenta i coca per a tothom qui en va 
voler gaudir, concurs infantil de dibuix 
organitzat pel Cercle Artístic (guanyat 
per Núria Valls Lluís), música en directe 
per l’Espai Musical, que ens van delec-
tar amb la interpretació d’unes nadales 
populars i amb el cant espontani del nos-
tre pessebrista Pau Arissa. També es va 
inaugurar el pessebre que vam muntar a 

l’entrada de la casa de la vila. La festa va 
ser un èxit d’assistència, amb la satisfac-
ció del fet que molta gent va participar en 
tots els actes programats i més de 250 
persones van visitar els nostres pesse-
bres.

El dia 19 de desembre vam assistir a 
la Fira del Tió, com cada any, amb una pa-
rada de figures i complements per al pes-
sebre i els nostres tallers, que van ser un 
èxit, perquè foren molts els nens i nenes 
que crearen les seves decoracions.

També estem molt satisfets de poder 
oferir l’exposició de pessebres a les es-
coles de Moià. De fet, més de 400 ne-
nes i nens ens han visitat durant aquests 
dies. També ens han visitat la Llar dels 
Avets i la nova associació TEA Moianès, 
així com alguns pessebristes de fora de 
Moià que pel nombre de persones del 
grup i per l’interès que posen en els de-
talls ens volen visitar fora de l’horari de 
l’exposició.

Per últim, hem convocat el tercer con-
curs de pessebres populars que infants i 
adults fan a casa seva. El concurs té la 

«Matí de Pessebres», el diumenge 5 de desembre (fot. Pessebristes de Moià) 
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Museu de Moià

Informe 2021 sobre la papallona
del boix al Toll

Com és habitual des de fa tres anys, 
al Parc Prehistòric de les Coves del Toll 
portem el control de l’evolució de la papa-
llona del boix per mantenir l’afectació de 
la zona controlada. Per tal d’arribar a tenir 
una mica de control dels nivells d’atac, es 
duen a terme unes actuacions preventi-
ves en els períodes de primavera i estiu 
que consisteixen en el tractament de les 
superfícies i en la ubicació de trampes 
de feromones a fi de realitzar captures 
de papallones que també serveixen per a 
comptabilitzar el nombre d’individus que 
es mouen per la zona.

L’any 2019 va ser el primer any i el de 
màxima afectació i és amb aquest que es 
fa la comparació dels anys posteriors. Un 
cop acabat el 2021 i segons els informes 
tècnics realitzats per Xavier Serrano, po-
dem concloure que enguany hi ha hagut 
una afectació quasi nul·la. A la primave-
ra hi va haver poca presència d’erugues i 
estaven molt disperses. A l’estiu es va ob-
servar poca posta d’ous i poca superposi-
ció de crisàlides i erugues; semblantment, 
l’activitat de les larves no va evolucionar. 
En els mesos de setembre i novembre, 
mesos en què era probable una nova vo-
lada, aquesta va tenir poca presència i es 
pogué comprovar que els depredadors 
naturals —aranyes i altres insectes— ha-

vien fet feina i els pocs capolls localitzats 
eren buits. D’altra banda, la situació dels 
boixos que havien patit l’any anterior és 
actualment bona, ja que han rebrotat i no 
semblen estar afectats.            

Ara toca esperar a la primavera i, se-
gons la presència i el volum de la volada 
esperada, tractar de nou la zona per evitar 
al màxim l’afectació del parc.

Visitants 2021
Després d’un any 2020 tocat de ple pel 

Covid-19, els nostres equipaments s’han 
hagut d’adaptar a les mesures sanitàries 
especificades pel Departament de Salut 
per a poder oferir als nostres visitants una 
cultura segura que, en molts moments, 
ha requerit una reducció dels aforaments 
i que ha patit anul·lacions, sobretot de 
grups escolars, degudes als confinaments 
de classes sovint a última hora.

Tot i això, i amb la dificultat afegida a 
la gestió de l’oferta cultural que requereix 
adoptar diferents sistemes d’organització 
segons les necessitats, l’any 2021 ens ha 
deixat unes xifres de visitants i escolars 
del Museu i del Parc Prehistòric de les Co-
ves del Toll a l’alça. El volum de visitants 
dels dos equipaments s’ha incrementat 
respecte al 2020, deixant-nos una xifra 
total de 21.398 visitants que han escollit 
casa nostra per a gaudir de la nostra ofer-
ta didàctico-lúdica.

finalitat de fomentar els pessebres a les 
llars, ja siguin de molsa, moderns o de 
qualsevol tipus. Cada concursant obté un 
record i un diploma, com també hi ha un 
premi per al guanyador de la categoria 
infantil (els germans bessons Anna i Eric 
Camacho Castillo, de nou anys) i un pre-
mi per a la categoria d’adults (M. Carme 
López Llíria), entregats el dia 8 de gener 

a les dotze del migdia a la plaça de Sant 
Sebastià.

L’exposició ha estat oberta fins al 9 de 
gener, essent visitada per 1.050 persones 
de més de set anys.

Esperem que aquest 2022 sigui l’any 
definitiu perquè tot torni a la normalitat. 
Els Pessebristes de Moià desitgem un 
bon any a tothom.
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Font de Llum 2022
Moianès Solidari

En el marc de la cooperació que des 
de fa quinze anys vam establir amb l’As-
sociation Saint Camille de Lellis, que tre-
balla des de fa més de trenta anys per 
restablir la dignitat i la salut de les perso-
nes amb malalties mentals als països de 
l’Àfrica Occidental (Benín, Costa d’Ivori 
i Togo), l’any 2015, amb el treball d’uns 
tècnics voluntaris i amb la col·laboració 
d’altres amics de la Saint Camille de Ca-

talunya i el suport de diversos  ajunta-
ments del Moianès (Castellcir i Calders) 
i del Bages (Manresa i Artés), es va ini-
ciar el projecte Font de Llum. Inicialment 
anava destinat a electrificar amb energia 
solar la granja agrícola d’Agoïta a Benín, 
que no disposa de connexió a la xarxa 
elèctrica. Posteriorment, any rere any, 
s’ha anat ampliant el projecte a altres 
centres de Benín (Djougou i Adjara) i a 

Horari d’hivern a les coves del Toll
Us recordem que el Parc Prehistòric 

de les Coves del Toll obre les portes als 
visitants els caps de setmana i ponts, en 
horari d’hivern de 10.30 a 15.00 h. El Mu-
seu de Moià continua obert amb el seu 
horari habitual, de dijous a diumenge.

Exposicions temporals
Encetem l’any amb l’exposició tem-

poral de la moianesa Eugènia Pla, A la 
pell d’Àfrica, amb joies d’autor inspirades 
en màscares i ornamentacions corporals 
d’ètnies africanes. Va ser inaugurada, 
dintre el marc del Festival CCMoianès 
Cultura inquieta del Consell Comarcal del 
Moianès, el dia 11 de desembre i es pot 
visitar fins al 30 de gener.

Coves del Toll Particulars 10.216
 Escolars    7.145
Museu Municipal Permanent    3.534
 Exposició permanent       398
 Arxiu          95
Total   21.398

Visitants de les Coves-Museus 2021
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Carregant les plaques solars (fot. Moianès Solidari)  

la Costa d’Ivori (centre per a dones de 
Belleville a Bouaké).

El 2021, després d’una estada a l’es-
tiu per a ampliar l’electrificació feta el 
2016 a la granja d’Agoïta, es va comen-
çar a preparar l’enviament d’un conteni-
dor amb 200 plaques solars reciclades, 
per a electrificar el nou i important centre 
d’acolliment de Dassa (Benín), destinat a 
atendre persones amb malalties mentals 
lligades a processos de toxicomania.

Quan, a finals d’octubre, estàvem a 
punt d’organitzar l’enviament, vam tenir 
notícia d’un important oferiment gratuït 
de plaques solars per part del Grup Noel 
de la Garrotxa. La companyia, que aca-
bava de fer una important renovació de 
les seves instal·lacions fotovoltaiques, 
buscava una destinació benèfica per a 
aquest material, encara útil, i decidí col-
laborar amb nosaltres. Tot plegat dins la 
seva política de responsabilitat social cor-
porativa alineada amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que fixen 
les Nacions Unides. Conjuntament amb 
el nostre proveïdor i alhora col·laborador, 
Xarxa Global de Manresa, es va adquirir 
el compromís de dedicar la seva donació 
a projectes de cooperació, essencialment 
a l’Àfrica, que s’aniran duent a terme, per 

part de la nostra associació i d’altres que 
cooperen també amb projectes africans. 
Fruit d’aquesta donació, s’ha pogut ampli-
ar l’enviament en 200 plaques solars més, 
que serviran per a dotar d’energia solar 
els centres de la Saint Camille de Benín 
que encara no en disposen. Més enda-
vant, també podrem disposar de 100 pla-
ques més per a completar la instal·lació 
del centre de dones de Bouaké a la Costa 
d’Ivori.

El dia 23 de desembre, des del ma-
gatzem de Sabadell que ens van cedir 
els nostres amics de l’associació Dra-
paires d’Emaús, es van carregar les 400 
plaques solars, conjuntament amb tot un 
seguit de materials diversos, producte de 
donacions dels nostres socis i amics, de 
Solidança de Sant Just Desvern i Càritas 
de Moià (roba) i de la Fundació El Xiprer 
de Granollers, que ens va proveir amb 
150 kg de llegums. El 30 de desembre 
aquest contenidor va sortir en vaixell amb 
destinació al port de Cotonou a Benín, on 
s’espera que arribi a finals de gener.

Una vegada més, en informar de les 
nostres activitats, només ens resta agra-
ir la gran solidaritat que fa possible anar 
avançant en aquest projecte. Moltes grà-
cies per totes les col·laboracions.
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El Club Esportiu Moià enceta 
les celebracions del centenari
Josep Font

Divendres, 7 de gener a les vuit del 
vespre al camp de futbol. Foscor i tempera-
tura sota zero; nit de recloure’s a casa, més 
que d’estar al cel ras. Una veu sorgeix del 
no-res, però, i el camp s’il·lumina i permet 
de veure que hi ha centenars de persones 
presents, entre el camp i les grades, que 
capgiren l’ambient gèlid. Comença l’espec-
tacle del centenari del club, amb efectes de 
llum i de so, amb un guió clar; l’acte és con-
duït per Enric Terencio. Un dron sobrevola 
el camp gravant l’acte, mentre es presenten 
els dotze equips de futbol, dels benjamins 
als més grans, femenins i masculins, amb 
la samarreta del centenari, i s’enumera ca-
dascun dels noms dels jugadors i entrena-
dors. Quim Vila intervé per a la interpreta-
ció de l’himne, i anima a cridar «Moià!» a 
la tornada, caldejant encara més l’ambient. 
Parlaments institucionals de Pep Graus, 
representant de la Federació Catalana de 
Futbol, de Dionís Guiteras, l’alcalde, i de 
Paco Moral, president del club. L’acte cul-
mina amb pirotècnia, que fa recordar a al-
guns dels presents que, fa dècades, la fes-
ta major es cloïa amb el castell de focs des 
del camp de futbol. El centenari del Club 
Esportiu Moià, que s’escaurà el 22 de de-
sembre, ha arrencat amb un acte organitzat 
impecablement i amb un optimisme i unes 
perspectives que eren absents fa tot just 
dos mesos, com s’explica a continuació.

De comptes embargats a la liquida-
ció del deute en cinc anys

El Club Esportiu Moià va ser a la por-
tada i a l’editorial de LA TOSCA de de-
sembre del 2016 i van caldre cinc pàgines 
de la revista per a detallar la situació críti-
ca de l’entitat. Dels crèdits del club queda-
ven per pagar 160.000 euros de la gespa i 

50.000 dels vestuaris. El club ni sabia l’im-
port dels interessos que devia, i feia tres 
anys que no podia pagar els rebuts dels 
crèdits. Els comptes estaven embargats i 
es trobaven amb l’aigua al coll. Era una 
opció real el tancament d’un club amb 600 
socis. La junta directiva, que havia estat 
en funcions durant tres anys, s’acabava 
de renovar. Més que un pas endavant, 
era un pas al buit, presentar-se a la junta 
en aquella situació, com explicava Paco 
Moral, que va ser escollit president. El re-
trobem cinc anys després, quan ja és el 
president del centenari, i a qui felicitem 
per l’acte de presentació. 

Quants socis sou, ara i quants ju-
gadors de futbol teniu?

Comptant totes les seccions, som uns 
750. Malgrat la situació, hem crescut un 
25% de socis en aquests cinc anys. Te-
nim 205 jugadors i jugadores. Hi ha un 
equip benjamí, un cadet i un infantil, tots 
tres equips amb molts jugadors però amb 
un nombre insuficient per a fer dos equips 
en la seva categoria. L’any passat teníem 
dos cadets i dos infantils; enguany un, 
però molt nombrós, ja que són vint per 
cada equip. Hi ha molta gent jove i aques-
ta és la nostra força. El planter ens ha de 
permetre arribar a tenir fruits en el primer 
equip. És probable que dos equips pugin 
de categoria, enguany. D’equips femenins 
n’hi ha tres: dos d’alevins i les grans. 

Escoltant el nom dels jugadors i 
jugadores es copsa la diversitat d’ori-
gen. Es pot veure el club com a eina 
d’integració? 

Sí, i tant. Abunden noms com Bemba, 
Mamadu, Salimata o cognoms com Diaki-
te i Drame. Hi ha pares de jugadors que 
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Primers equips masculí i femení (fot. C.E. Moià)  
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Samarreta del centenari. Acte d’obertura del centenari (fot. C.E. Moià)  
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són nascuts a Mali, Mauritània, Gàmbia i 
també a Llatinoamèrica. En el club es fo-
menta la integració social. Hi ha famílies 
que no arriben a poder pagar la quota de 
jugadors i el club se’n fa càrrec o busca 
subvencions de l’ajuntament. Ara ens hi 
trobem amb una dotzena de famílies.

S’ha capgirat la situació econòmi-
ca del club. Quines novetats recents 
teniu?

El deute de què parlàvem fa cinc anys 
era, afegint-hi els interessos de demora, 
d’un total de 400.000 euros. En el cas 
dels vestuaris, va haver-hi una sentència 
judicial l’any passat i, com que l’ajunta-
ment era avalador del préstec, es va fer 
càrrec del pagament de 40.000 euros. 
Des que vam entrar a la junta directiva 
vam intentar pactar una quitança del deu-
te amb el banc, perquè era impossible de 
pagar, però mai no arribàvem a cap acord 
definitiu. El setembre passat vam oferir 
de pagar 60.000 euros amb quotes men-
suals de 500 euros, però van dir que ho 
volien tot de cop. 

El dia 30 de novembre vam pactar 
una quitança amb el BBVA i vam saldar el 
deute del club. Al final hem pagat un 10% 
del que devíem, un total de 41.500 euros. 
Com que no els teníem, ens hem vist obli-
gats a posar-hi diners nostres, particulars, 
dels membres de la junta. Hem avançat 
16.000 euros, que ja recuperarem aviat. 
Ara estem a l’espera que el banc acabi de 
fer els tràmits al jutjat per a la condonació 
del deute, ja que amb les festes de Na-
dal no s’ha pogut tramitar. Ja no estem a 
la llista de morosos ni tenim els comptes 
embargats. Podem cobrar les quotes pel 
banc i tenir-hi els diners. 

L’ajuntament va adquirir el camp 
de futbol el 2015. Teniu el conveni de 
col·laboració signat?

No, encara no. Per això he demanat a 
l’alcalde la signatura del conveni, en l’acte 
de presentació del centenari. Un cúmul de 
coses no ha permès de signar-lo, ja que 

no estava liquidat el deute i pels proble-
mes que ha tingut l’ajuntament amb el se-
cretari i l’interventor.

Fa un any i mig que es va tancar el 
bar del Pavelló, amb la pandèmia. Hem 
demanat a l’ajuntament de poder gestio-
nar l’explotació del bar. Hi havia proble-
mes amb les instal·lacions. Essent un 
equipament públic, el consistori municipal 
ha invertit diners per a renovar-les i supo-
so que podrem explotar-ho. 

Quins actes teniu programats per 
celebrar el centenari del club?

Teníem molt clar de fer un acte potent 
de presentació, estrenant la samarreta 
del centenari. Tot i el Covid, hi han assis-
tit unes 500 persones i això és començar 
molt bé. Tenim previst fer una publicació 
del centenari, recopilant la documentació 
d’aquests cent anys. També farem una 
exposició, al Museu o bé a la sala del 
Casal. Pel volts del 19 de juny hi haurà 
un dinar de germanor amb exjugadors, 
col·laboradors... amb tothom que té o ha 
tingut a veure alguna cosa amb el club i 
hi haurà una gran paella aquí al camp. 
A més d’un torneig de futbol base, per la 
festa major volem organitzar un torneig 
del centenari amb els primers equips, tant 
masculí com femení, i fer un campionat tri-
angular o quadrangular amb altres equips 
que enguany també celebren el centenari, 
com ara el Vic, l’Aiguafreda o l’Artés. 

Hi ha també la idea d’un grafit del cen-
tenari, a la paret al costat de l’Institut i a la 
visera de la tribuna volem posar-hi el lema 
«Moià és molt Moià 1922-2022». A l’estiu 
farem 100 km nedant, natació sincronitza-
da, i celebrarem el centenari amb la pisci-
na a la fresca. També hi ha previstos tor-
neigs de tenis i pàdel, amb partits d’exhi-
bició amb jugadors d’elit, que han sortit del 
club. Hem fet una comissió del centenari, 
i segur que sortiran noves idees i propos-
tes. Estem molt animats a tirar endavant, 
perquè fa cinc anys no hauríem pas cregut 
que avui tindríem el deute saldat. 
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A Cobert, nou centre cultural a Moià
Roser Portet

Celebrem el començament d’any amb 
l’obertura d’A Cobert, al carrer del Salt, 
10, un centre cultural dirigit per l’artista 
i poeta Nerea Campo, amb el suport lo-
gístic d’Eudald van der Pla, dissenyador 
gràfic i comissari del festival Ex Abrupto. 
A Cobert és un espai per a reflexionar i 
buscar respostes a través del debat crític 
que s’hi pugui generar en diferents temes 
socials, culturals, filosòfics, ecològics, ar-
tístics, en què predomina el lema «Espai 
de pensament crític i creació artística en 
l’entorn rural».

La programació que s’organitzarà a A 
Cobert no té per ara una concreció àmplia 
d’activitats, però si la intenció d’anar-la 
teixint amb imaginació i creant sinergies 
amb les entitats, veïns i comerços locals 
i del circuit artístic per tal d’oferir una pro-
gramació rica i generosa. Sempre amb 
aquesta dualitat: l’arrelament al territori 
rural, però sense perdre de vista el que es 
cou i mou en els cercles culturals i artís-
tics reconeguts i que puguin tenir i donar 
perspectiva, allunyant-se físicament del 
centralisme urbà, però sense descon-

Acte d’obertura d’A Cobert, el dissabte 8 de gener (fot. R. Portet)  

nectar-se’n. Precisament, per aquesta 
concepció, el dia 8 de gener, el de la pre-
sentació d’A Cobert, s’hi va fer un recital 
poètic presentant les darreres publicaci-
ons del poeta moianès Francesc Cañas, 
Ad Absurdum, i de la poetessa valenciana 
Àngels Moreno, L’agulla. 

El centre està compartimentat en tres 
espais diferenciats: l’entrada, on quedes 
«a cobert», amb aquesta definició que 
ens dona el mateix Eudald de «protegir-te 
del que passa a fora i convida a la intros-
pecció» i alhora dona nom a tot el centre; 
una petita sala d’exposicions, i una sala 
més gran per a xerrades, tallers, cursos...

L’Eudald afegeix que el centre funci-
ona sense cap patrocini i que la iniciativa 
arrenca i s’anirà engrossint amb totes les 
iniciatives personals que han de poder te-
nir cabuda en algun lloc, on la creativitat 
i el debat crític creixi i actuï de manera 
independent. Hi haurà activitats de paga-
ment i altres de gratuïtes, cosa important 
per a fomentar la professionalització de 
l’artista i allunyar-se de la idea que la cul-
tura és sempre de franc.
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El pessebre del Museu Marès
Jaume Clarà

El moianès Valentí José ha tornat a 
participar, enguany, com a membre de 
l’Associació de Pessebristes de Barcelo-
na, en el pessebre monumental del pati 
del Museu Marès, a Barcelona. Aquest 
any s’ha volgut representar la Bàrcino ro-
mana, amb les seves primeres muralles, 
quan s’havia acabat de construir el temple 
dedicat a l’emperador August i estava en 
curs de fer-se l’aqüeducte que abastiria 
d’aigua la ciutat. En les runes de les ca-
ses ensorrades per a poder-hi fer passar 
la nova infraestructura, es disposen les 
escenes: el naixement dins una botiga 
mig enrunada, l’anunciació als pastors en-
tre una grua gegantina, pedres i bastides, 
els reis que arriben per la via romana... 
Aquesta part de Bàrcino es combina amb 

DE FORA ESTANT

Valentí José davant el pessebre del Museu Marès (fot. Ass. Pessebristes de Barcelona)  

una Barcelona moderna representada per 
alguns dels seus principals edificis, situ-
tats com a silueta al fons del pessebre.

Valentí José ha treballat diverses 
parts del pessebre —els frisos dels capi-
tells del temple, la maquinària per a en-
lairar pedres...— des de Moià mateix, en 
coordinació amb la resta de membres de 
l’associació. Després, en el moment del 
muntatge final del pessebre, hi ha parti-
cipat de manera activa amb la resta de 
pessebristes, cobrint tots els flancs que 
ha convingut.

Com sempre, el pessebre monumen-
tal del pati del Museu Marès, caracteritzat 
per unes figures fetes expressament per a 
l’ocasió, ha estat objecte d’una gran aflu-
ència de visitants.
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Pressupost 2022 de l’Ajuntament de Moià
Josep Font

El ple extraordinari del 20 de desem-
bre va acordar l’aprovació inicial del pres-
supost, amb els vots a favor d’Aramoià, 
Junts per Moià i PSC i l’abstenció de la 
CUP. Un article d’Aramoià en fa una va-
loració. 

Després d’una dècada de constrenyi-
ments i sacrificis per a eixugar el deute i 
seguir el Pla d’ajust, s’escau contraposar 
gràficament el darrer pressupost de Josep 
Montràs (2010) amb el d’enguany. Hi ha, 
almenys, dues constatacions: el pressu-
post de despreses de 2010 era a costa 
d’engreixar un deute insostenible (la des-
pesa era molt superior als ingressos) i cal 
tenir present la inflació, que a Catalunya 
ha estat del 15,1% entre el 2010 i el 2021.

En moneda corrent, el total del pres-
supost de despeses el 2010 va ser enca-
ra lleugerament més elevat que l’aprovat 

enguany (7.441.326 euros l’any 2010 i 
7.334.778 el 2022). En aquest període, 
Moià ha crescut en més de 600 habitants. 
L’any 2010 hi havia una despesa finance-
ra (capítol III) de 763.000 euros, partida 
que s’ha pogut fer desaparèixer. El decre-
ment espectacular del deute (capítol IX), 
que havia superat el milió d’euros anuals 
durant força exercicis, permet dedicar 
molts més recursos a inversions i a des-
pesa corrent, que s’han incrementat de 
900.000 i 700.000 euros, respectivament. 
En contrast, les despeses de personal 
són inferiors en 350.000 euros. 

Si descomptéssim la inflació i féssim 
la comparativa amb preus constants, el 
pressupost del 2022 seria més baix en 
1.200.000 euros i les despeses de per-
sonal serien inferiors en més de 600.000 
euros en relació al 2010.

VIDA MUNICIPAL

Evolució del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Moià (2010-2022) per capítols
             (elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona i l’Ajunt. de Moià)
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Un nou futur per a Moià
AraMoià

El passat desembre vam poder apro-
var, amb onze vots a favor i dues absten-
cions, els primers pressupostos amb Ara-
Moià al capdavant del consistori que no 
estan condicionats pel deute.

Des de l’any 2011 fins al 2021 hem 
hagut de gestionar un dia a dia complex 
i difícil, fruit del monstruós desgavell dels 
comptes municipals. Des de principis dels 
anys vuitanta, tots els exercici s’havien 
liquidat amb dèficit pressupostari fins a 
arribar, en el 2010, a un deute acumulat 
aproximat de 25,5M€, equivalent al 395% 
del pressupost de l’ajuntament.

Aquest enorme deute, junt amb una 
manca absoluta de tresoreria i enmig 
d’una forta crisi econòmica des del 2007, 
ha provocat que l’estructura administrati-
va de l’ajuntament i la manca d’inversions 
i de manteniment hagin estat de gestió 
dramàtica. Aquesta desastrosa herència 
ha penalitzat la vida de tots els nostres 
conciutadans: la cultura, l’ensenyament, 
els serveis a les persones, així com el 
manteniment dels espais públics, dels 
carrers, de les zones verdes i dels equi-
paments n’han patit les conseqüències.

Aquest any, com ja va informar àm-
pliament aquesta revista, hem pogut li-

quidar el deute que teníem amb el Minis-
teri d’Hisenda. I per aquest motiu Moià 
pot mirar el futur amb optimisme, sense 
la motxilla del deute que ens ha privat 
d’avançar com ens pertocava. El pres-
supost del 2022 vol començar el camí 
cap aquesta nova realitat amb dues pre-
misses: posar Moià al dia i començar a 
afluixar l’elevadíssima pressió fiscal que 
patim tots els vilatans. Lamentablement 
això no es farà pas en dos dies, perquè 
portem molts anys de retard.

D’entrada, el nou pressupost contem-
pla una reducció aproximada del 5% de 
l’IBI i, tot i això, les inversions creixen en 
prop de 480.000€ respecte al 2011 i ar-
riben als 1.126.190€ d’enguany. Desta-
quen, entre altres conceptes, l’augment 
de les inversions en la millora de la via pú-
blica, com seran la pavimentació de més 
carrers, la renovació de la zona verda de 
l’Escola Pública, l’ampliació del cementiri, 
la millora del mobiliari urbà, la millora del 
manteniment de les zones verdes, de la 
poda de l’arbrat i una partida per a les lle-
res de les rieres.

Cal afegir-hi que la bona salut de la 
tresoreria municipal permetrà d’afrontar 
l’acabament d’obres urbanístiques molt 
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importants per al poble, com el Polígon 
del Pla Romaní, el Sector II de Cal Jó i, 
si hi ha temps, el sector A1 de Montví de 
Baix.

Acabem la part de les inversions enu-
merant-ne dues que canviaran la vida de 
Moià: l’ampliació de la comissaria per a 
disposar dels Mossos d’Esquadra les vint-
i-quatre hores del dia i l’obertura del pàr-
quing de la plaça del CAP.

L’obertura de l’aparcament soterrat 
suposarà un canvi de paradigma en la 
mobilitat de Moià. Per fi podrem posar 
les persones al centre de la política del 
municipi i podrem aplicar tant el Pla de 
Mobilitat Urbana com les estratègies 
de desenvolupament sostenible de la 
Unió Europea. No oblidem, a més, que 
aquesta infraestructura va ser una de 
les icones de la fallida de Moià. Que 
l’hàgim poguda recuperar per a bene-
fici del poble, amb astúcia, després de 
dos concursos de creditors i la posterior 
liquidació de la Societat  Municipal Mo-
iàFutur, és molt important i un guany per 
a la vila, ja que el poguérem recomprar 
per 195.000€. 

Després d’un acord amb el Depar-
tament d’Interior, l’ajuntament avançarà 
els 200.000€ necessaris per a ampliar la 
comissaria compartida entre els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local. Aquestes 
obres permetran que hi hagi els efectius 
suficients per a poder donar servei les 
vint-i-quatre hores del dia els 365 dies de 
l’any. 

Conjuntament amb aquesta inversió, 
s’acabaran les obres a les dependències 
municipals, optimitzant l’espai per a poder 
donar una millor atenció als ciutadans i un 
guany significatiu en l’eficiència energèti-
ca de l’edifici de l’ajuntament.

Una altra part importantíssima dels 
pressupostos del 2022 seran els aug-
ments en les partides destinades a les 
persones. Es farà una destacada apos-
ta per la cultura, l’esport i l’educació, 

augmentant les subvencions a les en-
titats i associacions, i es treballarà en 
la redacció d’un pla d’equipaments de 
Moià.

Continuarem prioritzant les polítiques 
socials en matèria d’igualtat, joventut i 
atenció a les famílies, prosseguirem amb 
els serveis de l’educador de carrer, incor-
porarem la figura de l’agent cívic per a mi-
llorar la convivència i seguirem millorant 
l’Espai Jove. 

En matèria d’habitatge, comença-
rem la rehabilitació de quatre pisos del 
carrer Miquel Martí i Pol per tal de po-
sar-los a disposició de la ciutadania, i 
treballarem en la redacció del Pla d’Ac-
tuació Municipal d’Habitatge per a poder 
afrontar, d’una vegada, la greu manca 
d’habitatge social que patim des de fa 
anys.

La millora del medi ambient ha es-
tat sempre una prioritat per a nosaltres. 
Anirem invertint en la millora de l’eficièn-
cia de l’enllumenat públic. S’acabarà la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a 
l’Escola Pública i a l’Escola Bressol i se 
n’instalaran també al Pavelló Municipal i 
a la casa de la vila. Es destinaran més 
recursos a la millora de camins, al man-
teniment de l’arbrat públic i s’hi incorpora 
una nova partida per a la neteja de lleres 
de les rieres.

Per acabar, però molt important, es 
destinen 100.000€ a posar l’estructura 
professional de l’ajuntament al dia i poder 
donar el servei que els ciutadans es me-
reixen. Durant massa anys, el Pla d’Ajust 
va impedir-ho. Per a revertir-ho es con-
vocaran noves places amb unes millors 
dotacions econòmiques als llocs clau de 
la plantilla.

Ja fa tres lustres que a Moià hem 
patit un deute astronòmic i tots els seus 
efectes. Amb aquests pressupostos po-
dem dir que ara els començarem a re-
vertir. Ja era hora. Ens ho mereixem i ho 
necessitem.
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Dr. Ramon Oller: «Molts dels nous metges se’n 
van a l’estranger perquè reben millor tracte»
Josep Riera

i treballs de l’especialitat. En la seva eta-
pa a Moià, participà en la majoria d’acti-
vitats culturals i socials de la vila: Tragi-
ner d’Honor dels Tres Tombs, articulista 
de LA TOSCA, actor de teatre al Casal, 
col·laborador dels pessebres a la plaça, 
de les carrosses dels Reis, membre dels 
Armats, de les processons de Setmana 
Santa, de l’agrupament escolta, de l’equip 
de futbol i altres. Casat amb Amparin Pé-
rez-Hita, tenen dues filles, la Marta i l’An-
na. En l’actualitat, la família compagina 
les seves estades a Moià i a Girona.

 
Quin fou el motiu determinant per a 

triar la carrera de medicina?
A la meva família, del ram de la me-

dicina hi havia hagut un oncle de la meva 
mare, però jo no en tenia gaire coneixe-
ment. Vaig fer el batxillerat elemental als 
escolapis i el batxillerat superior a l’aca-
dèmia Sant Sebastià a Moià, i després el 
curs preuniversitari (PREU) a l’Institut Llu-
ís de Peguera de Manresa. Allà vaig co-
nèixer gent que trobava molt interessant 
i va ser llavors que em vaig decidir a fer 
medicina.

Darrere d’aquesta professió hi deu 
haver una motivació especial per a 
atendre persones malaltes i fer tot el 
possible per curar-les.

Penso que ara s’ha perdut una mique-
ta. Jo vaig viure una època en la qual això 
que dius era molt important. Durant l’exer-
cici de la meva carrera i les responsabili-
tats que he tingut, sempre he anat dient 
als meus equips que nosaltres hem de 
ser botiguers. És a dir, procurar entendre 
aquella persona per a saber què necessi-
ta... què podem fer... què li podem oferir... 
A part de la ciència mèdica, aquesta pro-

PERFILS

Dr. Ramon Oller (fot. HCB)  

Ramon Oller Campmany (Moià, 
1953), doctor en cirurgia ortopèdica i trau-
matologia per la Universitat de Barcelona, 
actualment jubilat (des del 2018), és un 
dels professionals de casa nostra que ha 
destacat en aquesta disciplina mèdica al 
llarg de més de trenta anys d’exercici. 
Fou guardonat amb el Premi d’Honor de 
la Societat Catalana de Cirurgia Ortopè-
dica i Traumatologia (SCCOT) per la seva 
trajectòria professional i també per haver 
esdevingut un referent en la seva especi-
alitat, en un acte celebrat al Palau de la 
Música Catalana del qual LA TOSCA es 
feu ressò en el número de setembre del 
2019. Entre els molts càrrecs desenvolu-
pats al llarg de la seva carrera, destaca el 
de cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia de l’Hospital Comarcal de 
Blanes. Ha participat en múltiples cursos 
i congressos amb estades en diferents 
hospitals d’Europa, el Canadà i els Es-
tats Units, i té publicats diversos articles 
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Equip quirúrgic de l’Hospital Comarcal de Blanes (fot. HCB)  

fessió ha de ser un sentiment d’ajut, de 
servei, i molt especialment avui dia que 
la gent està més nerviosa per molts mo-
tius i es denuncien agressions físiques i 
verbals, etc., el metge ha de saber condu-
ir-ho de la millor manera possible.

Per què et vares decantar per l’es-
pecialitat de traumatologia quirúrgica?

Perquè jo vaig tenir la sort que a la 
meva època començàvem les pràctiques 
intenses molt aviat. Vaig fer la carrera ofi-
cial a la Universitat Autònoma de Barce-
lona (Bellaterra), que nosaltres vàrem es-
trenar; després a l’Hospital de Sant Pau, 
i com que a última hora vaig haver de fer 
la «mili», per a l’internat rotatori —que era 
bàsicament de pràctiques— ens van con-
centrar a l’Hospital de la Vall d’Hebron, i 
entre les assignatures optatives jo ja vaig 
triar cirurgia i trauma. 

La traumatologia és l’especialitat 
mèdica que s’ocupa del tractament de 
les lesions que es produeixen en l’apa-
rell locomotor com poden ser les extre-
mitats, la columna i les seves estructu-
res associades.

Sí. Però, bàsicament, tant poden 
ser lesions com deformitats o malalties          
—congènites o adquirides— de l’aparell 
locomotor. Les operacions més freqüents 

que fem són les lesions articulars per des-
gast (artrosis, per entendre’ns) i substitu-
ïm l’articulació que no funciona bé i pro-
dueix dolor per una articulació artificial, la 
pròtesi. L’artrosi que més ens preocupa 
és la de les articulacions que en diem de 
càrrega: genolls i malucs. Hi té molt a veu-
re el pes de la persona, com també l’ali-
mentació. Per a pal·liar aquesta dolència, 
actualment també es fan tractaments amb 
protectors i regeneradors de cartílag, o bé 
reforçant la musculatura, però tot depèn 
de la fase en què es troba el pacient quan 
comença aquest tractament.

Parlant de les pròtesis, com valo-
res aquesta tècnica?

Penso que és una tècnica molt pre-
cisa i que ha evolucionat molt i molt bé. 
Cada vegada les contraindicacions són 
menys i els resultats millors. Ara bé, hi pot 
haver complicacions? I tant que n’hi pot 
haver! Per exemple, el rebuig: el teu cos 
no accepta la pròtesi i s’ha de treure, però 
actualment amb els materials que es fan 
servir s’ha minimitzat molt. La infecció: és 
el gran enemic de tota cirurgia, ja que, per 
més que hi facis, sempre es pot introduir 
en l’organisme un microbi que t’ho espatlli 
tot. De totes maneres, com dic, hem mi-
llorat moltíssim perquè les tècniques són 
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molt més precises, així com els materials, 
els antibiòtics, etc.

Quines intervencions quirúrgiques 
has realitzat amb més freqüència al 
llarg de la teva carrera?

Unes quantes... Tot i que va anar aug-
mentant la tècnica de la cirurgia per la via 
endoscòpica, a mi m’agradava molt la ci-
rurgia complexa d’extremitats traumàtica 
oberta. He fet moltes artroplàsties, bàsi-
cament de maluc i de genoll.

Quan en una operació de genoll no 
se soluciona el problema a la primera  
intervenció, és recomanable repetir-la 
diverses vegades?

Cada cas és especial. Per què no ha 
anat bé? En medicina la primera cosa que 
has de valorar és el diagnòstic, és a dir, 
què ha passat i per què. Si ho saps, pots 
triar. Tot és una balança. Podem oferir 
més avantatges que inconvenients? Has 
de ser molt franc amb el pacient. No es 
pot dir si s’ha de reoperar més o menys. 
Depèn de cada cas, de cada persona. Si 
operes diverses vegades el mateix genoll 
et pots trobar que vagis perdent el que 
nosaltres en diem estoc ossi, necessari 
per a subjectar la pròtesi, i si arriba un 
moment que no tens una bona base d’os 
on posar-la, s’ha d’acabar fixant l’articu-
lació.

Com veus la sanitat a Catalunya ac-
tualment? Està ben dotada?

Pel que jo estic veient falten molts 
sanitaris, tant personal mèdic com d’in-
fermeria. Els joves es formen (els costa 
diners), i quan poden se’n van cap a Eu-
ropa, o a Portugal mateix... És clar! Es-
tan molt més ben tractats, molt més ben 
considerats i molt més ben pagats. Pensa 
que, quan comencen a jubilar una quanti-
tat important de gent, hi ha molts llocs on 
no es poden cobrir les baixes. Els profes-
sionals d’aquí cobren fatal i, a més a més, 
s’han de matar a fer guàrdies, on tampoc 
no hi ha la gent que es necessita... Ho sé 
per la meva filla, que és especialista en 

medicina interna, i pels meus amics. Tota 
aquesta espècie de brometa dels aplau-
diments al començament de la pandèmia 
ha estat riure’s dels professionals, perquè 
és l’únic que van tenir: quatre aplaudi-
ments. No els varen recompensar de cap 
més manera. 

Quan et vas jubilar et varen donar 
el Premi d’Honor de la Societat Cata-
lana de Cirurgia Ortopèdica i Trauma-
tologia com a reconeixement a la teva 
trajectòria professional i per haver es-
tat un referent en la teva especialitat. 
Què va suposar per a tu aquest premi?

Doncs una gran il·lusió i una gran ale-
gria. Primer, perquè la Societat Catalana 
(SCCOT), inclosa dins l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques, és formada pels meus 
companys i col·legues traumatòlegs, els 
quals em varen concedir aquest premi, 
que, com et dic, em va fer una il·lusió tre-
menda. Després, perquè és un reconei-
xement a la feina del meu propi equip i de 
tots els equips que anàrem creant bàsica-
ment en els hospitals comarcals. Al prin-
cipi teníem pocs referents i vam haver de 
lluitar molt: estudiar per aprendre coses 
noves, fer molts viatges a diferents llocs 
del món per veure les tècniques que feien 
servir els diferents especialistes, com ara 
el dia que a primera hora vàrem marxar 
cap a Londres per anar a un hospital de 
la capital britànica. Durant tot el matí i part 
de la tarda vam estar amb ells operant, 
i, a la nit, vam tornar a agafar l’avió i cap 
a casa. Era una necessitat física i men-
tal, amb l’objectiu d’oferir el millor tracta-
ment possible als pacients, i per a acon-
seguir-ho ens calia un gran equip i una 
formació continuada i constant; per això 
l’organització i la participació activa —as-
sistent o docent— a cursos, congressos 
i estades en hospitals era tan important.

En l’aspecte pròpiament social, 
sempre has estat molt vinculat amb les 
activitats de la teva vila nadiua. Com 
recordes el Moià de la teva joventut?
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Quiròfan de l’Hospital Comarcal de Blanes en la intervenció d’un pacient (fot. HCB)  

En primer lloc, jo vaig tenir un bon 
exemple: el meu pare. Ell estava en qual-
sevol cosa organitzativa de Moià que li 
portés feina, com ara LA TOSCA, la Creu 
Roja, l’Esplai, les carrosses dels Reis, el 
festival de cançó al parc (que d’això últim 
potser la gent ja no se’n recorda), etc. Lla-
vors, jo estava acostumat a veure que a 
casa, a part de la feina que ens ocupava 
el que no està escrit, el meu pare estava 
ficat en tot això. I en la meva època de 
joventut, també ens ho passàvem molt bé, 
perquè érem molt inquiets, i cosa que es 
muntava, cosa en què participàvem, per-

què sempre dèiem: «I si no, què farem?» 
A més a més podies sortir de nit, que en 
aquell temps era molt! (riu), perquè havies 
d’anar a assajar teatre, o bé a fer carros-
ses, o a muntar pessebres a la plaça...

El teu pare, Ramon, un dels funda-
dors de LA TOSCA, va esdevenir l’àni-
ma de la revista durant molts anys, 
ocupant tant el càrrec de president com 
el de director. Per a la família Oller, LA 
TOSCA deu ser una cosa ben especial.

Sí, sí... Des que falta el nostre pare 
tots ens hem mantingut fidels a LA TOS-
CA. Ja és una realitat establerta que for-
ma part de les nostres vides i un orgull per 
a tots nosaltres.

Vols comentar alguna altra cosa, 
Ramon?

M’agradaria fer un destacat important 
en primer lloc per als mestres que vaig 
tenir, realment impressionants, i després 
per als professionals que han treballat 
amb mi al llarg de la meva carrera: cirurgi-
ans, anestesistes, personal d’infermeria. 
Vaig tenir la sort de poder comptar amb 

uns col·laboradors meravellosos. Tot el 
que aconseguírem fou gràcies als equips 
que vam formar, sobretot a Blanes, que, 
a part de visitar, era on operàvem. Vàrem 
anar guanyant posicions de complexitat i 
d’èxits. A mi, cap dels meus col·laboradors 
no em va dir mai que no de res. Jo sempre 
vaig intentar donar el màxim i si hagués 
vist que no feia tot el possible hauria ple-
gat del meu càrrec. En la jubilació, més 
que la feina he trobat a faltar la gent.
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L’intermitent
Plade

S’anomena intermitent o indicador de 
direcció en un vehicle el complex de dis-
positius lluminosos que serveixen per a 
indicar a altres vehicles en circulació que 
es té la intenció de canviar la direcció, 
canviar el sentit, incorporar-se o sortir del 
flux de la circulació.

—Val?
—Ara sí, ara no. Ara sí, ara no. Ara sí, 

ara... Com en l’acudit!
De fet, aquesta reflexió no va d’acu-

dits. És més aviat una demostració de la 
poca cultura que hi ha en el món de la 
conducció. També va de la poca empatia 
entre companys d’ofici (conduir). És com 
si portar un vehicle per la carretera, o pel 
poble, ciutat, 
camins... si-
gui un fet 
que indivi-
dualitza les 
persones.

Una roton-
da, amb quatre 
entrades i quatre sor-
tides (és clar!), i resulta que 
un grapat de cotxes no fan servir l’ara sí, 
ara no per a donar a conèixer les seves 
intencions.

Em posa de mal humor! (en aquest 
cas podem deduir que... humor = llet).

Un semàfor, cruïlla de diferents direc-
cions, i un altre grapat de vehicles que 
es descuiden de senyalitzar si aniran a la 
dreta o a l’esquerra. Avinguda de la Vila, 
a Moià en direcció a l’Estany, i el que gira 
cap el carrer Esperanto no recorda que té 
una palanqueta que s’ha d’activar. Més 
amunt, passat Correus, un que vol anar 
al carrer del Palau (Hospital?) sí, aquest 
fa la feina, però els dos següents, cap al 
carrer de la Tosca, tornen a passar olímpi-
cament dels que anem darrere. Cap dels 

que van cap al CAP tenen prou cap...
Tirem amunt. El que sembla que vol 

anar a la plaça Major es deu creure que 
els que té enganxats al cul (del cotxe!) ja 
saben on va, i de nou s’estalvia la feina de 
moure un dit!

Avui, jo portava la intenció d’aparcar 
i anar a l’Àger a comprar una d’aquelles 
xocolates premiades, merescudament, 
a nivell mundial, però necessito veure 
com anirà aquest tema un cop arribem a 
l’ajuntament, plaça de Sant Sebastià. La 
curiositat m’obliga a pujar el carrer de 
Francesc Viñas. Entre els que no fan el 
«ceda» i els que mal aparquen davant el 
Sant-Graal, pot ser divertit!

Ja som a prop del revolt de la Masia, 
què passarà? Doncs això, el que porto 

davant trenca a la dreta, ni intermitent 
ni punyetes i, com si jo fos invisi-

ble, dona la volta a la petita 
illa que hi ha en aquell 

indret i, sorpresa!, 
gira sense mi-

rar i torna 
a baixar 

carrer 
aval l . 
Freno 

i «# ]* ##» (aquí consta una ex- pres -
sió poc agradable que algun conductor 
deixa anar de tant en tant).

Tot plegat em porta a deduir que un 
país en què un bon nombre de conduc-
tors no tenen mai en compte els altres no 
ens permet de creure que sigui fàcil posar 
d’acord tots els integrants de la societat 
catalana per a anar endavant per aconse-
guir allò... Construir un país independent.

Tinc por de l’ara sí, ara no.
Epíleg: Sort en tindrem dels que fan 

servir l’intermitent! Tot el que pugui sem-
blar una realitat, de fet ho és...

MISCEL·LÀNIA
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Un pi i un roure en el camí de la Datzira (I)
Marian Baqués

Un camí en un bosc obac. Raconades 
humides de llum avara. El silenci t’envolta 
mentre camines. Tu ets bosc. Fa una es-
tona has deixat la bauma de les Comes i 
la casa del Xei. Et vas acostant a la Dat-
zira. Poc abans d’aquesta casa, sorprens 
l’abraçada de dos arbres. Una alzina s’ar-
rapa al tronc d’un pi pinyoner i l’envolta. 
Potser encara els dura la basarda de la nit 
just passada o, tal volta, volen perpetuar 
la complicitat nocturna dels amants. 

Us sembla bé que parlem d’amor? 
Dos arbres junts: com en la llegenda 

de Filèmon i Baucis! Ens l’aporta Ovidi en 
Les Metamorfosis (Barcelona 1930, llibre 
viii, versos 611-724). Però m’agrada dir 
que la primera referència del conte la tinc 
a través d’un llibre que, a les vigílies dels 
inicis de la meva vida professional, va fer 
decantar-la: Com explicar contes, de Sara 
Cone Bryant (Barcelona 1967, pp. 221ss). 
Us en recomano la lectura en les dues 
versions, l’original i l’adaptada. 

A Frígia, en l’antiga Grècia, hi havia 
un llac d’aigües clares, prop del qual es 
podia veure un roure i un tell tan acostats 
que semblava que s’abracessin. Molt, 
molt temps enrere, on ara hi ha el llac 
s’aixecava una ciutat esplendorosa. El 
déu Zeus i el seu fill Hermes es van vestir 
de pobres, van baixar de l’Olimp i van tru-
car-hi a les portes demanant allotjament, 
però els fou negat. Quan ja en marxaven 
van veure una cabana amb dos vellets: 
eren Filèmon i la seva esposa Baucis, 
que els acolliren malgrat la seva pobre-
sa. A mig sopar, Zeus els va agrair les 
atencions i va convidar els dos avis a 
sortir fora de la humil cabana. Van veure 
com en el lloc on feia poc s’alçava la in-
hospitalària ciutat ara hi brillava la lluna 
reflectida en el mirall de l’aigua. Zeus va 
fer que la cabana que els havia acollit fos 

un temple i ells en serien els guardians. 
Encara, abans d’acomiadar-se, Zeus els 
va demanar que manifestessin un desig i 
que els seria acomplert. «Jo, senyor, vol-
dria morir quan morís la meva esposa», 
va dir Filèmon. «Jo, senyor, voldria morir 
quan morís el meu espòs», va dir Baucis. 
Molt temps després, un dia, es van mi-
rar i Filèmon va dir: «Baucis, sembles un 
tell», i Baucis va dir: «Filèmon, sembles 
un roure.» Van abraçar-se amb les bran-
ques i així han romàs per sempre.

Erich Fromm va marcar una genera-
ció. Tingué l’encert de combinar dades de 

LLETRES

Fot. C.I.C. – Moià  
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la psicologia profunda, de l’humanisme, 
de proximitat a l’experiència concreta i 
de sensibilitat davant els grans valors. 
Era una persona molt fina. Tradicional-
ment ha estat descrit com a psicosociò-
leg, perquè va reunir les preocupacions 
de la psicoanàlisi amb les dades de la 
sociologia descriptiva. De L’art d’estimar: 
«L’amor només és possible si dues per-
sones es comuniquen entre elles des del 
centre de llur existència, si cadascuna 
d’elles s’experimenta a si mateixa des 
d’aquest centre. Solament en aquesta 
“experiència central” existeix la realitat 
humana, només allí hi ha vida, només allí 
podem trobar la base de l’amor. L’amor 
experimentat d’aquesta forma és un de-
safiament constant: no és un lloc de re-
pòs, sinó un moure’s, créixer i treballar 
plegats. Que hi hagi alegria o conflicte, 
alegria o tristesa, és secundari; el que 
és fonamental és el fet que dos éssers 
s’experimentin des de l’essència de llur 
existència, que siguin u l’un amb l’altre 
essent u amb si mateix més que no pas 
defugint-se. Només hi ha una prova de la 
presència de l’amor: la profunditat de la 
relació i de la vitalitat i la força de cadas-
cuna de les persones implicades; aquest 
és el fruit que ens fa reconèixer l’amor» 
(Barcelona 1996, p. 116).

Dos avis, Addie i Louis, que s’han 
quedat sols en la vida, passen les nits 
junts. «M’encanta la vida física que com-
parteixo amb tu. I l’aire i el camp. El jar-
dí, la grava del carreró. L’herba. Les nits 
fresques. Estar estirada al llit a les fos-
ques i parlar amb tu.» Nosaltres en la nit 
és un cant a la vida. Poesia, placidesa 
d’imatges, també tocs d’humor. Respira 
felicitat. Davant el temps que fuig —ens 
diu— vivim el dia a dia, «carpe diem». 
La quotidianitat és tractada de manera 
plana, amb tendresa. Amb contrastos 
tan humans com el dia i la nit, la vida i la 
mort, la conversa i el silenci, el que teni-
en i el que no tenen... Parlen de tot i de 

res. El coixí n’és testimoni. A la nit. Tenen 
totes les nits per endavant. «L’Addie va 
mirar per la finestra. Va veure el seu re-
flex al vidre i la foscor de fora. Amor meu, 
fa gaire fred, avui, allà?» 

L’autor del llibre, Kent Haruf, sap 
que el seu càncer avança. El relat li ser-
veix de catarsi, de preparació per a mo-
rir. N’escriu un capítol cada dia. Lliura 
el llibre, i mor (Barcelona 2017, pp. 111 
i 151).

Anem al maig de 1845. El poeta Robert 
Browning visita Elizabeth Barrett Brow-
ning (1806-1861), que viu reclosa amb la 
sola companyia dels seus germans i del 
gos Flush, al comtat de Devonshire, al 
sud-oest d’Anglaterra. S’hi casa d’amagat 
per l’oposició del seu pare. Fugen a Pisa 
i finalment a Florència, on viuran la resta 
dels seus dies. Ella havia trobat l’amor de 
la seva vida i broda uns sonets, d’una alta 
qualitat, que expressen  un esperit romàn-
tic exaltat, quasi místic. Immortalitzada la 
fascinant relació amorosa en els Sonets 
del Portuguès (Vic 2006, p. 91). Del Por-
tuguès? És una ficció literària, com si fos-
sin una traducció. Potser el més famós és 
el número xliii, que transcrivim:

¿Que com t’estimo? Ara t’ho diré.
T’estimo fins al fons, l’ample i el cim 
de l’ànima que a les palpentes cerca 
els límits de la gràcia i l’existència.
T’estimo en el viure de cada dia 
sota el sol i a la llum de les espelmes.
Lliurement, com cerca l’home la Fe, 
purament, com fuig també de l’Elogi.
T’estimo amb tota la passió esmerçada 
en la pena i amb una fe infantil.
T’estimo en l’amor que creia perdut 
amb tots els morts. T’estimo amb tot l’alè, 
riure i plor de la vida —i, si Déu vol, 
t’estimaré més després de la mort.

I, per avui, ho deixem aquí. L’impor-
tant, però, és que anem aprenent a esti-
mar. És la vida mateixa.



41

La Tosca - Moià

Acurada aportació a la dialectologia
Josep Ruaix i Vinyet

El nostre convilatà i filòleg Carles Ri-
era i Fonts acaba d’afegir un altre llibre 
a la seva nombrosa bibliografia. Ara es 
tracta de El parlar de l’Alta Segarra, editat 
per Claret (Barcelona, novembre 2021), 
preparat amb la col·laboració de Jaume 
Puig i Ibáñez i de Roser Solanas i Boti-
nas i prologat pel prestigiós dialectòleg 
Joan Veny. Aquesta obra és fruit de l’in-
terès de C. Riera per la llengua, interès 
que ja ve de lluny —podríem fixar-ne l’ini-
ci destacat amb la publicació, l’any 1989, 
de El Moianès. Quasi-memòries d’en 
Quim Viñas, editat per El Llamp— i que 
s’ha aplicat, des de fa més 
de setze anyades (vegeu LA 
TOSCA, jul.-agost 2005, p. 
52), a la comarca natural de 
l’Alta Segarra (que comprèn 
municipis de les comarques 
oficials de l’Anoia, la Segar-
ra, el Bages i el Solsonès), 
on començà d’exercir —i 
encara continua fent-ho— 
el càrrec de rector de les 
parròquies dels Prats de 
Rei i de Sant Pere Desvim 
i, un xic més tard, de Sant 
Pere Sallavinera, Boixadors 
i Seguers. Adonant-se de 
les diferències entre el parlar d’aquesta 
subcomarca i el del nostre Moianès, anà 
prenent notes, informant-se i ideant el que 
seria aquest volum que ressenyem. Avan-
ço ja que, segons es desprèn del llibre, 
el parlar de l’Alta Segarra és de transició 
entre el català oriental i l’occidental. Però 
detallem-ho una mica.

L’estudi, de 214 pàgines, conté una 
primera part, titulada «Aspectes formals», 
que constitueix una introducció (situació 
de la zona, metodologia, treballs anteriors 
i trets generals). Després ve una segona 

part, titulada «Fonètica», en què s’expli-
quen, per peces menudes, les caracterís-
tiques d’aquesta àrea a l’hora de pronun-
ciar les paraules. Val a dir que, per a se-
guir-la bé, es necessita un coneixement, 
ni que sigui elemental, de la nomenclatura 
referent als aspectes fonètics del llenguat-
ge. La tercera part, titulada «Morfologia (i 
sintaxi)», és relativament breu i més fàcil 
de seguir per a qui no estigui tan versat 
en la terminologia gramatical. La quarta 
part, titulada «Lèxic i fraseologia» i la més 
llarga del volum, resultarà la més agraïda 
per al públic en general, ja que, per ordre 

alfabètic, conté una exhaus-
tiva llista de mots, amb totes 
les explicacions que fan al 
cas (significat, localització, 
exemples, repertoris con-
sultats, etimologia...), com 
també de locucions i frases 
fetes, de refranys i d’altres 
elements lexicals. Comple-
ten l’obra, a l’inici, la llista de 
sigles, abreviatures i signes 
fonètics i l’elenc dels infor-
madors, així com, al final, un 
«Índex de mots», la «Biblio-
grafia» i l’índex general.

Com diu el professor 
Veny en el pròleg, diposem de «un nou 
libre de dialectologia que, a més d’eixam-
plar continguts d’aquesta matèria, resul-
tarà utilíssim als estudiosos dels camps 
de la història de la llengua, la gramàtica 
històrica, la cultura popular, la normativa». 
Per això els moianesos ens podem sentir 
orgullosos d’aquesta acurada aportació a 
la coneixença dels parlars catalans, feta 
fonamentalment per un filòleg de casa, 
que mostra la varietat i la riquesa de la 
nostra llengua, sense que això sigui en 
menyscapte de la seva unitat substancial.
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«Òrbites existencials», nova revista 
gràfica d’arts i lletres al Moianès
Prudenci Batalla

El dia 11 de desembre vam presentar 
Òrbites existencials a l’Espai de Lectura 
de Castellterçol. No es tractava d’un pri-
mer número de la revista, però sí del pri-
mer número de la nova època i també del 
primer editat a la nostra comarca i amb 
participación majoritària de gent d’aquí. 

La presentació va iniciar-se amb una 
petita introducció sobre el propòsit cultural 
divulgatiu de la publi-
cació. Després hi va 
haver les actuacions 
musicals del duet 
poètico-musical Ets 
i Uts i del cantautor, 
animador i artista de 
Moià en Quico Palo-
mar. Els primers van 
interpretar entre al-
tres un tema anònim 
dedicat al cavaller 
Terçol —el qui donà 
nom al poble— i una 
versió musicada del 
poema L’Elionor, de 
Martí i Pol. En Qui-
co Palomar va inter-
pretar el seu tema 
Estel de canya i va 
rendir homenatge a 
dos grans bateries 
famosos i molt re-
centment desapa-
reguts, interpretant 
Satisfaction, dels Rolling Stones, i Nits de 
blanc setí, de Moddy Blues, a més del seu 
tradicional popurri, que va arrencar rialles 
i diversió generals.

L’escriptor bilingüe i col·laborador ha-
bitual Xavier Díaz i Guinot, després d’ex-
plicar alguna anècdota vivencial i literària, 

va recitar alguns dels seus poemes més 
nous, en català i en castellà, que van te-
nir bona rebuda, principalment Petita (en 
català) i La loca de los gatos (en castellà).

Elisenda Pardo Grau va recitar el seu 
poema-encanteri Fetillera Groa, iniciant el 
diàleg sobre les bruixes a Catalunya i en 
concret a Castellterçol. 

També hi van participar l’artista local 
Lluís Font i Beren-
guer, el cronista de 
la vila Joan Capdevi-
la i Oller i els presen-
tadors del programa 
cultural «Seguim el 
fil», de Ràdio Cas-
tellterçol, Dolors Mar-
celó i Antoni Berme-
jo.

Malgrat que l’as-
sistència de públic 
no fos gaire nombro-
sa, sí que vam trobar 
força interès en els 
presents, i els aplau-
diments i el caliu ens 
van omplir d’ànims 
per a tirar endavant. 
El divendres dia 17 
de desembre vam 
parlar de la revista a 
Ràdio Castellterçol. 

L’endemà, dis-
sabte, Òrbites exis-

tencials va participar en una trobada d’au-
to-edició i premsa alternativa a l’Àgora, 
al carrer Aurora de Barcelona. A la tarda 
del mateix dia va ser presentada també a 
l’Ateneu Llibertari de Gràcia (Barcelona), 
dins el seu micro obert mensual de poesia 
i performance.    



43

La Tosca - Moià

PUBLICACIONS
Llibres

Francesc Cañas. Ad Absurdum
Girona: Edicions Tremendes, 2021.
Poemari, amb il·lustracions de Queralt Armengol, creat pel mo-
ianès Francesc Cañas al llarg dels darrers quatre anys. Alguns 
dels poemes, segons reflecteix el títol, són del gènere absurd, 
però segons l’autor l’absurd seria la resposta a les preguntes que 
presenten els poemes, que prioritzen l’associació d’idees lliures.

Josep Gallifa. La Universitat Ramon Llull
Lleida: Pagès Editors, 2021. 296 pp.
El dia 25 de novembre del 2021 es va presentar, a l’Institut Quí-
mic de Sarrià (Barcelona), aquest llibre que explica els orígens 
del projecte universitari i desenvolupament d’un model d’educa-
ció superior que és la Universitat Ramon Llull, amb motiu del 
trentè aniversari de la seva fundació.

J. Gallifa i A. Sangrà. Transformar la universidad: 
desafíos, oportunidades y propuestas ...
Barcelona: UOC, 2021. 225 pp. Edició digital, d’accés lliure i gratuït.
Perspectives sobre la universitat i el moment transformador que 
està vivint, amb entrevistes a onze persones rellevants de l’esce-
na universitària a tot el món. El moianès Josep Gallifa és profes-
sor de la URL i Albert Sangrà ho és de la UOC.

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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Revistes
—La Calderina, núm. 28 (desembre 

2021), amb informació i articles relacio-
nats amb Calders. 

—Llengua Nacional, núm. 117 
(2021), amb el treball «Qüestions de fonè-
tica», de J. Ruaix.

—Catalunya Cristiana, 25/26-12-
2021, amb el poema «Nadal 2021» i la 

ressenya de les «Memòries» de Josep Gil 
i Ribas, per Josep Ruaix.

—Full Diocesà, de Vic-Solsona, 21-
11-2021 i 26-12-2021, amb els articles 
«Religió a la carta» i «Estel significatiu», 
de J. Ruaix. A partir del 28-11-2021, co-
mentaris evangèlics setmanals del Cicle 
C a càrrec de Carles Riera. 

Diaris

d’autoritari i d’actuar d’esquena al poble, 
mentre l’oposició sosté que és un govern 
trencat». 

6-12-2021
«Moià ha de concretar abans del febrer qui 
farà la gestió de la nova depuradora. L’ajun-
tament es planteja, entre altres opcions, que 
Aigües de Moià o un consorci es faci càrrec 
de la planta, que el primer any ha assumit la 
constructora». 

20-12-2021
«Calders consolida les restes de la casa se-
nyorial del recinte del castell. La tercera fase 
dels treballs de rehabilitació del conjunt me-
dieval s’ha centrat en l’edificació que s’hauria 
construït entre els segles XV i XVII».

29-12-2021
«El Moianès vol protegir el bosc a vista d’ocell. 
L’ADF que agrupa bona part dels municipis de 
la comarca està desenvolupant un projecte per 
a fer tasques de prevenció i de mateniment 
de boscos i infraestructures fora de la cam-
panya d’estiu, i de vigilància durant el perío-
de d’incendis amb l’ús dels drons. El projecte 
de l’ADF Els Cingles va ser guardonat en els 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de 
la Diputació».

Regió 7

21-11-2021
«Moià vol afrontar en el que queda de man-
dat el canvi de model del servei de deixalles. 
L’ajuntament té adquirit el compromís de fer 
una gestió directa a través de la societat muni-
cipal d’aigües i estudia quin sistema de reco-
llida implanta».  

24-11-2021
«Futbol: El Moià denuncia racisme contra un 
dels jugadors. El partit contra el Voltregà es va 
acabar abans d’hora després que Bilaly Ka-
nouté respongués a les suposades provocaci-
ons d’Eloi Garrido».

27-11-2021
«Roser Oduber reivindica la dignitat de l’art en 
rebre el Bages de Cultura. La creadora i ac-
tivista calderina va parlar de la necessitat de 
defensar la cultura i l’art contemporani en l’ac-
te que es va celebrar al saló de plens de l’Ajun-
tament de Manresa, el primer obert al públic a 
l’indret des del 6 de març del 2020.» 

4-12-2021
«Monistrol del Calders viu un ple tens pels 
retrets de veïns envers l’alcalde. L’acusen 
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Nomenament eclesiàstic

En data 13-12-2021 el senyor bis-
be de Vic va nomenar Mn. Fulgence Hi-
tayezu, ruandès, rector de la parròquia de 
Sant Feliu de Monistrol de Calders; per 
consegüent, han cessat els fins ara rec-
tors in solidum Mn. Joan Vila Costa (re-
sident a Sant Llorenç Savall) i Mn. Josep 
Ruaix Vinyet (resident a Moià). Mn. Hi-

tayezu és també rector de Moià, de l’Es-
tany, de Ferrerons, de Rodors i de Marfà, 
a més d’arxiprest del Moianès. Recent-
ment ha vingut a ajudar-lo un altre pre-
vere de Ruanda (que ja havia estat ante-
riorment al nostre bisbat), Mn. Bernardin 
Banituze, que, en la data esmentada, va 
ser nomenat vicari de Moià, de l’Estany, 
de Ferrerons, de Rodors, de Marfà i de 
Monistrol de Calders.

BREUS

Naixements
Aniol Capdevila Miró, fill de Marta i de 

Jordi, dia 7 de desembre.

Defuncions
Gna. Aurora Prat Clusella, de vuitan-

ta-quatre anys, religiosa Filla de Sant Jo-
sep, dia 2 d’octubre, a Manresa.

Isabel Manzaneque Calonge, de 
vuitanta-set anys, vídua de Mariano del 
Olmo, dia 26 de novembre.

Ángel Mateos Calle, de vuitanta-un 
anys, dia 1 de desembre.

Josep Montmany Boixeda, de noran-
ta-quatre anys, vidu de Rosa Clotet, dia 2 
de desembre, a Roda de Ter.

Mònica Vila Calvo, de cinquanta-qua-
tre anys, dia 4 de desembre.

Gloria Allué Blecua, de noranta-tres 
anys, vídua d’Antonio Mur, dia 6 de de-
sembre.

Ramon Carrera Mas, de noranta-un 
anys, dia 22 de desembre.

Maria Rosa Clusella Ciuró, de noran-
ta-dos anys, dia 27 de desembre.

Maria Teresa Santaeugènia Burdó, de 
setanta-nou anys, vídua de Cayetano Hue-
so, dia 28 de desembre.

Francisco Tantiñà Portet, de vuitanta-
vuit anys, vidu de Carme Casarramona, 
dia 29 de desembre.

Núria Castells Raurell, de noranta 
anys, vídua de Joan Serra, dia 1 de gener.

Teresa Senties Font, de vuitanta-cinc 
anys, vídua de Jaume Font, dia 3 de ge-
ner.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

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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A la Montserrat Rius Gralla
David Ubals Picanyol

Iaia, que has marxat sobtadament, 
com de sobte i abans d’hora va marxar 
l’avi Ventura, un record també per a ell.

Mestressa valenta de pagès has es-
tat. Diverses imatges em venen al cap.

La iaia boletaire, la que trobava bolets 
sota la molsa, sota les fulles... «Mira! Mira 
sota aquest bulto», deia la iaia. I allà hi ha-
via sempre un rovelló esperant, que ningú 
més hauria trobat.

La iaia amb les seves gallines, reco-
llint-ne els ous; les seves oques (com cri-
daven aquelles oques!) i conills, que ens 
els ensenyava quan havien parit, que pe-
titons i cecs que naixien aquells conillets! 
Però cap no s’escapava dels 
ganivets esmolats de la iaia, i 
la seva traça... Encara recordo 
com penjava els conills...

Aquesta iaia succeeix a 
la següent, a la iaia cuinera, 
la dels guisats exquisits, la 
d’aquell deliciós ànec, aquells 
conills tendres... Cassoles fon-
des, més d’una. Ningú no pas-
sava gana.

I com li agradaven les flors, 
a la iaia! Regant i regant, feia 
goig l’entrada de Reixac. Re-
cordo aquell cactus que arriba-
va fins a la teulada i floria. Però 
la flor del cactus dura ben poc.

I la iaia a la vora del foc, fent torra-
des... I quines llars de foc, les de pagès. 
A la de Reixac, gran, hi posava uns bons 
«buscais» que cremaven durant dies... La 
iaia agafava el pa de quilo, en tallava lles-
ques amb un llarg ganivet, i fèiem torra-
des. Jo li pujava llenya, ella m’ho agraïa.

La iaia i la devoció per les muntanyes 
de Montserrat. I qui no la tindria, amb 
aquelles vistes!

Una altra iaia: la que tot ho organit-
zava durant la matança del porc. Tothom 

s’arremangava per fer botifarres. Jo em 
recordo tastant els tastets: que si hi falta 
sal, que si hi falta pebre...

I, per últim, la iaia que agafava la llet 
del tanc, aquell que havia omplert el Ven-
tura munyint les vaques hores abans, dia 
rere dia... La iaia que omplia ampolles 
de plàstic reutilitzades, ampolles de tota 
mena: d’aigua, de Coca-Cola, de Fan-
ta... Ampolles reutilitzades amb els seus 
taps. En recordo l’embut, de color ver-
mell, o taronja, que feia servir per a om-
plir les ampolles sigil·losament. No queia 
cap gota a terra. Un cop tenia totes les 
ampolles plenes de llet fresca, les car-
regava a la furgoneta i cap a repartir-les 
pels carrers de Calders. Algunes cases 
deixaven els diners penjats a la porta, 

tranquil·lament, per pagar-li la llet que 
ella els deixava cada dia. Però recordo 
especialment una casa, una casa on vi-
via una senyora, una senyora pobra, em 
deia a mi la iaia, una casa on mai no li 
pagaven la llet perquè precisament era 
pobra. Però ella, la iaia, li deixava cada 
matí l’ampolla de llet.

I tal com hem dit als nostres fills, als 
seus besnets, que les estrelles cuidin la 
iaia allà al cel.

La iaia, la besàvia.

NECROLÒGIQUES
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M.R. Clusella amb els seus alumnes de l’Escola Pia  

Maria Rosa Clusella i Ciuró
Josep Ubasart

En la defunció de la Maria Rosa ens 
venen a la memòria bons records compar-
tits. Juntament amb l’Antònia Amargant i 
Soler portaven la nostra classe dels petits 
a l’Escola Pia, per allà els anys 1956-57. 
Van ser les nostres «senyoretes», acom-
panyant-nos en els primers passos esco-
lars d’aprenentatge de la vida.

A la classe dels blaus i petits pupitres, 
vam anar coneixent més principis d’urba-
nitat, religió, números, lletres, dibuixos i 
cançons. Guardo una lleugera imatge del 
dia del casament de la Maria Rosa i en 
Ramon a l’església del Col·legi, ben joves 

i alegres. Va exercir de mestra del 1949 
fins al 1958, deixant l’escola per dedi-
car-se a la família. 

Posteriorment establia una botiga 
de roba a casa seva, al carrer de Santa 
Magdalena, i amb els fills una altra a la 
Baixada del Mestre, especialitzant-se en 
roba de creació i disseny, moderna i in-
novadora. 

De sempre, amb els de casa, vam 
mantenir bona relació amb ella i el Ramon; 
també amb els seus pares, el Jaumet i la 
Marina. Quan la trobàvem ens preguntava 
per tots, com ens anava, amable, sensible 
i de gran cordialitat.

Avui, acompanyant la família, li diem 
amb gratitud: adeu-siau, Maria Rosa.
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J.M. Codina a la Festa de l’Arbre Fruiter  

Josep M. Codina i Vidal,
de cal Senyor Magí
J. Clarà, J. Ruaix

al carrer de les Joies (de fet, era net de 
Tomàs Vidal i Bres, el «senyor Magí», co-
negut així per un nom de pila que venia 
del pare del seu sogre, Magí Puigllat). 
Llicenciat i doctor en Ciències, sempre 
en l’especialitat de Física, per la Univer-
sitat de Barcelona, també exercí la seva 
tasca docent en aquesta institució, de la 
qual fou catedràtic d’Electricitat. Però la 
part més coneguda de la seva carrera ha 
estat, segurament, la vinculada a l’Obser-
vatori Fabra (Collserola, Barcelona), en 
el qual fou ajudant en pràctiques (1950-
1971) i, sobretot, el seu director en el pe-
ríode 1971-2015. LA TOSCA, com un dels 
actes del seu vint-i-cinquè aniversari, or-
ganitzà una visita a tal observatori (cf. LA 
TOSCA, abril 1972), a notar que el nostre 
butlletí ja l’havia entrevistat en el número 
de març de l’any 1952 a propòsit de l’es-
mentat observatori astronòmic. Moià, on 
solíem veure’l cada festa major, el va dis-
tingir amb la presidència de la Festa de 
l’Arbre Fruiter de l’any 1999. Entre altres 
distincions, havia rebut la Creu de Sant 
Jordi (2010).

Massa defuncions, de nou
Joan Roca Sallas

Semblaria calcat de l’escrit que vaig 
fer l’any passat, en què vaig acomiadar 
un seguit de moianesos i moianeses de 
tota la vida que ens van deixar als voltants 

d’aquestes dates nadalenques. Enguany 
hi he de tornar i dono el condol a les fa-
mílies de Ramon Carrera, Maria Rosa 
Clusella, Teresa Santaeugènia, Francesc 
Tantiñà, Núria Castells i Teresa Senties, 
tots ells bons amics i molt bones perso-
nes. Al cel siguin.

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

El proppassat dia 16 de desembre va 
morir a Barcelona, a noranta-quatre anys 
d’edat, Josep Maria Codina i Vidal. Si bé 
nascut a Sallent, estava vinculat a Moià 
per ser de la família de cal Senyor Magí, 
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NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, infor-

macions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 
3 de març, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.

NOVEMBRE 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

13,6

12,6

9,4

4,0

5,6

2,3

8,8

9,1

5,9

4

3

1

4

2

2

2

5

7

W

W

E

10,4

13,6

28,0 52,0

DÈCADA

DESEMBRE 2021

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 31

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

8,6

13,3

13,3

0,9

3,3

5,9

4,7

8,3

9,6

5

9

8

2

1

2

3

0

2

NW

W

NW

0,2

0,0

0,4 0,6

DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

COMPARATIVA NOVEMBRE – DESEMBRE 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
Dies de neu

Novembre 1921 Novembre 2021

10,9
3,6
7,3
18,0
-7,0
93,1
38,2
10
0

11,9
3,0
7,9
17,1
-2,5
52,0
22,6
12
0

Desembre 1921 Desembre 2021

9,4
-1,1
4,1

15,0
-4,0
46,1
32,0

3
1

11,8
3,4
7,6

20,5
-1,6
0,6
0,4
2
0

Des del 1916, aquest ha estat un dels desembres més secs. Només el 1993, amb 0 l., i el 2012, amb 
0,1 l., ho foren més.

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. 
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Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Any 2021

MITJANES

7,2

12,9

14,0

14,3

19,5

25,4

28,5

28,2

23,7

18,7

11,9

11,8

18,0

0,2

4,9

4,1

5,7

9,4

14,5

16,3

16,8

14,7

9,9

3,0

13,4

8,6

3,7

8,9

9,1

10,0

14,4

19,9

22,4

22,5

19,2

14,3

7,9

7,6

13,3

14,9

17,8

20,4

20,9

26,5

30,8

33,1

37,0

30,4

22,9

17,1

20,5

24,4

-5,6

1,3

-1,3

0,0

4,7

10,5

10,5

11,8

9,8

5,7

-2,5

-1,6

3,6

21,0

28,0

37,8

58,8

55,0

33,2

10,0

16,6

89,2

33,4

52,0

0,6

435,6

10,6

15,2

19,2

15,0

25,2

13,2

6,6

9,4

36,2

26,6

22,6

0,4

6

10

4

12

8

9

6

6

14

4

12

2

93

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

2

2

3

-

-

-

10

3

8

3

4

1

-

-

1

1

7

8

8

44

11

22

26

17

27

24

14

14

21

28

13

17

234

15

2

3

2

-

-

-

-

-

-

9

11

40

ANY 2021

COMPARATIVA DE DADES DEL 2021 AMB LES DE FA 100 I 50 ANYS 

1921
1971
2021

Dies 
de neu

5
2
4

Dies 
de pluja

99
109
93

Litres 
de pluja

888,7
1.047,4
435,6

Mitjana de les 
mitjanes

12,2
10,3
13,3

Mitjana de les 
mínimes

7,3
5,4
8,6

Mitjana de les 
màximes

17,0
15,1
18,0

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

En ple nucli urbà de Moià 
persisteixen parets de pedra seca. 

En quin carrer és aquesta?

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, amb el cognom Daví (de cal Ferrer de la Font) i la data 1915, correspon a les escales de la Font 
Vella, que comuniquen el carrer de les Joies amb la plaça de Vila-Daví. La guanyadora ha estat Àngels Vilalta Rovira.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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La Grossa,
a Castellterçol

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

El Club Esportiu Moià enceta la celebració del centenari
L’Ajuntament de Moià aprova el nou pressupost
Entrevista al Dr. Ramon Oller i Campmany




