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www.montbru.comEl formatge del Moianès

Una inscripció d’aquest tipus 
semblaria que hagués d’estar al 

cementiri, però no és així. 
Sabeu on es troba?

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

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

La imatge del concurs anterior correspon a la paret de pedra seca que hi ha al carrer de Sant Pere, 
entre les cases que tenen els números 109 i 117. El guanyador ha estat Ferran Valldeoriola Rius.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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Quedar-se a casa, esperança o amenaça
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sió a Ucraïna per part de Rússia, ja hi ha 
més d’un milió de desplaçats. Persones 
que no poden quedar-se a casa, pel risc 
dels combats i de represàlies, alguns cen-
tenars de les quals ja han arribat a Catalu-
nya. Exiliats, refugiats i persones als llocs 
de combat, que necessitaran suport hu-
manitari amb l’amenaça d’uns governants 
disposats a sacrificar vides humanes per 
interessos que en cap cas no correspo-
nen al bé comú. És allò del somni de la 
raó, que produeix de nou monstres.

A Moià, en contrast, s’ha viscut una 
campanya de suport perquè una jove mo-
ianesa es pugui quedar a casa. Conjun-
tament amb centenars d’altres joves, va 
participar en un acte a Girona en el primer 
aniversari del referèndum de l’1 d’Octu-
bre. Es va impedir la circulació dels trens 
AVE i un jutge sentenciarà sobre una pe-
tició de quatre anys de presó per aquests 
fets. Tot plegat, penes molt elevades per 
unes accions que en altres circumstànci-
es haurien estat considerades un simple 
exercici del dret a manifestació i que po-
sen en evidència el biaix partidista de l’ad-
ministració de justícia espanyola.

Des de LA TOSCA donem tot el nos-
tre suport a la Berta i a totes les persones 
que es poden veure privades de la lliber-
tat per l’exercici legítim de drets fonamen-
tals. Així com ens solidaritzem amb el po-
ble ucraïnès en aquests moments difícils 
que ha de viure. Després dels dos anys 
de pandèmia tothom es mereix poder 
quedar-se a casa seva, però per la seva 
pròpia voluntat.

Volem encetar la primavera amb la 
confiança de poder sortir de casa de nou, 
sense tantes prevencions, i tornar a gau-
dir de les celebracions al carrer, que tant 
defineixen la nostra cultura. Com el Car-
nestoltes, del qual parlem a l’interior de la 
revista. Fa dos anys, precisament, la rua 
n’il·lustrava la coberta, amb una compar-
sa que feia referència a una malaltia, lla-
vors encara exòtica, que en pocs mesos 
va capgirar el funcionament de mig món.

Venim de dos anys en què el Covid-19 
ha impactat notablement en la salut i en 
l’economia de les societats avançades 
i ens ha tingut, en diferents graus, molt 
més tancats a casa. Ha fet canviar llocs 
de residència, amb una demanda als 
pobles amb més espais oberts, com els 
del Moianès, un fenomen del qual hem 
anat informant i que també és present en 
aquest número. Com ens hem fet ressò 
dels esforços de milers d’investigadors 
per trobar una vacuna que pogués limitar 
la severitat de la malaltia, així com dels 
sanitaris que han viscut amb una pressió 
notable per a atendre els malalts. Ha estat 
un esforç col·lectiu que no havíem viscut 
anteriorment i que ha palesat la necessi-
tat d’una sanitat i d’un sistema públic més 
reforçats.  

Sortíem, doncs, d’aquest bienni negre 
i una realitat macabra s’acaba de desvelar, 
amb la guerra a les portes d’Europa. Hem 
vist imatges que fan feredat, com l’atac en 
una central nuclear o corrues de persones 
en trens i autobusos, fugint. S’estima que, 
al cap de pocs dies de l’inici de la inva-
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«La Berta es queda a casa»
Josep Font

Quan llegiu aquest article, la Berta ja 
haurà hagut d’afrontar el tràngol pel qual 
s’ha estat conscienciant els darrers tres 
anys. El dia 10 de març tenia citació als 
jutjats de Girona, on ADIF i Renfe van 
presentar denúncia pels talls de l’AVE 
amb motiu del primer aniversari del re-
ferèndum de l’1-O. Són acusades, ella i 
tres persones més, de desordres públics 
i d’atemptat a l’autoritat, amb una petició 
inicial de quatre anys de presó per a ca-
dascuna, així com una multa de 64.000 
euros entre totes quatre.

Les conseqüències judicials de l’1-O 
a Moià tenen l’alcalde com a precedent. 
Dionís Guiteras va ser investigat per la 
Fiscalia General de l’Estat, com la majoria 
d’alcaldes compromesos amb el referèn-
dum, un procés que va acabar en sobre-
seïment. No va ser exculpat, en canvi, pel 
decret que havia dictat per ordenar a la 
Policia Local de Moià de restituir els car-
tells sobre el referèndum que la policia ha-
via retirat de l’espai públic. Aquest decret 
va ser suspès pel TSJC i l’alcalde hagué 
de pagar les costes del judici, 3.500 euros.  

La plataforma de suport a la Berta va 
organitzar una campanya amb el lema 
«La Berta es queda a casa» i va convo-
car, amb diferents pancartes situades en 
llocs estratègics del poble, una assem-
blea oberta el dia 7 de febrer, a l’auditori 
de Sant Josep, en la qual van participar 
una setantena de persones de diferents 
generacions i formes de pensar, i que van 
valorar els actes de suport. Allà es va de-
cidir d’organitzar una embustiada a totes 
les cases amb el manifest de suport, de 
participar en la manifestació de Girona el 
dissabte 26 de febrer i en l’organització 
d’un acte al parc de Moià el diumenge 27, 
amb diferents activitats i un dinar, al qual 
la població es podia apuntar en diferents 
botigues. En un àmbit més institucional, 
l’Ajuntament de Moià va aprovar en el ple 
del dia 17 una moció presentada per la 
CUP-Capgirem Moià, AraMoià i Junts per 
Moià en solidaritat amb la Berta. 

Feia anys que a Moià no s’organitza-
va una campanya d’aquestes dimensions 
per una persona encausada. A poc més 
d’una setmana del judici, LA TOSCA n’ha 

VIDA MUNICIPAL

La Berta, dies abans d’haver de comparèixer als jutjats de Girona (fot. J. Font)
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Pancarta de suport, a la plaça del Colom (fot. J. Font)  

parlat amb la Berta, que ara té vint-i-tres 
anys. 

«En el primer aniversari del referèn-
dum jo era a Girona, on estudiava Treball 
Social a la UdG. Érem unes quatre-cen-
tes persones, allà, a l’estació de l’AVE. 
Ningú no em va identificar ni va passar 
res, aquell dia.

»Havien passat tres mesos de les pro-
testes. El 16 de gener del 2019 a les set 
del matí em va trucar la mare, esverada: 
uns agents de policia, vestits de paisà, 
acabaven d’increpar la meva germana, 
de disset anys, quan sortia de casa, a 
Moià, perquè l’havien confosa amb mi. Jo 
era a Girona. Dies d’exàmens. Com que 
ens anaven dient per telèfon que esta-
ven detenint gent i sabíem els noms que 
quedaven, me’n vaig anar de pet, sense 
rumiar-ho, cap a la universitat, perquè sa-
bia que allà, sense una ordre judicial, no 
hi podien entrar. El rector es va posar de 
part nostra de seguida i vam organitzar la 
“caputxinada” de la UdG, amb una tanca-
da a la universitat de vuit dies. Va ser una 
mesura antirepressiva brutal! El poble de 
Girona es va bolcar molt amb nosaltres 
i ens portaven sacs, matalassos, etc. [El 
tancament d’estudiants a la Universitat de 
Girona va impedir, doncs, la detenció de 

la Berta i va ser objecte de notícia a TV3 i 
altres mitjans].

»Quan es va acabar la tancada a la 
universitat vaig anar als jutjats, a recollir la 
notificació. Els advocats que porten el cas 
són Benet Salellas [entre altres casos pe-
nals, va ser de l’equip de defensa de Jordi 
Cuixart a l’Audiència Nacional] i Mont-
serrat Vinyets, advocada i diputada de la 
CUP de Girona. A sis de les persones im-
putades se’ls va arxivar el cas, perquè no 
es podia comprovar que hi fossin, en els 
actes, almenys del principi a la fi. A una 
la van jutjar, perquè tenia altres causes. 
De les quatre que quedem, diuen que po-
den comprovar que hi vam ser de l’inici 
al final. A la universitat vaig ser un temps 
la portaveu del SEPC, el Sindicat d’Estu-
diants dels Països Catalans, i havia sortit 
per la televisió alguna vegada. Per això 
crec que em va tocar a mi. Ara bé, alguna 
altra persona de les que jutjaran —dues 
són de Girona i una de l’Alt Urgell— no 
havia militat mai. És una loteria.

»A Girona hi vaig estar cinc anys. Tor-
nava els caps de setmana. El Covid em 
va fer tornar definitivament a Moià. Ara 
estic en una contractació de l’Ajuntament 
de Moià, en Treball Social i Joventut, com 
a educadora de carrer. Porto temes dels  
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Una de les activitats al parc en suport a la Berta (fot. J. Font)  

horts ecològics del rector i també temes 
de gestió a treballs socials.

»Des del 2019 que tinc aquest tema 
pendent. Jo preferia que no se sabés 
gaire res, perquè no sabia com aniria. 
M’ho portava sola i em sembla que em 
feia mal a mi mateixa. Ara estic a Arran. 
N’hem parlat molt, de la repressió. Va 
bé, de socialitzar-ho. Vam pensar que 
era guai organitzar alguna cosa, a Moià. 
Al final vaig pensar que ja estava bé, que 
sortís el meu nom, a la campanya, en-
cara que jo sóc discreta, més aviat, i no 
m’agrada gaire aquest rol del xafardeig. 
També està bé veure les mostres de su-
port de la gent, pel carrer, tot i que també 
abunden les actituds compassives: “Em 
sap molt de greu”; “I ara què? i la famí-
lia?” A la meva mare  també n’hi parlen 
molt [fa una feina de cara al públic]. Su-
poso que també li van bé, les mostres 
de suport, encara que a casa devien 
pensar que ja estava ben escarmentada 
i ara veuen com m’organitzo de nou. Hi 
ha gent no independentista que s’ha so-
lidaritzat. Soc una veïna del poble, i això 
la gent ho té clar. És guai veure que la 
gent s’organitza. Jo crec que tots els ac-
tes de suport poden ajudar al resultat de 
la sentència i que vegin que, si et fiquen 

a la presó, la gent es pot organitzar i fer-
la grossa.

»És clar, que m’ha condicionat. Fa 
tres anys, que estic esperant el judici. La 
gent del meu voltant fa plans, se’n va de 
viatge, i jo sé que no puc fer-ho. No pots 
tenir perspectives. M’agradaria pensar 
que no hi aniré, a la presó, però no n’he 
parlat amb detall amb les advocades i no 
sé quin risc real hi ha.»

Una de les advocades, la Monserrat 
Vinyets, va dir en la manifestació de Gi-
rona (Gemma Busquets, El Punt Avui, 27-
2-2022) que «les peticions de pena són 
elevades, poden comportar l’ingrés a la 
presó», però que demanaran una sentèn-
cia absolutòria, «perquè tot allò que es 
feia era l’exercici de drets fonamentals».

Per als llecs en matèries jurídiques 
es fa incomprensible la desproporció de 
la petició inicial a la Berta amb molts fets, 
com ara que l’avinguda Meridiana de Bar-
celona ha estat tallada més de 667 ve-
gades, des de l’octubre del 2019; que tot 
just aquest febrer del 2022 el Govern ha 
decidit dir prou, i encara amb la presència 
de la segona autoritat política del país en 
el tall d’aquesta via el dia de la prohibició. 
El dret natural i el sentit comú fan pensar, 
doncs, que la Berta es quedarà a casa.



8

Març-Abril 2022    

Servei de 24 hores dels Mossos d’Esquadra 
a la comarca del Moianès
Josep Font

El dia 2 de març, el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, es va desplaçar a Moià 
per signar a la casa de la vila, amb Dio-
nís Guiteras, el conveni de col·laboració 
d’ampliació de l’Oficina de Proximitat 
compartida entre els Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local.

L’ajuntament havia encetat feia temps 
les obres per augmentar l’espai útil de la 
comissaria. D’aquest increment, la super-
fície útil policial passa dels actuals 113 
metres quadrats a 198 metres quadrats. El 
Departament d’Interior assumirà l’any 2022 
el cost de les obres, de 180.000 euros.

Dionís Guiteras anunciava a LA TOSCA 
que «enguany ja s’incorporaran quatre mos-
sos més a l’Oficina de Proximitat, passant 
d’onze a quinze, i comptarà amb un total de 
vint-i-dos mossos el 2023, amb un servei de 
24 hores al dia els 7 dies de la setmana».

No és que el Moianès hagi estat mai 
desatès del servei dels Mossos, però el 
desplaçament des de les comissaries del 
Vallès, Bages o Osona deixava part del 

Moianès en una isòcrona llunyana per 
als serveis d’urgència. L’alcalde destaca 
també que per a la creació i l’impuls de 
l’Oficina de Moià ha estat bàsic, a més de 
ser comarca, «haver mantingut el cos de 
policia local. La col·laboració entre Mos-
sos i Policia Local ha estat imprescindible. 
Va ser un model que es va posar a prova, 
al Moianès» i que ara s’arrenglera amb 
el model de desplegament policial, i que 
s’anirà estenent.

La comissaria es va posar en servei el 
mes de juny del 2018, amb Rosa Oviedo 
com a sergenta cap. El cinquè aniversa-
ri dels Mossos a Moià, doncs, comptarà 
amb la prestació del servei de 24 hores, 
que llavors es veia molt llunyana.

El conseller d’Interior, acompanyat 
per la delegada territorial a la Catalunya 
Central, Rosa Vestit, el director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments, Joan Delort, i la directora dels 
Serveis Territorials d’Interior, Elena Roca, 
també van visitar el nou Parc de Bom bers.

L’alcalde Guiteras i el conseller Elena signant el conveni  
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Perillositat contínua
Josep Ruaix i Vinyet

A LA TOSCA d’octubre-novembre 
2021 es va publicar bastant material so-
bre la perillositat de la carretera de Vic a 
Manresa (o viceversa) en el seu pas per 
Moià, concretament en el tros que va del 
semàfor del Poblenou al semàfor de vora 
la plaça del Moianès. S’hi dedicava la por-
tada (amb una fotografia adient i destacant 
la frase «Carretera perillosa»), l’editorial 
(amb el títol «Sinistralitat a la carretera de 
Manresa»), l’article «El perill de la carrete-
ra de Manresa», signat per Josep Riera, i 
l’article «He tornat a néixer», signat per mi. 
Resumint, es parlava d’un atropellament el 
dia 26 d’agost del 2021, amb conseqüèn-
cies lleus, i d’un altre el dia 11 de setembre 
del mateix any, amb resultat mortal.

Doncs bé (o hauria de dir «doncs ma-
lament»?), el dia 19 d’octubre següent 
se’n va produir un altre, d’atropellament. 
Va ser a dos quarts de vuit del matí (enca-
ra era una mica fosc), mentre un vianant 
molt conegut dels moianesos i dels lectors 
de la nostra revista, el pare Marià, creuava 
pel pas zebra que hi ha entre la casa de la 
ctra. de Manresa que fa cantonada amb 

el c/ del Remei per la part de dalt (on viu 
la família Riera-Fonts) i l’establiment de la 
mateixa carretera que fa cantonada amb 
el mateix carrer per la part de baix (garat-
ge Gros). Un cotxe que baixava pel c/ del 
Remei i que va incorporar-se a la carretera 
en sentit oest va envestir pel darrere l’es-
mentat vianant. El causant de l’accident es 
va parar de seguida i va actuar amb tota 
atenció envers la víctima, a qui va conduir 
al CAP. Feta després una radiografia en 
una clínica de Manresa, es va diagnosticar 
al nostre estimat convilatà una fissura a la 
pelvis. Total, tres mesos de molèsties.

I el dia 19 de gener d’enguany, cap al 
migdia, hi ha hagut un altre atropellament, 
aquesta vegada en el mateix pas de via-
nants on ocorregué el meu, és a dir, el que 
va del restaurant Taula Nº 1 a la casa que 
fa cantonada entre la ctra. de Manresa i 
el c/ de Mn. Josep Passerissa. La vícti-
ma en aquest cas ha estat una senyora 
de vuitanta-cinc anys, que viu allà a prop 
i que va trobar-se sobtadament caiguda 
sota el capó d’un cotxe que també (com 
en el meu cas) venia del cantó del Saiol 
i s’incorporava a la carretera en direcció 
a Calders. Igualment, la conductora, una 
noia, es va portar molt bé i acompanyà la 
víctima al CAP, on li donaren un document 
perquè anés a fer-se observar a l’hospi-
tal manresà de Sant Joan de Déu. Així 
ho va fer. Per sort, no s’havia trencat cap 
os, però sí que va quedar magolada i al 
cap d’un mes (que és quan escric aquest 
articlet) encara se sent adolorida i té pro-
gramades sessions de fisioteràpia per a 
recuperar-se del tot.

Sobre aquest mateix tema, he sabut 
que, fa uns tres anys aproximadament, a 
la mateixa via pública moianesa hi va ha-
ver l’atropellament d’un home que morí al 
cap de pocs dies. En aquest cas, però, es 

Lloc on es produí l’atropellament del P. Marià  
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Pintades, cara i creu
Josep Font

Malmeten el mural de l’1 d’Octubre
La nit del dimecres 23 de febrer —data 

de l’aniversari del cop d’Estat del 23-F— 
es va atacar el mural fet en homenatge 
al referèndum de l’1 d’octubre a la plaça 
del CAP. La peça artística, basada en la 
iconografia del quadre «Gernika» de Pi-
casso, és obra d’Eduard Altarriba i d’Irene 
Martí. Havia estat encarregada per l’ANC 
Moià - l’Estany als artistes, amb motiu del 
tercer aniversari del referèndum, l’any 
2020, i es va fer sobre un suport de lona. 
Quatre dies després de la seva inaugura-
ció, la lona va ser sostreta.

El mural es va crear de nou, amb 
pintura aplicada directament sobre la 
paret. L’obra es va finançar mitjançant 
la venda de samarretes. En aquesta 
ocasió es va aplicar una capa protecto-

ra sobre la pintura, que permetia netejar 
fàcilment intervencions vandàliques que 
s’hi fessin.

L’agressió del 23-F no s’hauria fet 
amb pintura, sinó amb un producte càus-
tic o bé amb dissolvents, que han fet mal-
bé la pintura. Pere Antúnez, de l’ANC, 
afirmava que no es refarà de nou, perquè 
aquell espai quedarà afectat pels serveis 
del pàrquing.

L’ajuntament neteja grafits
Tal com havia avançat l’alcalde, Di-

onís Guiteras, a LA TOSCA del mes de 
setembre, aquest hivern l’ajuntament ha 
eliminat els grafits i ha pintat de nou al-
guns edificis municipals afectats per les 
pintades, com ara l’Auditori de Sant Josep 
o la Biblioteca Municipal 1 d’Octubre.

El mural atacat de la plaça del CAP (fot. J. Font)

veu que la víctima no caminava per cap 
pas de vianants, si bé el fet és igualment 
lamentable.

Em sembla que no cal dir gran cosa 
més. Solament insistir que les autoritats 

municipals moianeses haurien de fer ur-
gentment les gestions necessàries per tal 
que la Generalitat, titular de la carretera en 
qüestió, prengués mesures eficaces amb 
vista a reduir-ne la perillositat contínua.
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Guanyar temps: l’aparcament
del carrer de Santa Magdalena
Francesc Solà i Molist

En relació a l’article signat per en Jo-
sep Font, publicat en el número del mes de 
desembre del 2021, m’agradaria fer alguns 
aclariments com a propietari del solar.

Com molt bé suposa en Josep, la 
disposició del solar del carrer de Santa 
Magdalena per part de l’ajuntament ve 
de lluny. El solar ha estat a disposició de 
l’ajuntament des de l’any 1992, inicial-
ment a petició de l’alcalde Josep Montràs. 
En el projecte que tenia entre mans l’ajun-
tament de l’època per a urbanitzar el car-
rer del Comerç i la plaça del Colom com a 
via comercial, es requeria disposar d’una 
zona d’aparcament per a així complir amb 
la normativa de la Generalitat. Per tant, 
des de l’any 1992 fins al 2021, han sigut 
pràcticament trenta anys que els moiane-

sos i els visitants han disposat d’aquestes 
places d’aparcament al nucli antic de la 
vila.

Durant els primers catorze anys, del 
1992 al 2006, aquesta cessió va ser gra-
tuïta i a partir del 2006 va consistir en un 
contracte d’arrendament amb les seves 
pròrrogues, que va finalitzar l’any 2018. 
L’import de l’últim arrendament, com molt 
bé explica en Josep, va ser de 665,50 eu-
ros mensuals incloent-hi l’IVA, import que 
no va variar des del 2013. Durant aquests 
últims tres anys l’ajuntament ha estat fent 
ús del solar incomplint el contracte d’ar-
rendament, situació que ha portat a una 
sentència judicial per ocupació il·legal, a 
la qual actualment l’ajuntament ja ha do-
nat compliment. 

L’antic aparcament en l’actualitat (fot. J. Font)  

Encara que sigui una afirmació a fer 
amb la boca petita, el fet que hagi pas-
sat un trimestre sense noves intervenci-
ons dels grafiters podria ser una mostra 

indicativa que el manteniment i la neteja 
de l’espai públic pot contribuir a modificar 
accions incíviques.
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L’alcalde Guiteras manifesta, en 
aquell mateix article, que teníem unes 
pretensions exagerades. Sento dissen-
tir-ne, però les pretensions a què fa re-
ferència l’alcalde no són exactes; les 
«pretensions» eren, de fet, una valoració 
molt equitativa i per sota de preu en rela-
ció al servei prestat a tots els vilatans. És 
més, l’actuació de l’ajuntament incomplint 
contractes i sentències judicials demostra 
el gran servei que donava l’aparcament i, 
per tant, el seu veritable valor. El que no 
es pot pretendre és que els moianesos 
puguin aparcar i els botiguers i restaura-
dors omplir el seu calaix a costa que un 
veí els faciliti un aparcament de manera 
gratuïta. Els costos i beneficis han de ser 
compartits. 

L’alcalde Guiteras exposa que no và-
rem voler negociar, i la realitat és que no 
vàrem poder fer-ho, ja que l’ajuntament 
només volia imposar les seves pretensi-
ons. Era l’any 2018, amb un contracte vi-
gent, quan no es va efectuar el pagament 
de l’arrendament concertat. Després de 
diverses peticions fetes al respecte a l’al-
calde Guiteras per esbrinar per què no es 
complia amb els pagaments, vaig ser re-
but a l’ajuntament el mes de juny del 2018. 
En aquella trobada, quan l’alcalde es reti-
rà discretament, el secretari Miquel Colom 
m’entregà en mà un esborrany del nou 
contracte que a l’ajuntament li interessa-
va signar. En comentar-li que amb aquell 
document no anàvem enlloc i proposar-li 
analitzar en aquell mateix moment els di-
versos pactes recollits en l’esborrany del 
contracte, el secretari s’aixecà de la cadi-
ra i em convidà educadament a retirar-me. 
En efectuar posteriorment un requeriment 
prejudicial per impagament de rendes, el 
Sr. Miquel Colom, amb clarividència, va 
ordenar el pagament dels imports de l’ar-
rendament endarrerits durant l’any 2018.

Ja en el 2020, sense contracte i efec-
tuat un requeriment prejudicial al qual 
l’ajuntament no donà resposta, el meu 

assessor legal va creure oportú sol·licitar 
una entrevista amb l’alcalde Dionís Gui-
teras abans de presentar cap demanda 
al jutjat. Després de molt insistir a l’alcal-
dia, l’advocat Sr. Casellas va aconseguir 
una entrevista, que des de l’ajuntament 
es requeria de celebrar forçosament un 
dimecres i en presència de la secretària, 
Sra. Amparo Vila. Vam ser citats ja entrat 
el mes de juliol del 2020. Arribats a l’ajun-
tament, la funcionària municipal ens infor-
mà que l’alcalde es trobava en una visita 
mèdica i que no ens podria rebre.

Fins aquí, les negociacions amb 
l’ajuntament. Malauradament, i en detri-
ment per a la vila de Moià, no va ser pos-
sible renovar el contracte d’arrendament 
del solar amb el consistori municipal. 

La primera conseqüència dels incom-
pliments contractuals del municipi, com 
molt bé exposa Josep Font, va ser una 
sentència de desnonament per finalització 
del contracte; tot i que, per les explicaci-
ons que ha donat el Sr. Guiteras, sembla 
que no s’ha assabentat del seu abast.

Sentència que, amb enrocats argu-
ments, l’ajuntament anà diferint al màxim 
de complir. Passat el període voluntari de 
compliment, fou necessària la petició de 
l’alçament al jutjat per a fer-la efectiva i 
també tramitar altres requeriments fins que 
l’ajuntament va optar per deixar l’aparca-
ment a principis del mes de febrer d’aquest 
2022. El fet de no haver donat compliment 
voluntari a la sentència i als pactes acor-
dats en l’última pròrroga del contracte d’ar-
rendament suposarà probablement una 
nova càrrega per als vilatans de Moià.

Tal com menciona el Sr. Guiteras, el 
jutge va exposar que si les parts volien no 
caldria celebrar la vista del judici, ja que. 
amb els fets reconeguts per l’ajuntament 
i la fe pública aportada, la sentència no 
podia ser altra que la que finalment es va 
emetre. En lloc de facilitar el procediment 
judicial, el Sr. Guiteras va preferir guanyar 
temps. 



14

Març-Abril 2022    

Compromís amb les polítiques
de gènere i LGTBI+
Consell Comarcal del Moianès

El Consell Comarcal del Moianès ha 
apostat, des dels seus inicis, per les polí-
tiques d’igualtat a la comarca i pel foment 
d’accions que promoguin la igualtat de 
drets i oportunitats entre homes i dones, 
l’atenció a les dones que han patit o pa-
teixen violències masclis-
tes i l’empoderament de la 
dona, així com d’actuaci-
ons que contribueixin a ga-
rantir els drets del col·lectiu 
LGTBI+. En aquest sentit, 
des de l’any 2017 compta 
amb el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones 
(SIAD) del Moianès, que 
ha atès 248 dones, i l’any 
passat (2021) ha inaugurat 
el SAI LGTBI+ del Moia-
nès, un Servei d’Atenció 
Integral a la diversitat se-
xual, afectiva i de gènere.

El darrer any aques-
ta aposta i compromís del 
Consell Comarcal del Moianès ha que-
dat plasmada en l’aprovació de tres do-
cuments operatius: el I Pla d’Igualtat del 
Moianès 2021-2024, el Protocol i Circuit 
d’abordatge de les violències masclistes 

al Moianès, i el Protocol davant les violèn-
cies masclistes i lgtbifòbiques en espais 
públics d’oci a la comarca del Moianès. Hi 
han participat més de trenta professionals 
i una vintena d’entitats de la comarca. I 
aquest any 2022 també ens trobem im-

merses en l’elaboració del 
I Pla Comarcal LGTBI+ 
per la diversitat sexual i de 
gènere.

Tanmateix, voldríem 
aprofitar aquest espai per 
a donar públicament les 
gràcies a totes les perso-
nes, entitats i professio-
nals que han participat en 
els processos d’elaboració 
d’aquests documents, ja 
que han fet aportacions 
molt valuoses que ens han 
permès d’ajustar els plans 
d’acció al màxim possible 
a la realitat del Moianès.

Enguany, també, amb 
motiu de la commemoració del 8-M s’han 
organitzat diferents accions per a posar 
en relleu que les dones de la comarca tre-
ballem, ens formem, ens cuidem i cuidem, 
eduquem i som diverses.

MOIANÈS

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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Notes terçolenques
Ramon Puig

El pressupost torna a allunyar
CeP i JxCat

L’equip de govern, amb un pressupost 
aprovat de 2.715.911,16 euros, fa espe-
cial èmfasi a reactivar l’economia local i 
subvencionar les entitats i fa una referèn-
cia explícita a la compra d’una màquina 
escombradora. En aquest punt, els nos-
tres lectors ja saben que la neteja és un 
cavall de batalla aquests darrers anys. A 
un modest observador no s’escapa que 
es vol solucionar un problema per a mi 
incomprensible: l’asfaltat i urbanització de 
la immensa majoria de carrers del nucli 
urbà no incloïa carrers, precisament ha-
bitats per residents habituals del poble, 
com Sot del Castell, Patronat, Maresch, 
Roureda i altres accions d’aquest entorn. 
Un greuge comparatiu amb altres zones 
ja degudament urbanitzades. 

JxCat ni aprova el pressupost ni la 
manera d’ajudar les entitats. En els fulls 
municipals, tant de gener com de febrer, 
l’oposició, formada per tres regidors, no 
entra a valorar el perquè del no als pres-
supostos, però sí que es queixen en con-
siderar que, després de la pandèmia, les 
entitat locals s’han vist afeblides i acusen 
CeP de ser «reticent» en l’ajuda adequa-
da que, segons ells, es mereixen.

Calorosa represa de l’escudella
Superat, almenys en una bona part, el 

Covid, han tornat en un assolellat Dimarts 
de Carnaval els escudellaires, deguda-
ment equipats amb camisa, davantal i la 
boina característica. I, no cal dir-ho, una 
munió de vilatans i visitants que omplien 
la plaça, deixant com sempre les calde-
res al límit de la part enjardinada, amb la 
companyia d’artesans de tota mena. Bona 
rentrée escudellaire: en total, vint-i-vuit 
calderes d’escudella a més de quatre per 
a fer ingredients, segons ens informa Jor-
di Sagrera, voluntari escudellaire.

62a Mostra de Teatre Amateur
L’aposta del Grup Nou de Teatre de 

donar a conèixer grups diversos del país 
ha acabat aquest 22 de gener amb Les 
històries de l’avi Josep, amb només dos 
actors, la Mar Puig i el Mateu Peramiquel, 
però prenent personatges diversos. La 
Mar canta i explica vivències quotidia-
nes al seu avi, un avi de debò vingut de 
la zona de parla castellana de Castelló i 
emigrat a Ullastrell, al Vallès Occidental. 
L’acompanyament als teclats li dona tons 
de solemnitat. Gaietà Ferró, l’incombusti-
ble director del Grup Nou, valedor de l’ac-
te, content que malgrat la darrera onada 

Dia de l’Escudella a la plaça Prat de la Riba de Castellterçol (fot. Josep M. Puig)
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de pandèmia hi assistissin unes dotzenes 
de persones. Això és veure el got mig ple, 
amb optimisme.

El Cineclub Comarca del Moianès
participa en el cicle «Palestina 
batega»

Organitzat per l’Associació Catalana 
per la Pau, «So de Pau» i una xarxa de 
cineclubs diversos de Catalunya, es va 
projetar, el 13 de febrer, la pel·lícula-re-
portatge Fedayin, el combat de Georges 
Abdallah,, dirigida el 2020 pel Collectif Va-
carnes Films. Relata l’impressionant cas 
d’un libanès compromès amb la causa pa-
lestina, que fou acusat d’uns assassinats 
que mai no s’han pogut demostrar i que fa 
gairebé quaranta anys que està empreso-
nat a França i que mai no ha estat bene-
fi ciat ni indultat per la legislació francesa.

Arrencada d’estelades i presentació 
del Consell per la República

Amb l’obertura nocturna han tornat els 
iconoclastes d’estelades. Podem parlar 
de dues «ràtzies», la primera pel gener i 
la segona la vigília del dia de l’escudella. 
Voluntaris de l’ANC han intentat reposar 
les estelades arrencades, incloent-hi la 
pancarta pro retorn de Toni Comín de la 
plaça Prat de la Riba.

L’Ofi cina del president Puigdemont, re-
presentada per Aleix Sarri, es presentà el 
26 de febrer a la Casa Museu Prat de la 
Riba. El conferenciant va partir des de l’edat 
mitjana, analitzant tots els atzars patits per 
la nació catalana. Finalment, considerà que 
el Consell per la República és tan important 
com Omnium o l’ANC. Crítiques d’algunes 
intervencions del col·loqui en considerar 
que el Consell no és prou representatiu.
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Somriu, canta i estima
Elisenda Cabero Pueyo i Carles Farreras Duran

Manel Cabero Vernedas (1926-2022), 
mestre en art coral, ens ha deixat aquest 
passat mes de gener. Ara descansa al 
cementiri de Castellterçol al costat de la 
seva esposa, la mestra de cant Montser-
rat Pueyo Bertran (1926-2002). Encara 
amb el record ben viu d’en Manel, farem 
un breu recorregut per la seva biografia 
posant en el punt de mira el vincle que 
l’unia amb Castellterçol, la vila que ell va 
visitar per primer cop a finals de la dèca-
da dels anys cinquanta en ser-hi convidat 
a fer una xerrada sobre una obra musical 
que ell tenia en gran estima, la Passió se-
gons sant Joan, de J.S. Bach. 

Aquesta primera visita devia deixar un 
bon record a en Manel, perquè pocs anys 
més tard aquest indret es va convertir en 
el lloc d’estiueig familiar. Certament va es-
devenir un estiuejant implicat amb el poble 
i la seva gent. Endegà cursos de direcció 
coral que es duien a terme a l’escola Ra-
mona Calvet i presidí el jurat del Concurs 
de Música de Cambra tots els anys que 
aquest es va celebrar a la vila. Era també 
un assistent incansable als actes cultu-

rals, ja fossin les conferències estivals a 
la Casa Museu Prat de la Riba, la Dansa 
o el Ball del Ciri. S’estimava la Coral de 
Castellterçol i en particular el seu funda-
dor i primer director, Domènec Miró, amb 
qui va establir una entranyable amistat. 
I deixeu que hi afegim encara un record 
dels qui signem aquestes ratlles: des del 
moment en què vàrem fundar, fa una dot-
zena d’anys, l’Escolania de Castellterçol, 
l’actual Cor Jove del Moianès, en Manel 
sempre ens va mostrar el seu suport més 
sincer i entusiasta. 

A proposta de l’Ajuntament de Castell-
terçol l’any 2002 li fou concedida la Creu 
de Sant Jordi que atorga la Generalitat de 
Catalunya. Aquest distinció suposava un 
importantíssim reconeixement de la seva 
tasca de dinamització de la cultura del 
país com a pedagog de la direcció coral 
i com a fundador i director durant quatre 
dècades del prestigiós Cor Madrigal de 
Barcelona. Per cert que amb aquest cor 
van cantar i ballar la dansa de Castellter-
çol en el Festival de Joves Corals de la 
ciutat alemanya de Rotenburg l’any 1977. 
Allà van presentar la versió coral de la 
dansa que el compositor Manuel Oltra, 
aquell mateix any, havia fet per encàrrec 
de Manel Cabero i que després ha estat 
peça habitual del repertori de moltes co-
rals del país. 

Fins aquí arriben aquests apunts d’un 
record emocionat envers aquest barcelo-
ní que ha volgut descansar per sempre 
al costat de la seva dona en el poble que 
estimaven. El seu llegat és un referent per 
als qui estimem la música coral. Esperem 
que el món cultural del país i la comarca 
ho sàpiguen valorar. I acabem amb les 
paraules que ell va fer seves i que sonen 
com un veritable repte en els temps que 
corren: «somriu, canta i estima».

Manel Cabero  
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Èxit rotund en la vuitena edició
de la Kedada Trail de Castellterçol
Salvador Vilalta

La Kedada Trail va néixer amb una 
dobla fita. D’una banda, unir esforços per 
part de les entitats, comerços, empreses 
i voluntaris a nivell local per a aconseguir 
plegats fer un gran recapte d’aliments i, 
d’altra banda, demostrar a la societat i al 
món de l’esport (concretament al sector 
de les curses de muntanya) que és possi-
ble organitzar un gran esdeveniment, pro-
curant oferir tots els serveis, a cost 0 € per 
als participants. De retruc, els participants 
(beneficiaris de l’esdeveniment), vinguts 
d’arreu de Catalunya, serien els qui en 
gaudirien, però a canvi farien l’aportació 
dels aliments al recapte.

Així que la Kedada Trail va sorgir del 
no-res, només de l’imaginari d’uns joves 
molt engrescats a donar a conèixer Cas-
tellterçol i el seu entorn als amants de la 
muntanya amb ganes de passar-s’ho bé, 
fugint de classificacions, de la competiti-
vitat, del preu que habitualment cal pagar 
per a participar en aquest tipus d’activitats 
i altres estereotips associats al món de les 
curses.

En una primera edició, l’any 2014, 
amb més ganes i il·lusió que coneixement 
per part dels organitzadors, es va donar el 
tret de sortida al que ja no tindria aturador. 
Amb uns dos-cents cinquanta participants 
es va aconseguir recaptar entorn de 2.100 
kg d’aliments.

El pas dels anys aniria fent créixer 
la Kedada Trail en totes les seves xi-
fres. Voluntaris, empreses i comerços 
col·laboradors, participants, quilos d’ali-
ments recaptats... La incorporació de 
curses amigues, del sorteig de material 
i productes de la terra i la MiniKedada 
per als més menuts, procurarien donar 
un valor afegit al que es convertiria en 

un dia més a remarcar en el calendari de 
Castellterçol.

De fet, quant al nombre de parti-
cipants, s’hauria d’establir un nombre 
màxim (implicant aquesta limitació que 
centenars de persones s’hagin de que-
dar a la llista d’espera sense poder-hi 
participar) per a poder oferir un adequat 
servei. D’aquesta manera es prioritzaria 
la qualitat del servei ofert als participants 
abans que el fet d’assolir una xifra del 
recapte desorbitada però que això impli-
qués una pèrdua de qualitat del servei 
ofert.

Des d’aquell inici del 2014 s’ha arribat 
a la vuitena edició, celebrada aquest any 
2022, en què prop de sis-cents partici-
pants han pogut gaudir dels recorreguts 
d’enguany (15 i 30 km). Una altra de les 
premisses és que els recorreguts cada 
any són diferents i procuren anar variant 
la zona per on transcorren. Les xifres 
més destacables d’aquesta última edició 
han estat: 10 curses amigues, 7 entitats 
col·laborant amb l’organització, 61 co-
merços/empreses ajudant amb tota mena 
d’aportacions i, no cal dir-ho, la quantitat 
aportada pels participants, que enguany 
ha superat els 7.000 kg. D’aquesta ma-
nera s’ha conclòs una vuitena edició amb 
la màxima satisfacció per part de tothom 
que, d’una manera o altra, s’ha fet seva la 
Kedada Trail.

Finalment, apuntem que, sumant 
aquestes vuit edicions, la Kedada Trail ha 
superat un total de 45.000 kg d’aliments 
recaptats; aliments que són gestionats 
per Càritas Parroquial de Moià, entitat que 
dona cobertura a les persones que, mal-
auradament, requereixen la seva ajuda a 
la comarca del Moianès.
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Els dos vessants de la Kedada Trail  



20

Març-Abril 2022    

Club de Golf Moià, balanç de l’any 2021

Un cop finalitzat i analitzat l’any 2021, 
des del Golf Moià reafirmem la bona dinà-
mica que ens està portant cap a un club 
de golf amb un projecte viable i sosteni-
ble. Els factors més importants han sigut 
una millora en la direcció de l’entitat, que, 
juntament amb la inversió i dedicació de 
la presidència, ha fet que els 
resultats del 2021 s’hagin vist 
com el millor any de la institu-
ció, a tots els nivells.

Volem destacar algunes 
de les fites més importants 
que s’han dut a terme durant 
el 2021: augment dels socis/
abonats, aproximant-nos a un 
centenar; remodelació dels 
forats 7, 8 i 9, que ens donen una major 
llargada del recorregut, arribant als 4.500 
m; a finals del 2021 es va realitzar un nou 
tee del forat 5 i a l’inici d’aquest anys 2022 
hem començat una nova bassa per a mi-
llorar el reg del camp.

S’ha modificat el parc de manteniment, 
amb una nova estructura sòlida i fent ca-
buda per el nou par 5, que es voldrà realit-

zar els pròxims mesos. Manteniment de la 
façana de la casa del club i del restaurant 
Fora Límits, juntament amb una millora en 
les línies de publicitat, captació de socis i 
fidelització de nous jugadors.

Totes aquestes actuacions no s’hau-
rien pogut dur a terme sense la dedica-

ció i esforç de tot el personal 
del club, juntament amb el 
bon servei que està brindant 
la societat del restaurant Fora 
Límits, tant a jugadors de golf 
com a visitants de la cuina me-
diterrània.

Per acabar, felicitem el nos-
tre ambaixador a nivell mundi-
al, l’Adri Arnaus, que durant el 

2021 s’ha consolidat com un dels millors 
jugadors europeus, acabant en la posició 
33 del DP World Tour i aconseguint una 
fita històrica per al golf català, essent el 
primer jugador a lluitar per les medalles 
en uns Jocs Olímpics (Tòquio 2021).

Volem reafirmar-nos com un club en 
projecció, ambiciós i confirmant-nos com 
un exemple a seguir a la comarca.

LES ENTITATS INFORMEN

Imatge aèria del camp de golf amb vistes a Moià (fot. Club de Golf Moià)
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

El dimecres 19 de gener es va celebrar 
la festa major d’hivern amb el conte La pa-
llassa Priska, a càrrec de la rondallaire Eva 
González. Un conte divertit i entranyable, 
en què la seva protagonista, despistada 
de mena, sempre oblida el seu nas màgic 
pertot arreu. Seguidament es va fer un ta-
ller de maquillatge relacionat amb el conte.

A mitjans de gener i de febrer es van 
realitzar les trobades del premi Atrapa-
llibres, tres clubs de lectura per a nois i 
noies de 9 a 11 anys i, malgrat els entre-
bancs que ha portat el Covid, s’han pogut 
fer les tertúlies gràcies als entusiastes lec-
tors participants. 

El Club de Lectura de gener va ser so-
bre Les lleialtats, novel·la de Delphine Vi-
gan; va guiar la tertúlia l’editor i traductor 
Jordi Martín Lloret. El club Llegir el Teatre 
va comentar La casa del dolor, de Víctor 
Sánchez Rodríguez, sota la conducció 
d’Elvira Permanyer. La sortida al Teatre 
Nacional de Catalunya per veure l’obra va 
ser el divendres 11 de febrer.

El 28 de gener es va organitzar una 
taula rodona participativa per a debatre 

Participants en el premi Atrapallibres (fot. Biblioteca 1-0)  

quin pot ser el futur del món del dibuix, 
«Tradicionalistes vs. Digitals»: el món atò-
mic versus el món digital és una lluita entre 
puristes tradicionalistes i early adopters de 
la innovació. El mes de febrer es va fer la 
xerrada sobre «Com ha influït l’art en les 
nostres vides», ambdues activitats orga-
nitzades pel Cercle Artístic del Moianès.

L’exposició del mes de gener va ser 
de l’artista Cesc Sarri, amb quadres i di-
buixos en format digital. Ben diferent, l’ex-
posició del mes de febrer, amb dibuixos 
fets amb bolígraf sobre cartró reciclat per 
Xavier Vidal Sans.

El Carnestoltes es va celebrar a finals 
de febrer fent un taller de màscares, on els 
més petits de casa van gaudir i sortir dis-
fressats amb una màscara d’ocell exòtic.

Continuen les converses en diferents 
idiomes gràcies als voluntaris internacio-
nals de la Comunitat dels Avets, fins ara 
en francès i alemany i, des del mes de fe-
brer, també en anglès. Per a participar-hi 
és imprescindible el coneixement de l’idi-
oma a nivell de conversa. Us hi podeu 
apuntar a la biblioteca mateix.
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Encetem una primavera
d’intensa activitat musical
Joventuts Musicals de Moià

La programació de música en viu que 
ofereix durant l’any Joventuts Musicals de 
Moià s’intensificarà aquesta primavera, 
ja que, a part dels concerts mensuals de 
temporada, a  principis d’abril començarà 
un nou Cicle de Joves talents Maria Vilar-
dell Viñas. El cicle arriba a la IX edició i 
presentarà quatre concerts protagonitzats 
per joves que estan acabant els seus es-
tudis però que tenen ja un destacat currí-
culum, com ara el pianista Carlos Bujosa, 
guanyador de la majoria de concursos 
nacionals i a qui hem anat seguint durant 
els cursos d’estiu del Campus Musical del 
Moianès. 

Justament aquest campus ha obert 
també les inscripcions, que van a bon 
ritme, i comptarà amb un planter de nou 
excel·lents professors, com ara Laia 
Masramon (piano), Jordi Pons (clari-
net), Elisabeth Franch (flauta), José M. 
Rubi (guitarra), Ferran Bardolet (cello), 
Maria Tió (violí), Ricard Rovirosa (pia-
no) o els membres de Tempus Trio, grup 
resident del cicle de concerts del Palau 
de Mirabell a Salzburg. El Trio serà el 
nucli del campus, que, a més de les 
classes instrumentals amb els diferents 

professors, centrarà la seva activitat en 
la música de cambra. Alumnes vinguts 
d’arreu de Catalunya viuran una intensa 
convivència musical durant deu dies a 
Moià.

Aquesta primavera es reprendrà tam-
bé un altre dels cicles emblemàtics de 
Joventuts Musicals de Moià: el cicle de 
música, patrimoni i gastronomia El Moia-
nès sona, que durà tres concerts a llocs 
emblemàtics de diferents pobles de la 
comarca i aniran acompanyats del tradi-
cional tast gastronòmic de productes del 
Moianès.

I per descomptat els moianesos po-
dran continuar gaudint dels concerts de 
la temporada a l’Auditori de Sant Josep, 
que aquest any estan assolint un alt nivell 
musical i un gran seguiment de públic. Pel 
març podrem escoltar el prestigiós grup 
de música antiga Brezza Ensemble (tra-
verso, viola de gamba i clave), actualment 
residents a Basilea, i el recital de la so-
prano Sara López Porta, guanyadora de 
diferents i prestigiosos concursos de cant, 
que amb Pablo Barragán al piano oferirà 
un recital de lied i àries d’òpera el dia 26 
de març.
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La festa major d’hivern
intenta recobrar la normalitat
Elisa Roca

Els Garrofins
Ja teníem ganes de retornar a la nor-

malitat un cop tombat l’any, però el con-
tagi sense fre amb què ha escombrat la 
població la variant Òmicron del coronavi-
rus Covid-19 durant aquests mesos no va 
permetre dur a terme un dels actes més 
bonics de la festa major d’hivern com és la 
ballada dels Garrofins. Ni la vigília del dia 
de Sant Sebastià al vespre, en què tradi-
cionalment surten a ballar amb l’acompa-
nyament del Pollo i dels teiers, ni el mateix 
dia de la festivitat en l’ofici solemne de les 
dotze en honor del sant no van poder ac-
tuar per manca d’efectius. Sortosament, 
el diumenge dia 23 sí que pogueren ser 
presents en el recull de danses tradicio-
nals efectuat a la plaça del CAP.

Els Tres Tombs
La celebració dels Tres Tombs va co-

mençar, com és costum, amb el trasllat de 
la bandera de mans del darrer banderer a 
les mans del nou banderer, en aquest cas 
banderera, Teresa Roca. Es tracta de la 
tercera banderera de la història dels tres 
tombs, precedida per Margarida Petitbò 
l’any 2014 i Lourdes Moya l’any 2018. Així, 
doncs, el vespre del dissabte dia 22 de 
gener Andreu Padrisa, banderer de l’any 
2020 —donat que l’any 2021 no es va ce-
lebrar la festa per culpa de la pandèmia—, 
va traspassar amb un cerimonial breu però 
emotiu la bandera del sant a la banderera 
d’enguany davant l’expectació de mem-
bres de la junta, dels grallers de Moià i 
d’altra gent amiga. Amb un refrigeri per a 
tothom es va donar per finalitzat aquest 
lliurament. Deixem constància que aquest 
2022, per motius encara lligats a les res-
triccions socials i per prevenció davant el 

ACTES I ESDEVENIMENTS

Teresa Roca, la banderera (fot. M. Baqués)  
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Les danses tradicionals de Moià
tornen rejuvenides
Àlex Mur Creus

El passat gener el repertori de danses 
tradicionals de Moià en honor del patró de 
la vila, sant Sebastià, va reaparèixer des-
prés de la interrupció que la pandèmia va 
suposar per a les danses del cicle d’hivern 
l’any 2021. La interrupció, però, pel que fa 
a les ballades dels Garrofins la vigília de 
Sant Sebastià i el mateix dia del sant, es 

va mantenir, enguany, degut als confina-
ments dels nens balladors per contactes 
estrets amb contagiats de Covid-19.

Així, doncs, el diumenge 23 de gener, 
uns minuts abans de la una del migdia, 
la comitiva, encapçalada pel Pollo Mata-
puces seguit dels dansaires, va enfilar el 
camí de la plaça del CAP al so de la Cobla 

Una de les carrosses (fot. Xavier Rius)

coronavirus, no es va organitzar ni el sopar 
en honor de la banderera ni la botifarrada 
prèvia als Tres Tombs, tot i que els grallers 
sí que van anar a casa dels administradors 
a anunciar-los la festa de l’endemà.

I un cop arribat el diumenge 30 de 
gener, amb un sol esplèndid i una tempe-
ratura agradable, es va poder desenvolu-
par sense cap contratemps la cavalcada. 
Precedida pel grup de músics Som-hi 
de Caraband i pel Pollo, la banderera i 
administradors —els sortints, Ramon 
Tarter representat pel seu fill, Josep Pi-
canyol i Núria Trullà, i els entrants, Su-
sanna Clopés, Eduard Azuaza i Josep 
Ramírez—, acompanyats dels grallers i 
de bon nombre de carrosses, genets a 
cavall i tractors antics amb eines de pa-
gès, van omplir de nou els carrers amb 
un públic desitjós de viure novament la 
tradició després de l’aturada forçada de 
l’any passat.

Cap a la una del migdia, coincidint 
amb la sortida de missa de dotze i també 
amb el darrer tomb, es va procedir a la 
benedicció del bestiar i els carruatges, i 
Cosme Homs i Aleix Roca van ballar com 
és habitud el contrapàs curt, ball relacio-
nat amb la pagesia, els traginers i el seu 
patró sant Antoni. Per acabar la festa, el 
banderer, exbanderers i administradors 
van fer-se les fotografies reglamentàries 
davant l’estàtua de Rafel Casanova i re-
beren juntament amb tots els participants 
d’aquesta edició els respectius records de 
mans dels membres de la junta.
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Els dansaires i el Pollo davant de Can Carner  

Sabadell. El dia va acompanyar-hi, amb 
temperatures força suaus per a l’època i 
un sol ben lluent que convidava a sortir. 
Segurament, si sumem aquest factor a 
la interrupció de les danses d’hivern que 
es va produir l’any passat amb motiu de 
la pandèmia, entendrem les ganes que 
tenien els moianesos de poder tornar a 
gaudir d’aquestes expressions genuïnes 
de cultura popular i la munió de gent que 
es va congregar a la plaça amb motiu de 
les danses. 

En primer lloc, després de la presen-
tació per part de Ramon Tarter, es va ba-
llar el parsimoniós i elegant Ball del Ciri de 
Moià, que solemnitza el relleu dels admi-
nistradors dels altars dels sants de la vila. 
En segon lloc, els Garrofins varen punte-
jar la seva característica melodia al so de 
dos flabiols, un dels quals amb major en-
cert que l’altre a l’hora d’interpretar-la, tot 
sigui dit. Enguany, per causa de l’esmen-
tat confinament, només van poder ballar 
sis garrofins, amb molt de mèrit.

Dansat en darrer terme, el Ball de 
Gitanes de Moià enguany va ser encara 
més alegre que habitualment. El fet és 
que, després d’uns quants anys de dan-
sar-lo balladors «repetidors», un grup de 
joves de Moià i de la comarca va engres-

car-se a ballar-lo, sorprenent el públic, 
que va aplaudir-los entusiasmat. El ball 
va acabar, com és costum, amb l’escar-
ment dels balladors al Pollo després de 
les seves trapelleries en el transcurs del 
ball. Finalment, el públic i alguns balladors 
van formar una sardana.

Un any més, cal agrair a Jordi Fer-
rer, Rosa Forcada, Miquel Sala i a tants 
d’altres moianesos la seva dedicació per 
a poder fer possible la pervivència de les 
nostres danses tradicionals. En aquesta 
ocasió, especialment, hagueren d’afrontar 
la dificultat organitzativa que van suposar 
les baixes de balladors a darrera hora de-
gudes als confinaments.

I per acabar, una primícia! I és que 
aquesta era la darrera ocasió en què el 
Ball del Ciri i el Ball de Gitanes es balla-
ven amb els vestits actuals. Aquest any, 
doncs, gràcies al finançament de l’Ajun-
tament de Moià, es procedirà a la reno-
vació del vestuari d’ambdues danses amb 
la confecció de nous vestits d’època més 
fidels als que empraven els balladors, per 
exemple, en el transcurs del segle XIX. 
Així, doncs, es preveu que per la festa 
major d’estiu es puguin presentar i inau-
gurar els nous vestits dansant el Ball del 
Ciri i el Ball de Gitanes.
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Carnestoltes, tornen les ganes de festa
Elisa Roca

Tant l’Escola Pia, el divendres 25 de 
febrer, com totes les unitats del «Cau», 
l’endemà dissabte dia 26, van donar el 
tret de sortida al Carnestoltes. Uns vestits 
de civilitzacions antigues i els altres de se-
nyals de trànsit van aplegar un nombrós 
públic, sobretot familiar.

L’esperada rua de Carnestoltes del 
dissabte 5 de març va estar composta 
per onze carrosses de diferents temes i 
algunes més treballades que altres, com 
sempre sol passar. Barrejant-s’hi l’ambi-
ent familiar i el jove, amb moltes ganes de 
gresca, es pot dir que es respiraven aires 
de normalitat prepandèmica. La mascare-
ta lluïa per la seva absència i als partici-
pants i públic en general els semblava just 
—per una vegada després de tant temps 
de restriccions imposades— fent que la 
preocupació davant la possible infecció 

del Covid-19 quedés relegada a l’últim 
esglaó.

Van desfilar jocs de cartes, pingüins 
i esquimals, rèpliques d’una cantant de 
moda —exclosa de ser la representant 
espanyola del festival d’Eurovisió—, una 
colla amb aires apocalíptics que es feien 
mirar per la seva posada en escena, el 
món del circ, monges, gimnastes, hippi-
es i unes núvies embarassadíssimes que 
tancaven la corrua. Cridava l’atenció, per 
ser el mirall del que estava esperant el jo-
vent amb candeletes, la carrossa titulada 
«Suly and company», que encara que no 
tenia res d’especial era seguida per més 
d’un centenar llarg de nois i noies a tocar 
l’un de l’altre, i pràcticament tots amb un 
got a la mà, àvids de festa. La nit va aca-
bar al parc municipal amb el DJ Nandu, 
lloc on van fer cap multitud de joves.

Rua de carnestoltes (fot. Xavier Rius)  
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Rua de carnestoltes (fot. Xavier Rius)  
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El campanar de Moià, un símbol 
que necessita la nostra ajuda
Àlex Mur Creus

Tots els pobles, viles i ciutats del país 
tenen els seus propis símbols que els 
identifiquen i que generen entorn seu un 
sentiment de pertinença i un sentit de co-
munitat. En la majoria de casos es tracta 
dels seus escuts heràldics, però també 
poden esdevenir una ensenya els ele-
ments del paisatge, de la cultura popular 
o els monuments singulars i estimats per 
les persones que viuen en el municipi o 
que s’hi senten identificats. 

El campanar de Moià és un elegant 
monument barroc octogonal de 52 m d’al-
çada. És únic, singular, es troba catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local des de 
1985 juntament amb l’església parroqui-
al i forma part de l’Inventari del Patrimo-
ni de Catalunya. És evident, però, que la 
seva catalogació, protecció o singularitat 
no són elements de prou envergadura 
perquè esdevingui res més que un monu-
ment.

Així, doncs, ens hauríem de preguntar 
quins factors fan que el campanar de Moià 
es converteixi en un símbol de la vila bo i 
assolint, com a mínim, el mateix nivell de 
representativitat que el nostre escut. ¿És 
la seva bellesa, esveltesa i singularitat? 
És el so de les seves campanes? Supo-
so que cadascú deu donar més pes a uns 
factors que a uns altres, però el resultat 
de tot plegat és l’estima dels moianesos 
a un monument que fa gairebé tres-cents 
anys que regna sobre la vila i que obser-
vem des d’arreu des que som petits fins a 
la vellesa. 

* * *
Els darrers mesos, però, la presència 

d’una bastida al coronament del campa-
nar ha sorprès molts moianesos. Desenes 
de persones m’han preguntat amb preo-

cupació què hi passa, al campanar. Doncs 
bé, tot es va començar a moure el 2020. 
A l’estiu, pujant a repicar campanes i a 
treure vegetació amb l’amic i seminarista 
Cesc Aliberch, vam comprovar amb preo-
cupació la clara degradació dels arcs del 
coronament del campanar. És per aquest 
motiu que vam alertar la parròquia, el bis-
bat de Vic, l’ajuntament i la Generalitat 
per assabentar-los d’aquesta preocupant 
situació. 

Així, doncs, el 16 de desembre del 
2020, els responsables tècnics de patri-
moni del bisbat, l’arquitecte municipal, una 
arquitecta del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la regidora 
Montse Ferrer van fer una visita al cam-
panar per comprovar el seu estat general 
i, en particular, l’estat del coronament. La 
conclusió per part de tothom va ser clara 
i ràpida: a simple vista, la situació fa patir. 
Per tant, es va ordenar l’aturada immedia-
ta del toc de les campanes superiors i es 
va adquirir el compromís de fer un estudi 
tècnic que permetés diagnosticar els pro-
blemes i les deficiències estructurals del 
coronament del campanar per tal de po-
der-lo restaurar posteriorment.

A tal efecte, el bisbat de Vic ha contra-
ctat l’arquitecte especialitzat en restaura-
ció de patrimoni arquitectònic Jordi Mor-
ros, del despatx Ondara Arquitectura, per 
tal que dugui a terme les proves i els in-
formes tècnics que detallin l’estat real de 
la coronació, en primer terme, i del con-
junt del campanar i l’església, després. 
En aquest sentit, les primeres conclusions 
confirmen que s’ha observat l’existència 
de diverses inestabilitats al coronament 
de la torre del campanar que suposen un 
risc respecte de la integritat i estabilitat 

ACTES I ESDEVENIMENTS
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Algunes de les deformacions en el coronament del campanar  



30

Març-Abril 2022    

d’aquesta part de l’edifici, que es troba a 
més de 45 m d’alçada sobre el nivell dels 
carrers.

El sistema d’arcs del coronament de 
la torre mostra deformacions visibles, 
amb algunes juntes entre dovelles unides 
aparentment només amb falques de fer-
ro, amb mancances importants del morter 
d’unió, alguna dovella amb trencament 
d’una part de les arestes, destacant el 
trencament d’una de les dovelles en l’en-
caix amb la clau central de pedra, i una 
fissura ben aparent a la zona de contacte 
entre el nervi i la clau. Així mateix, els con-
traforts que recolzen els arcs entrecreuats 
també presenten algunes deformacions 
vinculades a arrels de vegetació, segu-
rament figueres, que poden incidir en la 
geometria de les arcuacions. Aquesta ve-
getació ja va ser tallada l’any 2018, però 
continua brotant i malmetent actualment 
els materials constructius del coronament 
del campanar. Aquesta problemàtica es 
considera una deficiència potencialment 
greu, atès que suposa un risc respecte de 
la integritat i estabilitat d’aquesta part de 
l’edifici, que es troba a la part més alta del 
monument. No obstant això, la resta del 
campanar no presenta problemes estruc-
turals greus i es tracta d’una construcció 
sòlida.

De manera cautelar s’ha realitzat una 
actuació prioritària de muntatge d’una 
bastida que actuï com a protecció provisi-
onal dels arcs del capdamunt del campa-
nar, que inicialment no estigui en càrrega 
i que sigui capaç de recolzar un possible 
descens de la clau i evitar despreniments 
de petits fragments cap a l’espai públic. 
Aquesta bastida també facilita l’accés per 
a una inspecció tècnica visual de proxi-
mitat sobre els arcs. Paral·lelament s’ha 
realitzat un aixecament fotogramètric en 
tres dimensions del sistema d’arcs per a 
verificar-ne la geometria i les deformaci-
ons amb precisió. A partir de la informació 
recollida, s’ha realitzat una diagnosi sobre 

l’estat de conservació del coronament de 
la torre del campanar, amb una avaluació 
del grau de seguretat. 

Actualment s’està redactant el pro-
jecte de restauració dels arcs del corona-
ment del campanar i de les teulades de 
l’església, que també es troben greument 
degradades pels corriments de teules i 
per les ventades del temporal Glòria, do-
nant lloc a multitud d’infiltracions d’aigua 
al temple. Així, doncs, en aquesta fase 
es preveu actuar en paral·lel restaurant 
el coronament del campanar i els teulats 
de l’església. Es calcula que el cost apro-
ximat d’aquestes actuacions és d’uns 
320.000 euros, dels quals uns 90.000 
els aportarà la Generalitat mitjançant una 
subvenció.

La restauració del coronament i de 
les cobertes és sols l’inici de les múltiples 
actuacions que s’hauran d’impulsar els 
pròxims anys a partir d’un pla director per 
tal de restaurar arquitectònicament i artís-
ticament el conjunt patrimonial de l’esglé-
sia parroquial i el nostre campanar. De fet, 
es tracta de l’únic monument de la diòcesi 
amb aquesta importància patrimonial que 
es troba pendent de restaurar en profun-
ditat. 

En conseqüència, és imprescindible 
la implicació de totes les institucions pú-
bliques, del bisbat, de la parròquia i fins i 
tot la contribució voluntària de ciutadans i 
mecenes privats per tal que aquest sím-
bol tan nostre i que tant estimem recuperi 
la salut i torni a lluir com ara fa gairebé 
tres-cents anys. En aquest sentit, amb el 
propòsit de finançar aquesta primera ac-
tuació, la parròquia de Moià ha habilitat 
dos comptes corrents on persones físi-
ques i jurídiques podem aportar donatius 
desgravables: 

ES42 2100 9046 9502 0002 6637 
i 

ES82 0182 3506 1102 0172 0026.
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Les cases promogudes per 
Francesc Viñas, habitades de nou
Josep Font

Les cases del carrer Richard Wagner, 
construïdes a iniciativa del tenor Francesc 
Viñas com a cases d’estiueig, són els ex-
ponents principals d’aquesta arquitectura 
a Moià. La seva patrimonialització i ad-
quisició pública van ser objecte de debat, 
estudis i propostes a inicis del segle XXI. 
L’ajuntament va aprovar inicialment, el fe-
brer del 2006, la creació de la Fundació 
Moià Baus-Toll, que contemplava, entre al-
tres, la gestió del projecte «Els Baus - Tor-
rent de les Arts», que, amb l’adquisició de 
la casa número 1, volia crear un equipa-
ment cultural per a posar en valor des de 
Francesc Viñas a la Fura dels Baus. Vista 
en perspectiva, la creació de la fundació va 
ser el cant del cigne d’aquell projecte. Els 
immobles van ser a la venda, molts anys, 
sense trobar compradors i degradant-se.

Dues de les cases han tornat a la vida, 
amb uns nous propietaris i amb l’activitat 
de paletes, pintors i artesans per a rehabi-
litar-les. Per primera vegada en un segle, 
aquests edificis faran la funció de residèn-
cia permanent i han permès la incorpo-
ració de sis nous moianesos: l’Albert, el 
Daniel i els seus dos fills, en una casa. 
L’Anna i l’Albert, en l’altra. LA TOSCA par-
la amb tots quatre, compartint un generós 
i llarg cafè al menjador. 

L’Albert i el Daniel, que vivien en un pis 
modern a Mollet del Vallès, expliquen com 
«sempre havíem somniat en una casa gran 
per reformar. Amb la pandèmia i dues cria-
tures, era força feixuc estar tancats al pis. 
Buscàvem aire lliure i vam valorar propie-
tats a la Vall d’Aran, a Terol, fins i tot cas-
tells a la venda a França. Treballant a Mo-
llet, ens calia també un poble accessible; 
així que vam dibuixar al mapa una rodona 
d’un radi de 40 km i vam començar a bus-

PERFILS

L’Albert, l’Anna i l’Albert (fot. J. Font) 
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Vista de les tres cases fetes construir per Francesc Viñas (fot. J. Font)  

car per internet. Vam trobar aquesta casa 
a la venda, i no sabíem ni qui era, llavors, 
en Francesc Viñas. Ens va agradar molt el 
jardí, que va ser un factor determinant, així 
com el colomar». «A mi la casa i la faça-
na», diu la seva parella. «Anar i venir cada 
dia de Mollet, m’ha fet conèixer el tema de 
les cues a la C-59. En segons quins hora-
ris està atapeïda, de Caldes a Mollet, però 
m’ho agafo amb resignació». «Jo treballava 
en una feina fixa en el sector sociosanitari, 
però la vaig deixar per cuidar els nens... i 
també per estar a prop fent el seguiment de 
les obres de reforma de la casa. Fa un any 
que hi treballem, ens en queda un altre... 
Bé, això és un pou sense fons. Ho volem 
restaurar tot, i amb qualitat.»

L’Albert i l’Anna abans de la pandè-
mia tenien un despatx a Barcelona, del 
sector immobiliari, amb vuit treballadors. 
Feia temps que volien marxar de la ciu-
tat. El somni era una casa modernista o 
noucentista. «Havíem mirat pel Maresme, 
però els preus eren prohibitius. En el meu 
cas —diu l’Anna— havia estiuejat en una 
casa del carrer de Sant Llogari de Cas-
tellterçol durant deu anys. Allà vam anar 
a veure dues cases, que no ens encaixa-
ven. Amb la pandèmia, veient que hi es-
taríem temps, vam tancar el despatx. Per 

això també vam començar en un altre lloc. 
Ara baixem dos, tres dies a la setmana. 
Quan vaig veure aquesta casa [la número 
3, la casa blanca amb la fusteria pintada 
de color verd], va ser un amor a primera 
vista. Vaig pensar “Uau!”. Treballo en una 
escola de teatre i de gestió cultural, i tot 
aquest entorn de música que té la casa el 
trobo apassionant.

Us coneixíeu d’abans? És curiós, 
que vinguéssiu a Moià de forma simultà-
nia. «Vam coincidir, amb poques setma-
nes de diferència. No ens coneixíem de 
res.» «Vam venir per Sant Joan, quan es 
va acabar el col·legi», diu la parella amb 
nens petits. «Ja havíem comprat la casa 
feia temps, però no vam venir a viure-hi 
fins a fer de nou les instal·lacions d’aigua i 
llum.» L’Albert i l’Anna, en contrast, diuen: 
«Vam comprar la casa el 21 de juny i la 
revetlla ja la vam celebrar aquí. Una altra 
diferència és que nosaltres hem canviat 
les instal·lacions vivint a la casa. Nosal-
tres vivim fent les obres. La nostra casa 
estava més ben conservada, això sí.» 

Primeres impressions, reaccions i 
projectes de futur

«A l’inici, amb les portes obertes per 
les obres, hi havia gent que entrava al jar-
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Els quatre nous moianesos al saló de Can Viñas (fot. J. Font)  

dí, o fins i tot a la casa, per curiositat», 
expliquen. «La gent demanava què hi farí-
em, en aquelles cases, o bé aconsellaven 
sobre el que s’hi havia de fer.» Fins i tot 
el rector els va anar a visitar, i és que les 
parcel·les termenegen amb els horts de 
la rectoria. S’hi troben també quan van a 
comprar. «La casa blanca dels porticons 
verds? Quina il·lusió, que bé, que aques-
tes cases es recuperin!», els diuen. 

«Moià té un nucli antic petit, però em 
sembla meravellós: és com traslladar-te al 
segle XVIII. Ens recorda Girona. Ens haví-
em plantejat de traslladar el negoci allà. Un 
dia feiner d’hivern sorties a les set i no hi 
havia gent pels carrers. En això Girona és 
com Moià. També que a les botigues s’hi 
parla molt el català, i el botiguer manté el 
català encara que li responguin en castellà.

»Es viu a un altre ritme, respecte a la 
ciutat. A l’inici sorprenia, que a les boti-
gues mantinguessin converses sense te-
nir pressa. També ens passa amb alguns 
industrials que ens fan les obres: ara et 
venen, ara et marxen. N’estem molt con-
tents, de la gent amb qui treballem. Saps 
que acabaran les obres segur, que a ciu-
tat de vegades no, però no saps quan. 
Però aquí hi fas relacions personals. Per 
a pagar els proveïdors, de vegades sem-

bla que els has d’anar al darrere: “Ja m’ho 
pagaràs”, et diuen.

»Moià té unes cansaladeries especta-
culars, i també les pastisseries», i desta-
quen el fet de tenir la natura tan a prop 
o les instal·lacions del pantà. Es nota, 
diuen, que la crisi ha afectat, perquè es 
veuen moltes botigues tancades. Creuen 
que falta verdura de proximitat, com te-
nien en el cas de Gallecs quan vivien a 
Mollet. I que estaria molt bé que el CAP 
es convertís en CUAP [Centre d’Urgènci-
es d’Atenció Primària] i que a l’institut es 
pogués cursar un batxillerat artístic...

Les dues parelles tenen molta feina, 
encara, per a rehabilitar i posar al dia les 
cases. «Aquesta és la nostra casa, on vo-
lem viure i on volem cuidar els nostres fills; 
això és el que volem, en el futur», diuen en 
un cas. «Nosaltres tenim un projecte de fu-
tur, a Moià, però és molt embrionari i hi ha 
molta feina, encara; un dia l’explicarem.»

El cafè s’ha allargat fins a fer-se fosc, 
mirant fotografies antigues de les cases 
i passejant entre paviments hidràulics i 
mobiliari d’inicis del segle XX. Dues ca-
ses històriques de Moià, que patien un 
procés de degradació, han passat a ser 
residència permanent de sis moianesos 
il·lusionats per restaurar-les.
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Oficis antics i personatges de Moià (14)
Transports Monsech: Maria Estevadeordal
Roser Portet

ció a una altra mercaderies— quan Joa-
quim Soler va construir la fàbrica del Va-
por. També va començar a dur cendra als 
grans safaretjos de Barcelona, per a blan-
quejar la roba, perquè no hi havia lleixiu. 
Anava amb un carro i mules; a Moià no 
era pas l’únic a dedicar-se a aquest ofici.

El carro baixava per l’entrada de la 
casa, hi havia una rampa i les mules ana-
ven a baix, al soterrani, on es cuidaven, al 
costat d’un pou i on encara es conserven 
les menjadores. L’estructura de la casa 
s’ha mantingut, tot i que s’han fet canvis 
per a fer-ne una casa més adient per a les 
noves necessitats i comoditats. 

Als inicis, marxava el dilluns i les mu-
les se sabien tant el camí que anaven so-
les, ell es posava a dormir. Els viatges a 
Barcelona amb els animals es convertien 
en una anada i tornada de tres dies. 

En principi, Ramon Monsech i Cos-
ta	no	era	el	que	estava	destinat	a	conti-
nuar l’empresa familiar.

L’avi Ramon era el més gran, el van 
portar a fer de forner a Barcelona. Quant 
als altres germans, el Joan es va dedicar 
als transports i el Manel es dedicava a un 
altre ofici. A Barcelona hi va conèixer la 
iaia Mercedes [Payarol], que va venir a 
Moià en casar-se sense conèixer els so-
gres, ni la casa, ni el poble, ni la gent. 

En tornar a Moià, el Ramon va ser 
qui	va	portar	l’empresa.

L’avi Ramon, que havia nascut el 
1900, ja va comprar el primer camió el 
1925, un Chevrolet, va aprendre a con-
duir-lo a Barcelona, durant quinze dies, la 
pràctica va anar venint... el trànsit a les 
carreteres tampoc no era el d’avui en dia.

En els anys que es van deixar de ban-
da les mules i es van començar a fer els 

UNA MICA D’HISTÒRIA

Maria Estevadeordal  

La Maria és una persona amb clara 
vocació artística des que era una nena: 
pinta, dibuixa, toca el piano..., però en ca-
sar-se amb el Josep Monsech es va haver 
d’arremangar per ajudar a tirar endavant 
la casa i l’empresa de transports. És de 
més gran que ha pogut dedicar el temps a 
pler a aquestes aptituds artístiques.

Cal Cintet és casa teva, conserves 
la	memòria	del	que	vaser	aquesta	feina	
fins	i	tot	d’abans	que	hi	arribessis.

Jacint Monsech i Barangueras, el 
Cintet —la casa continua essent cone-
guda com a Cal Cintet—, va començar 
l’ofici l’any 1917. No tenia pares i l’havi-
en afillat capellans, va viure sempre en 
aquesta casa. Es va casar amb la iaia 
Marciana Costa, que era de Vic, i van 
tenir tres fills: el Ramon, l’avi d’aquí, el 
Joan i el Manel. 

El Cintet Monsech va començar a tre-
ballar d’ordinari —transportar d’una pobla-
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transports amb camions és quan van po-
sar el nom de Transports Monsech a l’em-
presa. Van començar a anar a Manresa, 
a portar anàlisis —això jo encara ho vaig 
veure...—, a portar aigua, alfals per als 
conills... Llavors van comprar un altre ca-
mió per a anar a Barcelona, on ja hi havia 
una agència per a deixar i emportar-se els 
encàrrecs de Moià.

Amb la Mercedes havien tingut quatre 
fills: la Maria, el Josep —amb qui em vaig 
casar, nascut el 1929—, el Jacint —Cin-
to— i la Montserrat.

Com us vau conèixer, amb el Josep?
Durant la guerra els van prendre els 

dos camions que tenien i l’avi Cinto va ha-
ver de fer altres feines per a poder menjar; 
la relació amb casa meva venia d’aquí, 
perquè munyia les vaques de casa, jo era 
petita —vaig néixer el 1933—, però es 
van fer sempre.

Vaig anar a col·legi fins a disset anys, 
a les Monges Carmelites, vam començar 
a festejar quan jo en tenia divuit i ens vam 
casar quan ell va tornar de fer el servei 
militar, quan ell tenia vint-i-quatre anys i 
jo vint. Amb el Josep vam tenir tres fills: la 
Tere, la Maria i el Ramon.

Com	van	ser	els	inicis	des	que	vas	
entrar a viure a Cal Cintet?

En aquells moments hi havia feina, 
en els transports. Al principi la Maria ja 
s’havia casat i vaig viure amb el Josep, 
els avis i el Cinto i la Montserrat. La Maria 
havia portat els comptes dels Transports 
Monsech fins aleshores, la Montserrat va 
ser qui els va portar a partir del casament 
de la Maria. L’avi Cinto s’havia mort feia 
poc i venia el tiet Joan, que també tre-
ballava a l’empresa. Per a mi els primers 
anys van ser molts difícils, per haver-me 
d’acostumar a una casa molt diferent de 
la que venia. Quan la Montserrat es va ca-
sar vaig ser jo qui va començar a portar la 
comptabilitat dels Transports Monsech i el 
Josep era qui la dirigia, alhora que condu-
ïa algun dels camions.

A les Monges jo havia fet la tenido-
ria —que era fer matemàtiques—, i vaig 
aprendre a portar la comptabilitat. Em va 
fer molt servei en la vida, perquè em vaig 
posar al despatx a portar els comptes de 
l’empresa. Eren els principis dels anys 
seixanta. Era necessari adquirir un ga-
ratge, perquè s’havien comprat diversos 
camions però no hi havia un garatge on 
deixar-los. El vam fer al carrer de l’Espe-
ranto, on hi havia hagut un hort que era 
del meu pare, Josep Estevadeordal.

Una altra cosa que vaig poder fer en 
aquella època, en anar millor, és assegu-
rar tots els conductors, els treballadors, 
l’avi Ramon... Era important que tots els 
treballadors estiguessin inscrits en la Se-
guretat Social.

Quins eren els principals trans-
ports	que	es	feien	quan	tu	vas	arribar	
a la casa?

En acabar la guerra van poder tre-
ballar molt, perquè les fàbriques tèxtils 
d’aquí Moià treballaven força, i es feia el 
transport per a aquestes fàbriques. Tam-
bé es van portar els transports de la cons-
trucció del que va ser el Gran Hotel de 
Moià.

Un altre transport important era el de 
baixar tota la llet d’aquests pobles a Bar-
celona, a la Cooperativa Rania —que ja 
no existeix—; un camió baixava amb tota 
la llet de l’Estany que els pagesos li dei-
xaven al costat de la carretera, vigilant 
fins que el camió passava, igual que la de 
Collsuspina i de Calders. A la tornada, els 
pagesos venien a buscar els pots buits 
que els deixàvem a l’entrada d’aquí casa. 

Es va poder fer una altra cosa que va 
ser molt avantatjosa: en aquell moment 
no era habitual que la gent tingués un 
compte corrent al banc; Rania ens paga-
va a nosaltres la llet dels pagesos i el nos-
tre transport; vam avisar els pagesos que 
cobrarien la llet en els comptes corrents al 
Banc Popular. Amb els altres clients tam-
bé es va començar a fer així. Administrar 
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Jacint Monsech baixant cendra a Barcelona, cap a 1919-1920 (fot. S. Renom)

els diners a través del banc va ser d’una 
gran ajuda.

Més endavant ja vam començar a 
treballar per a empreses més grans, com 
Roqueta, BCH, Ducorsa, Aprestín... els fè-
iem tots els transports i aquests transports 
eren el que donava més rèdit al negoci. 
Eren empreses que havien vingut per ini-
ciativa pròpia o per contactes personals 
a demanar-nos els serveis de transport. 
També treballàvem pel que ens demana-
ven pagesos, botiguers i particulars del 
poble; tothom feia encàrrecs puntuals.

Qui conduïa els camions i feia els 
diferents trajectes?

Els camions els portaven empleats 
de la casa, de Moià i l’Estany: Joan Mon-
sech, Cinto Monsech, Josep Sala, Pere 
Genescà, Joan Casals, Indalecio Díaz, 
com a conductors, i Ramon Canadell, 
Joan Puig, Josep Bruguet, Paco Guer-
ra... com a ajudants. Tots molt bona gent, 
que ens apreciaven molt i encara fins avui 
hem continuat tenint bona relació, amb els 
que són vius... 

El	teu	fill	Ramon	va	ser	el	succes-
sor natural de la gestió de Transports 
Monsech.

Va ser el moment que vam deixar tot 
d’empreses: Ducorsa, Aprestín i d’altres, 

les havíem estat duent durant molt temps. 
Vam fer més garatges per als camions, 
a la carretera de Barcelona. Nosaltres ja 
ens havíem retirat. 

L’agència que teníem a Barcelona 
era l’Agència Fores; no era rendible, els 
temps estaven canviant, s’havien fet tots 
els encàrrecs igualment fins que en els 
anys noranta es va deixar. Era a la matei-
xa època que va començar a treballar-hi 
el meu fill Ramon, coincidia també amb 
un moment en què els antics conductors 
es van anar jubilant, i el Ramon només es 
va quedar amb dos camions. Hi va treba-
llar un cert temps, fins que van arribar els 
anys de crisi, a partir del 2008, i ja es va 
tancar l’empresa.

¿Vols afegir algun comentari, Maria?
Sí, vull fer constar un agraïment a to-

tes les persones que van treballar per a 
Transports Monsech, per la seva constàn-
cia i bondat. I fer extensiu aquest agraï-
ment a totes les empreses i persones per 
les quals es va treballar, per haver confiat 
en els serveis dels nostres transports. 

Ara puc gaudir del meu temps, dels 
fills, de la Tere, de la Maria i del Ramon, 
és clar, i de les seves respectives pare-
lles, i dels nets, que m’omplen de satis-
faccions!
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Gerta Payàs i el poble maputxe
David Prat

mes d’escriptura per a algunes llengües 
americanes amb l’objectiu de traduir els 
evangelis, llibres de predicació, vides de 
sants, sermons, etc., i promoure així la 
cristianització del continent; ens explica 
com aquests missioners van privilegiar 
algunes llengües indígenes, que van ano-
menar llengües generals, i en van margi-
nar d’altres que van considerar poc útils 
per als seus objectius; ens explica com 
els libertadores de principis del XIX van 
traduir al castellà textos del liberalisme 
europeu però eliminant-ne els capítols an-
ticlericals, perquè no sintonitzaven amb la 
sensibilitat americana del moment.

I Gerta Payàs també ens fa saber que 
la primera gramàtica del mapudungun (re-
cordem, la llengua del poble maputxe) va 
ser obra del jesuïta andalús Luis de Val-
divia a principis del segle XVII. Un segle i 
mig més tard, però, el 1765, es publiquen 
un diccionari i una gramàtica del mapu-
dungun de molta més qualitat (Arte de la 
lengua general del reyno de Chile), i l’au-
tor d’aquesta obra és el missioner Andreu 
Febrés (Manresa, 1732/1734 - Càller, Sar-
denya, 1790). El manresà Febrés, a més 
a més, va ser l’autor de la primera gramà-
tica coneguda de la llengua sarda: Prima 
grammatica de’ tre dialetti sardi (1786).

A la Universitat de Temuco, on actu-
alment treballa, es vetlla per respectar la 
cultura maputxe, perquè una part signifi-
cativa dels estudiants pertanyen a aques-
ta ètnia; però malauradament Xile en el 
seu conjunt no ha estat històricament un 
país respectuós amb els pobles originaris. 
Payàs ens explica com els països actuals 
del continent americà segueixen dos mo-
dels diferents de constructe nacional. Per 
una banda, Mèxic, el Perú o Guatemala, 
per posar tres exemples, construeixen la 
seva identitat nacional a partir de la idea 

Gerta Payàs

Hi ha un fil que uneix el Moianès 
amb l’Araucània, amb el poble maputxe. 
I aquest fil es diu Gerta Payàs (Manresa, 
1954), traductora, estudiosa de la traduc-
tologia i activista en defensa dels drets 
d’aquest poble indígena americà.

La vaig conèixer el proppassat 9 de 
gener a l’Estany, on va fer una xerrada 
justament sobre els maputxes i la seva 
llengua, el mapudungun, i vaig veure de 
seguida que Gerta Payàs forma part de 
la llarga llista de catalans talentosos que 
viuen escampats pel planeta i dels quals 
amb prou feines tenim notícia. Payàs, que 
ha passat part d’aquest estiu austral a Ca-
talunya, fa més de trenta-cinc anys que 
viu a Amèrica: va estar vint anys a Mè-
xic i des del 2004 està establerta a Xile, 
concretament a Temuco, capital d’una de 
les regions on viuen els maputxes. Es va 
doctorar a la Universitat d’Ottawa (Cana-
dà) amb una tesi que estudiava la relació 
entre la traducció i el colonialisme. Ger-
ta Payàs ens explica, per exemple, com 
els missioners europeus van crear siste-
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del mestissatge i valorant amb orgull el 
passat precolonial asteca, inca o maia. En 
canvi, Xile, l’Argentina o els Estats Units 
fonamenten la seva identitat nacional en 
la població d’origen europeu que s’allibe-
rà del jou de la metròpoli entre finals del 
segle XVIII i principis del XIX, i consideren 
el component indígena de la seva pobla-
ció com una rèmora, com una nosa que la 
modernitat s’encarrega de fer desaparèi-
xer amb el pas dels anys.

Els maputxes no van ser sotmesos 
per les tropes de la corona espanyola. 
Van conservar la sobirania i, mitjançant 
uns parlamentos hispano-maputxes que 
es van celebrar entre els segles XVI i 
XIX, van pactar amb Espanya el respecte 
pel seu territori i els seus drets, a canvi 
d’una aliança que els obligava a no coo-
perar amb altres potències colonials com 
Holanda o Anglaterra. Ha estat després 
de la independència de Xile que la nació 
maputxe ha estat víctima de l’ocupació i 
de les violacions més evidents dels seus 
drets. Segurament, molts catalans han 
sentit a parlar darrerament del conflicte 
obert entre l’estat xilè i els maputxes. Les 
anomenades forestals ―empreses que 
es dediquen a la producció de fusta i cel-
lulosa i que al llarg dels darrers decennis 
han anat fent seves enormes extensions 
de terres maputxes en les quals han subs-
tituït l’arbrat autòcton per espècies econò-
micament rendibles com l’eucaliptus o el 
Pinus radiata―, les forestals, dèiem, són 
avui en dia un element clau del conflicte 
entre els maputxes i Xile. El fins ara pre-
sident xilè Santiago Piñera va decretar 
el passat octubre l’estat d’emergència 
en algunes províncies del sud afectades 
pel conflicte violent amb els maputxes. 
L’estat acusa els activistes de terroristes 
i aquests reivindiquen el respecte pels 
drets històrics del seu poble.

Gerta Payàs i alguns col·legues seus 
xilens han dedicat esforços a treure de 
l’oblit tota la documentació que van gene-

rar els parlamentos dels segles XVI-XIX. 
N’han fet una adaptació a un castellà més 
actual i comprensible per als lectors con-
temporanis i han penjat els documents a 
la xarxa, posant-los a disposició de tots 
els interessats. L’objectiu és recuperar 
una part clau de la història del poble ma-
putxe i alhora que aquests textos puguin 
servir d’argument perquè l’actual Con-
venció Constitucional xilena, encarre-
gada de redactar una nova proposta de 
constitució des de l’any 2020, contempli 
els drets històrics de tots els pobles indí-
genes de Xile. Els acords dels antics par-
lamentos que es conserven han de ser 
un fil conductor entre el passat i el futur 
i haurien de ser la baula que connecti la 
legalitat del període colonial amb la nova 
constitucionalitat a què alguns ciutadans 
de Xile aspiren.

Però Gerta Payàs, juntament amb al-
tres acadèmics i activistes, també ofereix 
el seu suport als maputxes represaliats 
per Xile. Les institucions xilenes no sem-
pre han estat respectuoses amb els ciuta-
dans que s’han mostrat ferms en la seva 
voluntat de declarar en mapudungun en 
les sales de judici (això a alguns catalans 
no els deu sonar gens estrany). Ha calgut 
formar un cos d’intèrprets i crear un proto-
col que ajudi les persones jutjades a fer-
se respectar quan es troben en aquesta 
desagradable i injusta situació. I d’això se 
n’ha encarregat el grup d’activistes entre 
els quals figura la protagonista d’aquest 
article.

Per acabar, fem un salt transoceànic 
que ens retorni a casa. Quin és el com-
ponent moianès de la manresana Gerta 
Payàs? El seu avi matern, Jaume Puig-
arnau, procedent de Mura i Terrassa, va 
comprar la Granoia després de la guerra, 
com a lloc d’estiueig familiar. I, per altra 
banda, el seu pare, fill d’Aiguafreda, va ar-
ribar a Moià buscant l’aire net que li dema-
naven els pulmons després d’haver patit 
tuberculosi i d’haver estat ingressat al sa-
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L’apunt natural: l’hivern
Sergi Torné. Guia de les Coves del Toll

Durant els mesos de desembre fins a 
febrer, els paisatges i la natura del Geo-
parc s’aturen. Moltes plantes nutrícies, 
bàsiques per a mantenir la cadena ali-
mentària, a causa de la falta d’hores de 
llum es panseixen o perden fulles i fruits, 
i el descens de les temperatures, junta-
ment amb l’escassetat d’aliments, fa que 
l’hivern sigui una època molt dura per a 
la supervivència dels animals d’aquests 
entorns.

Els animals popularment dits de sang 
freda, com són invertebrats, peixos, am-
fibis i rèptils, per a resistir al mal temps 
opten per una estratègia anomenada bru-
mació.

A aquests animals, que no poden 
regular la seva temperatura corporal, la 
dràstica disminució del termòmetre els 
provoca que no puguin realitzar les fun-
cions vitals correctament i entren en le-
targia per a sobreviure, és a dir, que es 
mantenen en un son obligat per la tem-
peratura ambiental. Si aquestes condici-
ons ambientals canviessin, la bromació 
pot revertir en qualsevol moment i fer que 
en ple hivern les funcions vitals tornin a 
la normalitat. Per això potser ens ha sor-
près en un mes de gener calorós veure 
sargantanes actives o insectes voleiant 
pels camps, però si torna el fred, tornen a 
desaparèixer.

Els animals popularment dits de sang 
calenta (ocells i mamífers) no depenen de 
la temperatura exterior per a mantenir les 
seves funcions vitals, de manera que de-
penen de la disponibilitat d’aliment per a 
mantenir l’escalfor dels seus cossos. Els 
nostres ocells es mantenen sempre actius 
i, o troben menjar suficient per a mante-
nir-se al lloc, o marxen a territoris més 
càlids. Per als nostres hivernants, posar 
una menjadora d’ocells al jardí pot ser una 
bona manera d’ajudar-los a suportar mi-
llor el fred i ens permetrà contemplar així 
bona part dels veïns que tenim vivint al 
nostre voltant.

Una bona part dels mamífers opten 
també per mantenir-se actius cercant ali-
ment. Però alguns han decidit fer un pas 
enrere i realitzar una estratègia similar a la 
dels animals de sang freda. Així que, du-
rant la tardor, els ratpenats, com també els 
lirons, eriçons, teixons, marmotes i óssos, 
es preparen per a la hivernada. D’aquest 
costum de dormir durant tot l’hivern n’han 
sortit les frases populars dorms més que 
un liró o dorms més que una marmota.

En el cas dels ratpenats, després de 
l’època d’aparellament els mesos de se-
tembre i octubre, es passen la tardor in-
gerint grans quantitats d’insectes, molts 
d’ells nocius per als conreus i per a no-
saltres, i van acumulant el màxim de greix 

NATURA

natori del Puig d’Olena. I va ser a Moià on 
els seus pares es van conèixer i on Gerta 
Payàs, tot i viure a Manresa, va passar les 
seves vacances durant la infantesa i part 
de la joventut. Els seus records infantils i 

juvenils, doncs, estan estretament lligats 
a la nostra comarca i molt especialment a 
Moià; i, amb els anys, una part de la seva 
extensa família ha convertit el Moianès en 
la seva residència habitual.
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Tritó verd

que són capaços d’emmagatzemar en els 
seus diminuts cossos fins a augmentar un 
30% del seu pes normal (seria l’equiva-
lent al fet que una persona d’uns 60 kg de 
pes s’engreixés 20 kg en dos mesos!). Un 
cop estan ben plens, el seu metabolisme 
pateix uns canvis molt acusats que els fan 
disminuir dràsticament les seves funcions 
vitals: el seu cor, que durant l’estiu bate-
gava a 600 pulsacions per minut, ara ho 
fa a 10. La seva respiració passa a ser un 
1% de la que tenia mentre estava actiu i 
es torna pràcticament imperceptible, i la 
seva temperatura corporal passa d’uns 
30°C a igualar-se a la temperatura ambi-
ental (entre 0 i 10°C). 

Aquesta hivernada, però, no és una 
letargia contínua fins a la primavera com 
alguns podrien creure, sinó que aquests 
dormilegues es van despertant de tant en 
tant per fer les seves necessitats o per 
canviar de lloc. 

Generalment, els ratpenats busquen 
llocs amb poques variacions de tempera-
tura, i millor si són d’elevada humitat per 
a evitar la deshidratació o l’assecament 
de les seves valuoses membranes alars, 
de les quals depenen per a poder volar. 
Per això trobem de tant en tant ratpenats 
a les coves del Toll. La seva temperatura 
es manté força constant al llarg de l’any 
(entre 13 i 15 graus centígrads) i l’elevada 
humitat del 80% en fan un lloc idoni per a 
aquest descans hivernal.

Així que si un dia d’hivern decidiu vi-
sitar una cova, una mina, o entreu dins 
unes golfes i hi trobeu un ratpenat, és de 
vital importància no molestar-lo, ja que, 
si el despertem, les seves reserves de 
greix acumulades poden reduir-se dràsti-
cament i perillar la seva supervivència de 
cara a la primavera. El mateix passaria 
amb els altres mamífers dormilegues si 
els molestéssim.
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Celebració cinquantenària, als 52!
Montse Viladrich

Pensàvem que seria cosa d’unes set-
manes quan el març del 2020 estàvem 
confinats i fèiem llista de WhatsApp per 
celebrar els cinquanta anys dels nascuts 
l’any 1970, i no ha estat fins al 12 de febrer 
d’enguany que ho hem pogut encaixar.

Tanmateix era una celebració tan es-
perada que va aplegar una quarantena de 
velles amistats a la Torre de Casanova, 
tant de les qui fa anys que van marxar de 
Moià, com d’aquelles persones de fora 
que hi varen estudiar, com de les qui no 
n’hem marxat mai i d’altres nouvingudes; 
tothom hi era convidat.  

Cap a les dotze hi anàvem arribant  en 
un ambient molt alegre i distès. Somriu-
res, abraçades, complicitats, tots ens po-
sàvem al dia del que havia estat de nosal-
tres... família, feina i residència d’aquells 
que no en sabies res des de primària o 
secundària, o simplement dels qui n’havi-
es perdut la relació. I tot ben amanit amb 
les músiques del Modium per a rememo-
rar vells temps d’adolescència, també.

Després d’un bon dinar ens vam aco-
llir per escoltar les anècdotes que entre 

tots vàrem escriure en petites cartolines, 
i va ser molt divertit recordar aquells epi-
sodis, alguns ja oblidats, però ara ja altre 
cop ben recuperats. Tot plegat semblava 
que tornessis a estar al pati de l’escola, 
o a la classe de..., o de convivències. Mi-
rades de reüll cap a un temps en què, qui 
ho sap, s’havien teixit els nostres primers 
amors d’infantesa. Aquells anys viscuts 
amb despreocupació i felicitat. Quin plaer 
per a l’esperit que et retornin a la memòria 
les vivències de fa tants anys! 

Acabat també es van projectar fotos 
de quan érem infants i amb petits grups 
vam concursar en un kahoot d’una vin-
tena de preguntes sobre Moià i els mo-
ianesos. Va ser molt divertit, tot plegat. 
Tampoc no hi van faltar un munt de foto-
grafies per a deixar constància de l’esde-
veniment, i és que a darrera hora ningú 
no volia marxar! 

Complir anys és inevitable, però fer-se 
vell és opcional; estem per la 52a volta al 
calendari, però ens sentim tots molt joves 
i dono fe que han quedat moltes ganes de 
repetir la commemoració!

MISCEL·LÀNIA

Els cinquantadosins a la Torre de Casanova  
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Pere Abadal i l’esquelet
Montse Ginesta & Joan Portell

Durant el segle XVII dins el repertori 
barroc les meditacions sobre la vida des-
prés de la mort eren una obsessió. Pere 
Abadal va gravar quatre planxes que 
s’han perdut, però de les quals tenim al-
gunes còpies sobre paper. Són els ano-
menats Novíssims: la mort i el judici final, 

el purgatori, el cel, i l’infern. Les estam-
pes, de grans dimensions, eren penjades 
a l’interior de les esglésies, a la vista de 
tots els fidels, que en la seva majoria eren 
analfabets.

Pere Abadal va tancar la porta de la 
botiga per dins, amb el forrellat, i va aca-
bar d’endreçar quatre coses que hi havia 
damunt el taulell: un pot gros de sucre, un 

de cafè, un altre de melindros, alguns pa-
quets més petits de xocolata en pols. Els 
va arrenglerar per mides i els va anar col-
locant a les prestatgeries.

Era tard i estava cansat. Sentia com la 
Júlia cantussejava i rentava els plats al pis 
de dalt. Es va asseure damunt d’un sacs 

estibats a tocar de la porta d’entrada i es 
va entretenir a omplir paperines d’amet-
lles torrades. 

De cop, Pere Abadal va patir un cal-
fred. Una ventada va esbotzar el forrellat i 
es van esbatanar les dues portes d‘entra-
da de la drogueria. 

Un esquelet enfilat damunt d’un ca-
vall aparegué al mig de la botiga. L’os-

ART I LLETRES

Els Novíssims. Novíssim primer de la mort i els seus camins  
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Conjuració
Q. Solà

La vergonya d’un món avui és tema.
Hi ha fe ni poder que enguany la pari?
Conservant la frescor d’un món primari,
va escampant el seu baf com anatema.

No hi ha taca més ampla i més feixuga.
Tot està capgirat i aires de guerra

van gelant l’assossec que, amb una gerra,
convida a l’aldarull quan l’aixopluga.

Confi rma Mart guerrer a l’estelada
el que l’home senzill ja pressentia:

que hauria d’haver-hi foc i davallada.

Si la coloma blanca cel volia,
les urpes d’un falcó amb massa gana
nous fets sagnants d’història escriuria.

Fot. Xavier Rius

samenta va atrapar d’una revolada en 
Pere Abadal per la cintura i el va asseure 
a la gropa. Aleshores, l’insòlit genet tra-
vessà al galop la fi nestra oberta del pati i 
s’endugué el gravador muntanya amunt. 
A la mà dreta, com si fos un estendard, 
l’esquelet hi duia una dalla i amb l’altra 
mà menava les regnes del cavall. Ca-
valcaven a una velocitat vertiginosa, cap 
al serrat de Baiona. Pel camí, dracs de 
vuit caps bramaven tot colpejant el terra 
amb una cua quilomètrica. La calavera 
reia amb un riure metàl·lic, mentre Aba-
dal, amanyogat al seu darrere, aferrat al 
costellam, tremolava com una fulla. Una 
boira grisa i espessa fuetejava l’altiplà de 
Moià. Dalt d’un terrer, una colla de peni-
tents resaven esporuguits sota d’un ar-
bre. Llampegava! La dalla que duia l’es-
quelet els va caure al damunt amb un cop 
sec, net i precís..., i el cel es va omplir de 
sang i les peülles del cavall van engrunar 
els caps, les mans, els peus, els braços, 
els malucs i les espatlles acabades de 
segar!

Uns copets a les galtes i un sacseig el 
van despertar. La veu de la Júlia li va ferir 
les orelles.

—Ja hi tornem a ser! Vols parar? 
T’has tornat a endormiscar! Sembla men-
tida! I aquests crits? Què vol dir això? La 
mort? El judici fi nal? L’infern? Dracs de 
vuit caps? Dimonis? Verge Santíssima! 
T’agafarà un cobriment de cor! Acaba 
d’una vegada aquests gravats dels No-
víssims! Estic farta dels teus malsons..., 
fi ca’t al llit, que sembles una criatura de 
bolquers..., vinga somicar, vinga somicar, 
aquí arraulit damunt d’un sac d’ametlles. 
On s’és vist!

En obrir el ulls, en Pere va veure com 
a poc a poc s’anaven esborrant les parau-
les escrites damunt d’una de les parets 
de la botiga «PERE ABADAL ME FECIT». 
Eren d’un vermell brillant i regalimaven, 
regalimaven, regalimaven..., com la sang 
dels innocents.

Es va fregar els ulls, va mirar la Júlia, 
la seva dona, i es va enriolar tot sol. Qui-
nes coses, quines coses!
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Versos diversos...
Baltasar Fonts

Susanna Rafart (Ripoll, 1962) ens 
presenta aquest poema ric de mati-
sos.

Tracta del desamor que mai no està 
prou conformat amb l’absència defi nitiva 

de la persona estimada, que fou i ja no 
és. L’amor que ella «veu» de forma so-
vintejada «com una onada que torna». El 
dolor del desamor que busca encara una 
esperança.

Fot. C.I.C. - Moià

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

ODONTOLOGIA GENERAL

URGÈNCIES

ORTODÒNCIA

IMPLANTS

La terra I (de La llum constant)

Veure’t és dir-te adéu,
un llarg adéu de brancatges que sostenen un «ara»,
un adéu que s’abat per cantonades
de nit, amb la mà blanca,
l’adéu que fuig dels ulls i no s’acaba.

Veure’t és dir-te adéu cada vegada
pel terror de la pau del teu bes que s’estanca,
per la por dels meus dits que no creixen ni s’alben
pel neguit que no dic, pel que dic i no parla.

Veure’t és dir-te adéu
com l’onada que torna, com el vent que recapta
les llavors d’aquells àngels que mai no germinaven.
He vingut per això: per saber dir-te adéu
i travesso rius negres que l’oblit desfermava
i vinc i et dic adéu
i en l’adéu hi ha l’encara.
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«Moià d’abans», cent històries
Josep Ubasart

A mitjans del proppassat mes de de-
sembre el moianès Joan Carrera i Vilar-
dell publicava per internet el seu darrer 
article mensual sobre història del nostre 
poble. Fou una inesperada sorpresa que, 
arribant al número cent, ens anunciava el 
comiat.

A en Joan li agrada la història, la tre-
balla i, fent un esforç pedagògic, la divul-
ga amb claredat i concisió. Durant deu 
anys, cada mes ens ha obsequiat amb 

el resultat de les seves recerques perquè 
en gaudim i per a satisfacció personal. Un 
servei voluntari, redactat amb constància, 
dedicació i encert, mostrant una gran es-
tima per les coses de Moià i la seva gent.

Cent històries de temes locals, re-
copilació de dades i notícies, d’orígens 
i fonts diversos i variats. Treballs desta-
cats que és un goig poder ressaltar. Tots 
acompanyats d’escollides fotografies de 

la seva pròpia col·lecció o cedides per col-
leccionistes.

L’autor, d’ofici empresari tècnic mecà-
nic, frueix investigant l’evolució de la cièn-
cia i la tecnologia a la nostra comarca. Per 
citar-ne algun capítol escollit: 1792, me-
surant el metre, Dunkerque-Barcelona via 
Puig Rodó. El primer vol al cel moianès... 

Ens documenta i aporta caracterís-
tiques sobre eines i màquines del camp, 
molins de vent, transport de persones i 

mercader ies . 
Fotògrafs, te-
lèfon, ràdio i 
televisió. Hos-
tals, fondes i 
cafès. Edificis 
representatius 
o senzills forns 
de calç. Estudia 
i biografia fins 
on pot perso-
natges gairebé 
desconeguts: 
Maria Concep-
ció Riera i Vilar-
dell, missionera 
moianesa a Ni-
caragua i Costa 
Rica; l’escultor 
Josep Cardo-
na i Furró, que 
havia compartit 

estudi amb el seu amic Picasso i va morir 
a Moià...

Tenim a disposició tot un conjunt d’in-
formació que ens ajuda a conèixer, enten-
dre o recordar obres i accions dels nos-
tres avantpassats.

Us invitem a entrar a internet. Cliqueu 
Moià d’abans. S’obrirà un text de presen-
tació i l’índex de les cent històries de casa 
nostra. Viviu-les!
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PUBLICACIONS
Llibres

V. Miserachs (música), J. Ruaix (text). Diàleg patriarcal
Vic: Bisbat de Vic, 2022. 1 disc + llibret 
Oratori en homenatge a l’abat-bisbe Oliba i al bisbe Torras i Ba-
ges, amb música de Valentí Miserachs sobre llibret de Josep Ru-
aix, que s’interpretà el 2018 a Vic, Ripoll, Barcelona, Manresa i 
Igualada, i, el 2019, a Roma. Hi intervé una orquestra, nou cors 
d’adults i tres infantils, i quatre solistes, dirigits per l’autor.

Revistes
—L’Esplai, núm. 274 (desembre 

2021), amb 4 pàgines sobre l’Associació 
de Gent Gran, Moià. 

—Modilianum, núm. 65 (2n semestre 
2021), revista d’estudis del Moianès, amb 
112 pp., comprenent-hi els índexs 2019-
2021.

—La Aventura de la historia, núm. 
280 (febrer 2022), amb «Erasmo de Góni-
ma, el fabricante más poderoso», article 
d’Àlex Sánchez.

—Catalunya Cristiana, núms. del 23-
1-2022 i 30-1-2022, amb l’article «Feina-
da utilíssima» i una ressenya del llibre El 

parlar de l’Alta Segarra, de Carles Riera, 
a càrrec de Josep Ruaix.

—El Bon Pastor, de febrer 2022, re-
vista digital, amb la recensió del llibre Sig-
nes i fe en Joan 11, de Pere Prat i Serra, 
signada per C. Riera.

—Butlletí del Santuari (Montserrat), 
núm. 119 (maig-agost 2021), amb l’article 
«Els orgues grans de Montserrat. IV, L’or-
gue de Pau Obradors, 1830-1946», del G. 
Ramon Oranias.

—Full Diocesà, de Vic-Solsona, nú-
mero del 6-2-2022, amb l’article «El més-
enllà», signat per J. Ruaix. 

Diaris

ordinat la remesa, en gran part d’una firma 
de la Garrotxa, i que es fa amb finalitats so-
cials».  

19-1-2022
«Moià enceta avui les festes de Sant Sebastià, 
que ja viurà de ple. Balls i danses compartiran 
protagonisme amb els Tres Tombs, que tanca-
ran la celebració el dia 30».

21-1-2022
«El reciclatge al Bages i al Moianès supera 
per primera vegada el que va a l’abocador. El 

12-1-2022
«Castellterçol aprova per a aquest any un 
pressupost de 2,7 milions d’euros. Entre les 
inversions més destacades hi ha la reforma i 
adequació de l’equipament de les escoles ve-
lles».

17-1-2022
«Moianès Solidari envia 400 plaques solars 
més als projectes de Benín. L’entitat ha co-
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11-2-2022
«El Govern millorarà el tram amb més revolts 
entre Artés i Calders».

13-2-2022
«El Moianès salta la barrera dels 14.000. Des 
que es va constituir com a comarca, l’any 2015, 
el conjunt dels deus municipis moianesencs 
ha sumat 1.145 habitants més. En el moment 
de la seva creació era la sisena demarcació 
més petita de Catalunya, i amb el creixement 
n’ha superades dues».

15-2-2022
«Un cotxe bolca a l’entrada de Calders»

17-2-2022
«La Gran Kedada de Castellterçol aconse-
gueix aplegar prop de 600 corredors i cami-
nadors». «El bus que uneix el Moianès amb 
la UAB ha transportat 3.330 usuaris el primer 
any. La línia es va engegar el febrer del 2021, 
en resposta a una demanda dels estudiants 
moianesencs, i ara té prop de 600 viatgers 
mensuals». 

18-2-2022
«La Catalunya Central disposa del primer 
escorxador mòbil de l’Estat. S’espera que se 
n’aprofitin 11 explotacions del Berguedà, Ba-
ges, Moianès i Osona. Era una gran demanda 
de granges que tenien dificultats perquè els 
escorxadors acceptessin les seves producci-
ons».

2021 els municipis agrupats en el Consorci de 
Residus han recollit per la via de la reutilització 
el 51% dels residus generats, més de 100.000 
tones».
  
24-1-2022
«Jo, ni tampoc els de casa meva, no ens hem 
contagiat mai de la malaltia», declaracions de 
Dionís Guiteras, alcalde de Moià, en un repor-
tatge titulat «Personalitats davant la pandè-
mia».

26-1-2022
«Ajornen el judici pel desnonament de l’Ate-
neu Popular del Moianès. Errors processals i 
vulneració del dret de la defensa van fer que 
se suspengués la vista». 

28-1-2022
«L’Ajuntament de Moià declara el Parc Mu-
nicipal Bé Cultural d’Interès Local. El ple va 
aprovar la figura de protecció del que és un 
espai emblemàtic de prop de 18.000 m2. La 
catalogació vol ser un punt de partida per a 
actualitzar, regular i potenciar l’espai». 

2-2-2022
«La física Clara Prats, guardonada en els Pre-
mis Ciutat de Barcelona. Es lliuraran el 15 de 
febrer en una cerimònia al Saló de Cent».

3-2-2022
«La fiscalia demana deu anys de presó per a 
l’acusat d’una violació a Moià». 

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
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Naixements
Martí Espinar Martínez, fill de Joan 

Miquel i d’Anabel, dia 31 de desembre.
Izan Quindos Martí, fill de José Julio i 

de Sònia, dia 2 de gener.
Unai Rovira Pecchioli, fill de Joan i 

d’Irene, dia 6 de febrer.
Joan Homs i Ibáñez, fill de Joan i d’Ín-

grid, dia 8 de febrer.
Carla Vegué Solà, filla d’Artur i de Lí-

dia, dia 14 de febrer, a Sant Joan Despí.
Jaume Casallarch Serra, fill de Marc i 

de Roser, dia 23 de febrer.

Defuncions
Dolores Guerrero Campiña, de noran-

ta-dos anys, vídua d’Antonio López, dia 1 
de febrer.

Samuel Herencias Perantón, de no-
ranta-un anys, dia 1 de febrer.

Emili Ferrer Prat («Mílio de l’Ocella»), 
de vuitanta-vuit anys, dia 19 de febrer.

Sebastià Padrós Roca, de vuitanta-sis 
anys, dia 27 de febrer.

Josep Forcada Franquesa, de seixan-
ta-nou anys, dia 3 de març.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

En la mort del nostre pare
Família Tantiñà 

Vell viatger coneixedor de bona part 
del món, ara malauradament et toca fer 
el més llarg dels viatges, sense roba però 
amb un munt de saviesa, de valors que 
ens vares ensenyar; amb el saber fer de 
les coses i amb la nostra estimació infini-
ta, que ens quedarà per sempre.

La família Tantiñà-Casarramona vo-
lem donar les gràcies pel suport rebut i les 
mostres d’afecte envers la mort del nostre 
pare, Francesc Tantiñà Portet. Gràcies de 
tot cor.

NECROLÒGIQUES

Francesc Tantiñà

El Punt Avui

7-2-2022
«L’arbre pot ser la millor màquina de preven-
ció», entrevista a Just Serra, de Calders, ge-
rent de la Federació Catalana de Propietaris 
Forestals.

15-2-2022
«L’immigrant ha de jugar amb la seva dife-
rència», entrevista de dues pàgines a Josep 
Maria Soler i Casas, “Muma”, artista, creador 
de grans “performances” participatives en 
les que utilitza milers d’espelmes (vinculat a 
Moià).
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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 
21 d’abril, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la 
nostra bústia, a Can Carner.

GENER 2022

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 31

TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

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

11,4

10,8

11,9

3,3

-0,2

0,8

7,3

5,3

6,4

6

10

10

1

0

1

3

0

0

NW

W

W

4,4

0,0

0,0 4,4

DÈCADA

FEBRER 2022

De l’1 al 10

De l’11 al 20

Del 21 al 28

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

14,2

12,4

13,3

2,8

4,2

3,6

8,5

8,3

8,5

7

3

4

3

4

0

0

3

4

W

W

W

0,0

7,8

0,0 7,8

DÈCADA TEMPERATURES ESTAT DEL CEL VENT PLUJA

L’hivern desembre 2021-febrer 2022 ha estat el tercer menys plujós des del 1916, amb 12,8 
l., només superat pels hiverns del 2011-2012 (11,0 l.) i el de 1999-2000 (6,1 l.).

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

COMPARATIVA GENER-FEBRER 1922 - 2022   

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

Gener	1922 Gener 2022

7,0
-0,6
3,2
13,0
-6,0
30,6
8,5
8
2

11,4
1,3
6,3
17,2
-3,7
4,4
3,2
3
0

Febrer	1922 Febrer 2022

11,4
1,9
6,6

17,0
-5,0
20,2
15,0

0
0

13,3
3,5
8,4

20,8
0,0
7,8
4,8
5
0



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

Una inscripció d’aquest tipus 
semblaria que hagués d’estar al 

cementiri, però no és així. 
Sabeu on es troba?

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

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

La imatge del concurs anterior correspon a la paret de pedra seca que hi ha al carrer de Sant Pere, 
entre les cases que tenen els números 109 i 117. El guanyador ha estat Ferran Valldeoriola Rius.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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Retorn a la
normalitat?

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Clam perquè la Berta es quedi a casa
Nou èxit de la Kedada Trail de Castellterçol

Festa major d’hivern i Carnestoltes moianès

Taller de reparació 
especialitzat en Opel

Ctra. de Vic, 83. Moià - Tels. 93 820 83 25 - 638 53 48 79

Venda de vehicles 
multi marca

Productes i recanvis 
de bosc i jardí




