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Escorxador Comarcal del Moianès

www.montbru.comEl formatge del Moianès

Decoració esgrafiada a la porta 
d’una casa, que es repeteix a 
la finestra i a la part alta de la 
façana, present en un conjunt 
d’habitatges bastits durant la 
Segona República, centrics i 

alhora discrets. On són?

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 inscripció, situada a la part posterior de l’església, en el carrer de Rafel Casanova 
davant la plaça de l’Hospital; lleugerament desplaçada del seu emplaçament original, assenyalava el pas a la cripta del Roser. 

La guanyadora ha estat Angelita González.

CONCURS «La qualitat és en el detall»



3

La Tosca - Moià

Sant Jordi, patró
Hem viscut el primer Sant Jordi sense 

mascaretes ni restriccions, la celebració 
que millor identifica la societat catalana. 
Amb un temps plujós i rúfol, però, que va 
deslluir la presència d’autors moianesos 
al carrer, en una iniciativa de la bibliote-
ca i l’ABIC molt ben valorada. La revista 
en dona compte, tant de la diada de Sant 
Jordi com de les diverses activitats de 
Setmana Santa que s’han pogut repren-
dre, després de dos anys, així com la reo-
bertura plena de l’Esplai.

LA TOSCA també es fa ressò dels 
problemes del present, com els robatoris 
al sector de Can Patiràs, i de projectes 
de futur, com la reivindicació del col·lectiu 
Moianès Cultura, que fa patent la densitat 
de creadors i artistes de la nostra comar-
ca que necessiten i reclamen un equipa-
ment cultural on poder produir i programar 
activitats culturals de qualitat de forma 
estable. El col·lectiu visualitza l’edifici de 
Les Faixes com la clau de volta de la cul-
tura. És una proposta que, probablement, 
es recollirà i serà objecte de debat en les 
candidatures de les eleccions municipals 
que se celebraran just d’aquí a un any.

En el nostre butlletí també hi apareix 
la línia del temps entre passat i futur, que 
comporta haver d’acomiadar persones 
que hi han tingut pes, com Carles Illa, que 
al llarg dels anys hi va dur a terme funci-
ons diverses, i altres col·laboradors, com 
Joan Roca. Així mateix, a Castellterçol 
han hagut de dir adéu a Domènec Miró, 
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una figura igualment glossada a l’interior, 
figura que va tenir un paper destacat en la 
cultura i la música castellterçolenques, a 
més de consolidar la pastisseria familiar. 

El passat, encara, permet d’entendre 
el present i orientar l’esdevenidor, com 
el cinquantè aniversari de l’Escola Josep 
Orriols Roca, en una època en què el ca-
talà era aliè a la vida escolar, quan estu-
diar era sols un privilegi i no pas un dret. 
No va ser fins a l’any 1970 que la «Ley 
de Educación General Básica» establí 
la gratuïtat i l’obligatorietat de l’ensenya-
ment als infants de 6 a 14 anys i permeté 
que nens i nenes  compartissin les aules, 
en una comarca que havia canviat la feso-
mia demogràfica en pocs anys, degut a la 
immigració, que l’escola tant va contribuir 
a integrar. 

També fa cinquanta anys de l’organit-
zació d’unes trobades a Sant Julià d’Úi-
xols (Castellterçol), que van ser llavor de 
l’objecció de consciència i de l’antimilita-
risme a l’Estat espanyol i que constituïren 
tota una fita. Una línia de pensament i ac-
ció que poden ser d’utilitat en una situació 
de guerra a Europa que ha fet arribar els 
primers refugiats ucraïnesos al Moianès. 

Salvador Espriu, en un poema dedicat 
a Sant Jordi que ha estat adaptat per al 
cant coral i que extractem, el qualifica de 
patró i de cavaller sense por, i li suplica:  
«guarda’ns sempre de la guerra civil ... 
ajuda’ns a merèixer la pau i salva la parla 
de la gent catalana. Amén».
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Robatoris insistents al veïnat de Can Patiràs
Roser Portet

En el veïnat de Can Patiràs s’hi han 
produït robatoris que han posat en alerta 
els propietaris de les cases del barri. Hem 
parlat amb Josep Alcantarilla, perquè és 
una de les persones que des dels inicis 
s’ha mobilitzat per frenar aquesta onada 
de robatoris i, malauradament, juntament 
amb la seva família, és el que n’ha patit 
més repetidament a casa seva. Narrem 
el que ens n’ha explicat.

El perímetre afectat és el que ani-
ria per tota la ronda de les Illes, fins 
a l’avinguda de la Pau, arribant fins a 
l’Escola Pública Josep Orriols i Roca, 
des del carrer de Passarell, i engloba-
ria uns quinze carrers que van fins a la 
zona no urbanitzable.

Els veïns viuen la situació 
amb neguit i angoixa, tant si 
han estat objecte de robatoris 
com si no. Fa uns cinc anys ja 
es van produir els primers in-
tents de furts, fet que motivà 
que alguns veïns es mobi-
litzessin per estar alerta. El 
darrer any i mig els casos 
han augmentat. Així, apro-
fitant aquell grup inicial, 
s’ha creat un grup al qual 
es poden adherir tots els veïns 
que creguin que estan afectats 
o poden estar-ho. En total el for-
men unes 180 persones. És un 
grup de comunicació i per a re-
accionar quan s’esdevinguin els 
robatoris.

Les denúncies reals sumen 
unes 26, tot i que hi ha intents 
que no s’han denunciat. La 
premissa que tenen és que es 
denunciï sempre de seguida, 
encara que no hagin aconse-
guit entrar, i després informar 

el grup, perquè són bandes que actu-
en molt ràpidament.

Els veïns han analitzat a bas-
tament qui poden ser els inductors 
dels robatoris, arribant a la conclusió 
que ha de ser gent de Moià o que 
coneix bé el poble o la barriada. El 
Josep ens ho explica: «Entenem que 
hi ha persones que hi passegen que 
avisen els lladres per a entrar a les 
cases. És un barri que convida a pas-
sejar-hi; per tant, molt fàcil d’observar 
els moviments de la gent i conèixer 
com són les cases, els punts dèbils 
de cadascuna, on hi ha molt espai per 
a camuflar-s’hi, per a entrar-hi i per 
a fugir-ne; per això creiem que som 
dels barris més afectats per robatoris. 

Sempre han actuat quan es fa 
fosc, que és quan se senten 
més còmodes. És un barri re-
sidencial, però la majoria de 
veïns hi vivim.»

També ens descriu com 
han estat les actuacions: «Els 
lladres sempre actuen de dos 
en dos, no sempre els matei-
xos, probablement amb algú 
que s’espera en un cotxe. Són 
atlètics, es mouen amb rapi-

desa i són sigil·losos. Jo els he plantat 
cara dins de casa, però fugen i no s’en-
fronten. Per un altre veí, sabem que no 
parlen llengües d’aquí; però, és clar, no 
sabem si en són; també sembla que hi 
ha més d’un grup que actua. Coneixen 
tots els detalls, és la seva feina, són 
professionals del delicte.»

Els botins que busquen són joies i 
diners principalment, fàcils d’emportar. 
Els veïns se senten agredits, els hagin 
robat o no, per la impotència que expe-
rimenten i per les pèrdues patides.

VIDA MUNICIPAL
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El 24 de febrer d’enguany una cin-
quantena de veïns del barri es van reunir 
a l’Auditori de Sant Josep amb l’alcalde, 
Dionís Guiteras, i el regidor de Seguretat, 
Via Pública i Mobilitat, Sebastià Ferrer, 
amb voluntat de fer front al problema, so-
bretot si es té en compte que el veïnat de 
Can Patiràs no és l’únic de Moià, on des-
taca també el veïnat de Montví. A la reu-
nió hi assistiren els Mossos d’Esquadra. 
Va servir perquè els donessin consells 
d’actuació, tàctiques que ells mateixos 
utilitzen en la seva feina diària, passant 
tota la informació que puguin observar els 
veïns als Mossos perquè aquests deter-
minin les actuacions a realitzar. 

El local dels cossos de seguretat no 
estarà acabat fi ns al 2023, si tot va tal com 
va manifestar el conseller d’Interior de la 
Generalitat, Joan Ignasi Elena, en la seva 
visita del dia 2 de març a Moià per signar 
el conveni de col·laboració amb l’ajun-
tament per a l’ampliació de l’Ofi cina de 
Proximitat compartida entre els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local, per a l’ampli-
ació del local i per a l’ampliació d’efectius. 
Tenint en compte la impossibilitat d’una 
vigilància constant de les forces de l’or-
dre establertes, en la darrera reunió dels 
veïns, celebrada a principis del mes de 
març, s’acordà fer rondes de vigilància pel 
veïnat i alertar sobre qualsevol anomalia 
que vegin. S’ha creat un grup més reduït 
d’organització: uns estableixen els horaris 
de les rondes, altres volten en cotxe, d’al-
tres a peu o en bicicleta, i tots plegats es 
mantenen atents. S’organitzen per torns 
i cadascú hi dedica el temps que pot i es 
van rellevant, seguint les recomanacions 

que els Mossos els van donar, sempre de-
nunciant i deixant que siguin les forces de 
seguretat qui actuïn.

A part de la mobilització per les vigi-
làncies, també han fet uns cartells amb 
els quals s’ha omplert tot el perímetre 
descrit per a avisar els delinqüents que 
els veïns estan vigilant.

Alhora, ja a nivell individual, en algu-
nes cases del barri han augmentat els dis-
positius d’alarmes i mesures de seguretat 
en portes i persianes, en alguns casos 
posant reixes a les fi nestres.

El Josep agraeix a l’ajuntament, als 
Mossos d’Esquadra i a la Policia Local 
i, sobretot, als veïns l’esforç i la feinada 
que fan tots plegats, la bona disposició, 
entesa i solidaritat que ha fet que sempre 
responguessin ràpidament per ajudar-se. 

També vam parlar amb Jofre Torras, 
veí del barri de Can Patiràs i membre del 
consistori, com a regidor del partit Junts 
per Moià. Destacava que la comunicació 
és clau, que és molt fl uida entre totes les 
parts afectades: veïns, consistori i forces 
de seguretat. En el seu cas, també forma 
part del grup creat a Montví, que funciona 
de manera similar, perquè els seus veïns 
també pateixen, de fa temps, intents de 
robatori. Alhora, fa aproximadament un 
mes, també s’ha creat un altre grup de 
comunicació en el barri del Club Esportiu. 
En ambdós barris trobem les mateixes ca-
racterístiques de les cases de fàcil accés i 
amb fugida fàcil per als delinqüents.

Des que els veïns han organitzat 
les rondes diàries de vigilància al barri 
de Can Patiràs no s’hi han donat noves 
temptatives de robatori. 
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De moment, la Berta s’ha hagut 
de quedar a casa
Josep Font

A Moià, i altres municipis del Moianès, 
hi havia expectació pel judici de la Berta, 
com informava el número anterior de LA 
TOSCA. A més dels actes de suport, una 
pancarta al Casal feia de compte enrere 
per al dia del judici, fixat per al dia 10 de 
març. Hi havia també molta gent mobilit-
zada per anar-li a donar suport, a Girona, 
aquell dia.

Quan tot just faltaven vint-i-quatre 
hores per a la vista, però, aquesta es va 
suspendre: una convocatòria de vaga de 
lletrats de l’Administració de Justícia —de 
caràcter estatal— els dies 9 i 10 de març 
va comportar la paralització del judici. Un 
contratemps. Mitjançant els seus advo-
cats, van comunicar a la Berta que «al cap 
d’uns dies» els anunciarien la nova data. 
Passat un mes i mig i després de Sant 
Jordi, la Berta encara no sap quan se ce-
lebrarà el judici i això no ho està vivint pas 
bé: «El judici era posar les coses a lloc, en 
un sentit o un altre. Era passar-ho i a es-
perar sentència. M’havia mentalitzat molt i 

era una manera d’acabar una etapa. M’ha 
xocat molt. Havíem acumulat les forces 
per al judici i teníem la gent mobilitzada.» 
«Tenia un viatge a punt, per anar a veure 
una amiga, que ja no puc fer. M’ha causat 
malestar, aquesta és la veritat. Sembla 
que la meva vida es basa a esperar, no-
més, i m’està repercutint en la salut men-
tal; aquesta vegada no ho porto gens bé», 
ens explica.

La continuen parant pel carrer, per 
comentar-li la suspensió del judici. La pu-
blicació de LA TOSCA, ens diu, ha servit 
perquè ara tothom li hagi posat cara. Es-
pecialment la gent més gran, perquè les 
persones joves ja la coneixien. A la seva 
mare, que, com vam explicar, treballa de 
cara el públic, li pregunten encara més, 
del procés a la Berta. Aquesta vegada la 
Berta no es volia quedar a casa i s’havia 
preparat per a un desplaçament decisiu 
a Girona. Les ineficiències de l’adminis-
tració afecten directament la salut de les 
persones.

La Berta, en l’acte de suport a Girona (fot. Joan Aureli Martí Boigues)
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Les Faixes: proposta per a bastir 
un nou centre cultural a Moià
Moianès Cultura

A finals del 2021 un grup de per-
sones vam començar a trobar-nos per 
compartir la nostra inquietud davant la 
manca de projecte cultural a la comarca i 
la sagnant manca d’equipaments a Moià. 
Sabem d’on venim i som conscients dels 
problemes econòmics que han afectat 
el poble, però de la mateixa manera es-
tem convençuts que en matèria cultural 
s’hauria pogut fer més, molt més, i que 
aquestes mancances han repercutit i re-
percuteixen negativament en la creació 
d’un ecosistema artístic i cultural propi, 
en generar oportunitats econòmiques i 
socials i en garantir el dret de totes les 
persones a accedir i ser part del fet cul-
tural.

També sabem que treballem sobre un 
terreny fèrtil. Moià, el Moianès, ha estat 
històricament centre i pol d’atracció de 
creadors, però la manca de suports ha fa-
gocitat moltes oportunitats. Tot i això hi ha 
a la comarca associacions, entitats i cre-
adors que treballen, lluiten i fa dècades 

que piquen pedra. Podem parlar del Cer-
cle Artístic del Moianès, de l’Ex Abrupto, 
l’Espai Musical, el Cor Jove, el Festival 
de Titelles, Joventuts Musicals, la tasca 
de les biblioteques públiques, el Centru 
o el Forn de la Calç, per no parlar de la 
cultura popular i els nombrosos artistes i 
artesans que treballen a la comarca, so-
vint en situació d’invisibilitat i precarietat. 
Aquests fonaments són l’eix irrenunciable 
a partir del qual tenim clar que cal bastir 
una nova proposta cultural per a la co-
marca.

Però per on començar? Des d’un 
bon principi vam entendre que havíem 
de treballar sobre dos eixos entrellaçats 
i inextricables: equipament i polítiques 
culturals. Moià, flamant capital de comar-
ca, no disposa de cap sala d’exposicions 
decent ni de cap espai cultural o centre 
cívic. Partint d’aquest buit inexplicable, 
el primer objectiu que ens vam marcar 
va ser la creació d’un centre cultural i de 
creació a l’edifici de l’antiga fàbrica de 

Les Faixes (fot. Ajuntament de Moià)
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Esbós del projecte de Moianès Cultura

Les Faixes. Aquest és un equipament de 
propietat municipal de més de tres mil 
metres quadrats en una ubicació central 
entre la vila vella i l’eix comercial de la 
carretera, i que ofereix condicions ideals 
per a esdevenir un centre de creació i 
punt de referència social i cultural per a 
tot el poble.

Amb aquest objectiu vam començar 
a treballar a partir d’una primera reunió 
oberta que aplegà una seixantena de 
persones (tant a títol individual com en 
representació de col·lectius i entitats) a 
l’Auditori de Sant Josep. D’aquesta tro-
bada en sorgí una organització basa-
da en comissions dels diferents àmbits 
creatius (música, arts visuals, lletres, 
etc.), que han estat treballant conjun-
tament per tal de definir com volem i 
com imaginem aquest nou espai, tant 
en la seva concreció física com en la 
seva gestió. Perquè entenem que no 
serveix de res crear un equipament si 
no va acompanyat d’un model de ges-
tió professional, una filosofia de cen-
tre, una programació estable, recursos 
econòmics i unes polítiques culturals 
ambicioses.

D’aquest procés participatiu en va 
sorgir una proposta que, en el moment 

d’escriure aquest article, tot just estem 
ultimant i que aviat presentarem tant 
al conjunt del poble com a institucions 
i entitats. Sabem que és un document 
parcial, en la mesura en què, de mane-
ra deliberada, no hem involucrat en el 
procés participatiu la cultura popular ni 
cap mena de representació política. És 
el nostre document, la nostra proposta, 
i té com a objectiu servir d’eina de tre-
ball per a engegar un debat i crear entre 
tots (entitats, artistes, creadors i admi-
nistracions...) un projecte engrescador i 
transversal que suposi un revulsiu per 
al poble. Un espai que pugui aixoplugar 
iniciatives tant públiques com privades 
relacionades amb el civisme, el pen-
sament, l’art i la cultura, obert a totes 
les persones que viuen al Moianès o 
que vulguin venir a crear i treballar-hi. 
Un projecte que sens dubte, per a re-
alitzar-se, necessitarà teixir consensos 
amb el poble, la comarca, les entitats 
i que indefectiblement quedarà supe-
ditat (o potser fins i tot supeditarà) al 
pla d’usos que s’està realitzant des de 
l’ajuntament.

I com hem imaginat aquest espai? 
Partim de la premissa d’adaptar-nos al 
màxim possible a l’estructura arquitectò-
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nica que ofereix l’edificació i preservar-ne 
la memòria històrica. La nau rehabilitada, 
la que actualment està en ús, s’hauria de 
condicionar per a fer-ne un teatre i una 
sala de projecció amb unes grades de-
cents i adequant-ne la part tècnica. La 
resta de la construcció es compon d’una 
nau vella, que actualment té la teulada 
enfonsada i, al voltant d’aquest espai, 
una sèrie d’ampliacions molt més moder-
nes que, en principi, presenten una es-
tructura sòlida. En la nostra proposta la 
part esfondrada esdevé una plaça ober-
ta, un fòrum, on passejar, seure i realit-
zar espectacles i concerts a l’aire lliure. 
Connectat amb aquest espai hi trobaríem 
el bar, l’autèntic pulmó social del centre, 
que hauria d’actuar també com a punt de 
trobada, espai de lectura, escenari per a 
propostes de petit format i aparador de 
l’art i la gastronomia local. D’aquí s’acce-
deix a la sala d’exposicions, un gran espai 
adequat per a fer, a més d’exposicions, 
presentacions i actes; també hi trobem el 
conjunt d’aules, espais de reunió, zona 
d’ordinadors i sales d’estudi. Al primer pis 
hi situaríem un espai de treball per a ar-
tistes i creadors, plató de gravació, buc 
d’assaig i zona de coworking. Finalment 
tenim la sala principal, un espai polivalent 
de 600 m² que pot acollir des d’assaigs 
orquestrals, fins a concerts, sessions de 
PD o espectacles de teatre de gran for-
mat.

Sabem que és un projecte ambiciós, i 
per això la nostra idea és que sigui un pro-
jecte obert, sostenible (econòmicament i 
ecològicament), dinàmic i, sobretot, que 
es pugui realitzar per fases, començant 
a poc a poc, obrint els espais a mesura 
que es puguin adequar. Però, com ja hem 
dit, el que en cap cas no plantegem és un 
continent sense contingut, un equipament 
sense polítiques culturals, gestió professi-
onal i una implicació per part de la socie-
tat i les institucions. Volem projectar-nos 
a l’exterior, que vinguin artistes a treballar 
aquí, que creixin noves iniciatives i que es 
creïn oportunitats econòmiques. Però so-
bretot volem que la gent pugui fer-se seu 
aquest espai, perquè entenem que la cul-
tura és un dret de tothom i, de retruc, les 
polítiques culturals i la creativitat esdeve-
nen motor, força que vertebra la diversitat 
social, que fomenta l’equitat entre gène-
res, que consolida la identitat local i naci-
onal i l’eixamplament cap al marc global, 
que nodreix una ecologia de la complexi-
tat social i de la sostenibilitat del territori, i 
que ens situa en la contemporaneïtat.

Un lloc, en definitiva, que imaginem 
com la clau de volta per a una nova ma-
nera d’entendre la cultura i les polítiques 
culturals a Moià, enxarxat amb la resta 
d’equipaments del poble, la comarca (es-
tem molt atents a la iniciativa que ha en-
gegat Castellterçol amb la fàbrica ANLA) i 
de tot el món.

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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Un Sant Jordi amb tots els ingredients
Elvira Permanyer i Sert

Després de dos anys amb misèries i 
entrebancs de tota mena per culpa dels 
diversos covids, enguany s’ha pogut ce-
lebrar una bona diada de llibres, roses, 
lectures als carrers i places i gent al car-
rer. Tothom amb ganes de veure’s, xerrar 
i lluir paraigües.

La diada va començar quan a les lli-
breries de Moià arribaven caixes i caixes 
de llibres, els aparadors de les botigues 
començaven a mostrar senyeres i se sen-
tien els comentaris de la gent parlant del 
temps que tindríem. 

El divendres dia 22 d’abril els carrers 
bullien d’alumnes, des dels més petits de 
l’escola bressol fins als d’ESO. Un sol clar 
acompanyava la passejada. Es recupe-
rava el programa «Llegim al carrer», que 
s’organitza amb la col·laboració de les 
escoles moianeses (Escola Josep Orriols 
i Escola Pia) i l’institut, el Centre de Re-
cursos Pedagògics i l’Ampa de l’Escola 
Bressol Garrofins. Mentre els més petits 
passejaven, s’alternaven les lectures dels 
diversos cursos en les places: davant 
la biblioteca, a la zona de l’estanyol del 
parc, a les places de Can Rocafort, Sant 
Sebastià i Major. Tot entre les deu del matí 
i la una del migdia.

Per arrodonir el primer dia, a la tarda 
al parc municipal i organitzat per la bibli-
oteca, es feia l’espectacle «Sants Jordis, 
princeses i dracs a grapats», a càrrec de 
Cristina Noguer i Albert Oliva, amb titelles, 
cançons i disfresses.

L’endemà dissabte dia 23, diada de 
Sant Jordi, es va aixecar amb fresca i 
plujós, circumstància que marcaria tot el 
matí, incloent-hi ventades i uns quants 
grans de calamarsa per acabar de fer el 
pes. Cap a les vuit del vespre fins i tot es 
pogué veure un arc de sant Martí després 
d’un bon ruixat.

Enguany la Biblioteca de Moià i l’As-
sociació de Botiguers i Comerciants de 
Moià (ABIC) tingueren la idea de reunir 
els autors i autores del Moianès amb el 
lema «Apadrinem un escriptor». Una vin-
tena d’escriptors de llibres per a infants, 
de poesia, assaig, contes, novel·les, 
d’història... van respondre a la iniciativa.

La diada va començar a primera hora 
amb una trobada dels autors a la bibliote-
ca, on els oferiren esmorzar, amb la pre-
sència de l’alcalde, Dionís Guiteras, i de 
diversos regidors. Acabada la trobada, en 
la qual es pogueren saludar tot fent desco-
bertes i coneixences dels treballs mutus, 
es dirigiren cadascun al lloc assenyalat.

Davant de cada botiga o establiment 
participant en l’apadrinament hi havia tau-
la i senyera amb un roser d’obsequi per 
als autors, tot ben posat per a exposar els 
llibres i poder dedicar-los a qui ho dema-
nava. La presència de la pluja, que anava 
i venia, va obligar a habilitar la sala petita 
del Casal i en algunes botigues posar la 
paradeta a dins o en algun espai alter-
natiu on aixoplugar-se. Malgrat aquest 
inconvenient hi havia gent passejant des 
de la plaça del Colom fins a la plaça Ma-
jor, passant pel carrer del Comerç, l’avin-
guda de la Vila i el carrer de Sant Antoni. 
Aquesta bona iniciativa, que hauria de 
tenir continuïtat, anava acompanyava per 
la presència de paredes de venda roses, 
d’objectes relacionats amb la diada per 
part de diverses entitats moianeses (co-
lla de Geganters amb les gralles i timbals, 
Els Avets, l’ANC, alumnes d’escoles...), a 
més de parades de les llibreries.

Era previst que durant el dia es po-
guessin fer cercaviles pels carrers de 
Moià a càrrec de l’Espai Musical, però la 
pluja va hipotecar tals passejades, tot i 
que se’n va poder fer alguna.

ACTES I ESDEVENIMENTS
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«Llegim al carrer» (fot. Aj. de Moià). «Apadrinem un autor» (fot. Biblioteca)  



14

Maig 2022    

Moià gaudeix d’una
Setmana Santa normalitzada
Elvira Permanyer, Jaume Clarà

Moià ha tornat a tenir una Setmana 
Santa normalitzada, dos anys després de 
viure-les amb poca gent als carrers i cap 
activitat cultural, esportiva o religiosa.

Però enguany tot ha estat diferent: 
Moià ple de gent, s’han recuperats les acti-
vitats esportives (ping-pong, futbol femení 
i masculí, el casal de quatre dies del Club 
Judo Moià...), culturals (concerts, teatre, 
presentació de llibres), les tradicionals i 
religioses, de les quals han pogut gaudir 
tant els moianesos com tots aquells que 
han vingut a passar uns dies a la vila. 

Representació teatral de Com els tes-
tos a les olles, un monòleg a càrrec del 
grup de teatre Cul-i-seu de Sant Vicenç 
de Castellet, interpretat per Iolanda Soler 
sota la direcció del moianès Jordi Guinart. 
Fou el vespre del dissabte 9 d’abril a l’Es-
pai Cultural Les Faixes, amb una quaran-
tena d’espectadors, en un acte organitzat 
per l’ajuntament.

Després de dos anys s’han pogut fer 
el centenar de quilòmetres de la 45a edi-
ció de la Travessa Moià-França els dies 
15, 16 i 17 d’abril, organitzada pel GEMI.

El diumenge de Rams, la benedicció 
de palmes i palmons (molt pocs, tant de 
les unes com dels altres) i de rams de llo-
rer (més abundants) no fou gaire lluïda, 
potser pel fet de realitzar-se a l’interior 
de l’església, com ja s’havia hagut de fer 
l’any passat a causa de la pandèmia.

El Dijous Sant, sortida puntual a les 
nou del vespre dels Armats de Moià amb 
les tradicionals evolucions a la plaça Ma-
jor sota els foc de les teieres: la Creu, el 
Quadre, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cade-
na i l’Esgrima final, que s’hauria de millo-
rar. Es va poder constatar que comença a 
haver-hi relleu generacional.

El Divendres Sant, la processó va 
sortir a les nou del vespre de l’església 
parroquial, encapçalada pels Armats i fent 
el recorregut tradicional, conegut com el 
volt de la processó (Forn, plaça i carrer de 
Sant Sebastià, Sant Josep, plaça del Co-
lom i Sant Antoni). Fins a l’últim moment hi 
va haver el dubte de si el misteri de la Co-
ronació d’Espines, els darrers anys a càr-
rec de la Casa de Andalucía, podria sortir, 
però finalment un grup de joves s’oferí per 
a portar el que abans era conegut com 
a «misteri dels fadrins». Després de dos 
anys sense processó, el nombre de parti-
cipants va ser menor que en les darreres 
edicions. Durant el trajecte es van cantar 
el «Miserere» i l’«Stabat Mater», sota la 
direcció de Dani Vallejo i amb l’acompa-
nyament de fiscorn i trompa. En acabar, 
els misteris van quedar exposats a la pla-
ça Major, on s’interpretà el «Cant de les 
Agonies». El mateix Vallejo dirigí el grup 
coral que intervingué en les celebracions 
litúrgiques dels dies de Setmana Santa i 
Pasqua, acompanyats a l’orgue per Ge-
rard Romeu.

El dissabte a la tarda s’oferí la ruta 
«Coneix Moià» pels carrers de la vila, a 
càrrec de Ramon Tarter.

El diumenge al matí, els alumnes de 
cinquè i sisè de l’Escola Pia oferiren pels 
carrers de Moià el cant de les caramelles, 
enguany sota la direcció de Clara Renom, 
acompanyats pel ball de bastons. Van co-
mençar a la residència de gent gran de la 
carretera de Manresa per a anar després 
cap a la del carrer Nazari Alibés; a con-
tinuació, cap a l’Hospital-Residència i tot 
seguit cap a la plaça Major, el carrer de 
Sant Antoni i la plaça del Colom, on van 
acabar les cantades.
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Processó del Divendres Sant (fot. Xavier Rius). Caramelles (fot. Escola Pia) 
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La meva Moià-França
Una que hi ha participat

Després de dos anys de tenir priva-
da la llibertat de sortir amb tranquil·litat, 
em vaig decidir a participar en la traves-
sa Moià-França que fa més de quaran-
ta anys que organitza el GEMI. Em vaig 
preparar a consciència la motxilla i estava 
decidida a gaudir del camí i de la gent. A 
les set del matí, davant la casa de la vila, 
estàvem tots una mica cohibits... molts es 
coneixien, d’altres no... hi 
havia aquell neguit de «com 
anirà?, com serà la gent?».

Han estat tres dies for-
ça calorosos i assolellats. 
Això ha fet que el primer 
dia fos força dur... la meitat 
de nosaltres vam acabar amb els peus 
enbutllofats! Vam acabar a Alpens molt 
contents, ja teníem la primera etapa al 
sac! La primera és la més llarga i una 
mica pesada, ja que hi ha alguns trams 
de pista i carretera que es fan llargs, però 
de mica en mica hem anat coneixent els 
companys de ruta i pas a pas hem des-
cobert el camí ramader.

El segon dia ja ens despertem amb 

bon humor i ganes de descobrir més. El 
camí fins a Castellar de n’Hug és molt 
atractiu, passem per racons encisadors 
i molt tranquils. El dinar a Coll de Me-
rolla ha esta boníssim i la mona que ha 
portat el «presi» del GEMI, tot un detall. 
Avui érem més gent, ja que s’hi ha afegit 
un grup que han vingut pel seu compte 
a gaudir de la segona etapa. Anem tots 

molt millor, ni les butllofes 
del primer dia no ens paren. 
Això sí, la calor és més forta 
i es fa notar més del que ens 
agradaria. La dutxa de Cas-
tellar de n’Hug és joia.

I ja som a l’últim dia. 
Després d’un bon esmorzar entaulats, 
cara amunt cap al coll de la Creueta i 
el pla d’Anyella per gaudir d’unes vistes 
de muntanya espectaculars. A partir del 
coll de la Bassa, ja és tot cara avall fins 
a Palau de Cerdanya, i cap a Puigcerdà 
a agafar el tren per a tornar a casa, feli-
ços i contents per la gran travessa feta, 
pels paisatges gaudits i per la bona gent 
coneguda.

Els participants en la travessa, a Palau de Cerdanya  



17

La Tosca - Moià

L’Esplai de la Gent Gran informa

Finalment, després de tant temps 
patint la pandèmia que ens ha obligat a 
tancar l’Esplai i canviar les nostres ruti-
nes, hem pogut obrir totes les seccions 
del nostre Esplai. Hem recuperat tots els 
cursos i també s’ha obert el bar i tornem a 
tenir diaris. El únics cursos que no s’han 
pogut començar són el de ioga i el de pi-
lates; les professores que teníem, durant 
el temps que hem tancat s’han organitzat 
per a poder continuar la seva activitat pro-
fessional i ara no disposen d’hores per a 
poder fer els cursos, motiu pel qual hem 
hagut de buscar nou professorat i no es 
podran reprendre aquestes dues activitats 
fins al mes de setembre.

Actualment s’estan fent els següents 
tallers i cursos: «Noves tecnologies: 
WhatsApp»; «La meva salut»; «Compres 
per Internet», etc.; «En forma», gimnàsti-
ca dirigida per un fisioterapeuta. A més, 
cursos d’anglès i de català, converses en 
francès, tallers de llana, mitja i ganxet, 
puntes de coixí, i tai-txi.

S’han reiniciat els assaigs del grup de 
teatre, aviat ho faran els cantaires i ja es 

LES ENTITATS INFORMEN

Taller de fer mitja (fot. L’Esplai)  

pot jugar a billar i a ping-pong, així com a 
jocs de taula. Els diumenges a la tarda es 
tornen a fer els tan esperats espectacles: 
cinema, concerts, teatre, ball i actuacions 
diverses. S’organitzen altre cop viatges, 
tenim una oferta molt àmplia, que ha tin-
gut una gran acceptació; tothom té moltes 
ganes de moure’s!

Molts socis es van animant a venir, 
però encara en falten molts dels que juga-
ven a cartes, al parxís i altres jocs de tau-
la. Els costa tornar; alguns tenen reserves 
per por de contagi, d’altres s’han acostu-
mat a fer altre tipus d’activitats. Sigui el 
que sigui, els animem a tornar, volem veu-
re l’Esplai amb l’activitat i el bullici d’abans.

L’edifici te mesurador de CO2, moltes 
finestres per a poder ventilar els espais, 
els socis són gent adulta i responsable i 
se segueixen escrupolosament les nor-
mes de seguritat i higiene. Això sí, encara 
no ens hem pogut treure la mascareta el 
dia 20 d’abril. Nosaltres haurem d’esperar 
una miqueta més.

El clam de la Junta, és: Veniu, donem 
altre cop vida al nostre Esplai!
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Biblioteca Municipal 1 d’Octubre

Amb motiu del 8 de març, es va fer 
a la biblioteca un taller de recuperació de 
la memòria històrica de les dones, «Un 
viatge en clau feminista per la història», 
distribuït en quatre moments històrics. 
Les participants van anar descobrint o re-
cordant el paper que han tingut les dones 
en els diferents àmbits al llarg del temps, 
amb l’objectiu de descobrir, recuperar i 
donar visibilitat a la presència de les do-
nes. Taller organitzat per l’ajuntament i 
l’Espai Jove.

El dimarts 15 del mateix mes, a l’Es-
pai Jove es va fer el taller DeBat a Bat 
«Rip Rip Zas». A 
través d’àlbums il-
lustrats es va refle-
xionar sobre el tema 
de la vida, la mort, 
l’amor, la caducitat 
i l’absència. Aquest 
taller es va tornar a 
fer a principis d’abril 
amb els nois i noies 
de l’Espai S.I.S.

El divendres 18, 
dins les xerrades que 
organitza el Cercle 
Artístic del Moianès, 
l’arquitecte Èric Ro-
meu Mur va parlar de 
«Diàleg amb l’espai: l’aproximació a l’es-
pai urbà com a lògica projectual», a partir 
del seu treball de final de grau.

El 21 de març se celebra el Dia Mun-
dial de la Poesia i per tal de commemo-
rar-lo vam programar tres activitats ben 
diferents: l’exposició «Verstialitats», un 
format molt original, que combinava po-
esies de bestiaris amb muntatges foto-
gràfics fets pel Grup de Treball Xics de 
les Biblioteques del Bages, Berguedà i 
Moianès, basats en les imatges del llibre 

Retratos animales de Yago Partal; una 
hora del conte, «Sons rimats», adreçada 
a infants de fins a tres anys, que va oferir 
el grup La Botzina amb la poesia com a 
protagonista acompanyada de música en 
directe; i el recital «Rumbesia» a càrrec 
de Jose Panzano, un recital de poesia fu-
sionat amb rumba.

Aquest mateix mes es van fer les úl-
times trobades amb els participants del 
Premi Atrapallibres. Un cop llegit el tercer 
llibre finalista, cada membre del club de 
lectura, que a l’hora és jurat, va emetre el 
seu vot per un llibre guanyador.

A la tertúlia del 
club de lectura de 
novel·la d’aquest 
mes es va comen-
tar el llibre de Mercè 
Rodoreda Quanta, 
quanta guerra, sota 
el guiatge de la filò-
loga Teresa Arnal. El 
club «Llegir el tea-
tre», a càrrec d’Elvi-
ra Permanyer, es va 
dedicar a Macbett, 
d’Eugène Ionesco. 
La sortida al Teatre 
Nacional de Catalu-
nya per veure l’obra 

va ser el divendres 1 d’abril.
La Biblioteca participa en el projecte 

«Labdoo» (https://www.labdoo.org/ca/), 
que recull ordinadors portàtils i tauletes, 
es reciclen, s’equipen amb un software 
educatiu i s’envien a escoles desafavo-
rides de tot el món, sense incrementar 
les emissions de CO2.  A l’hora de portar 
aquests aparells a la biblioteca cal que tin-
guin unes característiques determinades: 
que estiguin en bon estat, que disposin 
del carregador, que tinguin 1GB de RAM...
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La revolució de les teulades: som-hi!
Grup Local de Som Energia del Moianès

A finals del 2009 naixia a Girona un 
projecte pioner, liderat per un grup de per-
sones vinculades a la seva universitat, 
destinat a posar en pràctica el que ara és 
ja una necessitat urgent i inajornable: fer 
la transició energètica i passar de la de-
pendència de les energies fòssils i conta-
minants (el petroli i el gas) a una energia 
neta, renovable i molt més econòmica, 
basada en el sol i el vent. Així començava 
la cooperativa SOM ENERGIA, que avui 
compta amb 80.000 socis arreu de l’Estat, 
dels quals 295 són de la nostra comarca 
del Moianès.

El dia 10 de febrer, en una assemblea 
virtual a la qual van ser convocats els so-
cis del Moianès, es va procedir a la cons-
titució del Grup Local de Som Energia del 
Moianès, amb l’objectiu de treballar per 
difondre la necessitat urgent d’empren-
dre, a nivell individual i molt especialment 
també col·lectiu, aquesta transformació 
energètica, que en el títol de l’article ano-
menem «La revolució de les teulades».

En els darrers temps s’ha posat enca-
ra més en evidència que cal emprendre 
aquesta «revolució» i que hem d’empo-
derar-nos per a esdevenir autosuficients 
amb vista a afrontar l’emergència medi-
ambiental i deslliurar-nos de l’ofec econò-
mic que representa la dependència de les 
grans empreses energètiques, les quals 
manegen per assolir beneficis desorbi-
tats, mentre cada cop hi ha més famílies 
amb dificultats per a fer front a la factura 
energètica.

Urgència climàtica: El 4 d’abril, els 
científics de Nacions Unides, en un infor-
me publicat al Panell Intergovernamental 
sobre el Canvi Climàtic (IPCC), alertaven 
que la transició energètica va molt lenta 
i que cal un gran esforç els pròxims tres 
anys per a evitar que l’escalfament glo-

bal del planeta sigui irreversible. Això ens 
afecta a tots i, per tant, hem d’actuar im-
mediatament.

Problemes econòmics i dependència 
de les grans empreses energètiques: Amb 
el rerefons de la guerra d’Ucraïna, les pu-
jades de preus del petroli i el gas —que fa 
mesos que ja ens estaven afectant forta-
ment— han fet un salt exponencial, dispa-
rant la inflació i, com dèiem, deixant molta 
gent en la pobresa energètica.

Davant aquest panorama, què hem 
de fer? Començar ja, a nivell individual, a 
aprofitar el sol i les teulades de casa per a 
produir energia neta i barata, i ajuntar-nos 
per a un repte col·lectiu important. Recor-
deu aquest nom: «Comunitat energètica», 
és a dir, veïns que s’associen per a produir, 
compartir i finançar la seva pròpia energia, 
amb l’objectiu, a més del mediambiental, 
de reduir costos i, sobretot, poder des-
lliurar-se de la dependència de les grans 
empreses energètiques. No és un somni o 
una utopia; és possible, com ho demostra 
el documental We The Power, que al llarg 
dels mesos d’abril i maig estem projectant 
en els diferents pobles del Moianès.

Aprofitem l’avinentesa per a convi-
dar-vos a la conferència «La transició 
energètica (TE21): llums i ombres», que 
tindrà lloc el pròxim dia 13 de maig a l’Au-
ditori de Sant Josep de Moià, a les vuit del 
vespre, a càrrec de Ramon Sans i Rovira, 
gran expert i autor de diversos llibres so-
bre aquest repte.

En aquesta primera presentació com 
a Grup Local de Som Energia del Moia-
nès ens posem a la disposició de tothom 
qui vulgui afegir-se a aquest projecte col-
lectiu, perquè en realitat és urgent i ens 
afecta directament. Podeu contactar amb 
nosaltres a través del correu electrònic: 
moianes@somenergia.coop.
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Joventuts Musicals estrena artistes 
residents: el Tempus Trio
Joventuts Musicals de Moià

Joventuts Musicals de Moià comença 
un nou projecte: una residència artística, 
que permetrà d’establir un lligam intens 
amb determinats artistes, que podran 
desenvolupar els seus projectes i créixer 
com a músics en simbiosi amb Joventuts 
Musicals. Amb la vocació d’ajudar i projec-
tar el talent jove del nostre país, com ha 
fet Joventuts Musicals de Moià des dels 
inicis, ara fa vint-i-cinc anys, amb noms 
com el Quartet Casals, Al-
bert Guinovart, Daniel Li-
gorio i molts d’altres, ara 
posem en marxa aquesta 
residència artística i donem 
la benvinguda a un grup 
ja molt consolidat i que ha 
obtingut nombrosos i im-
portants premis: el Tempus 
Trio, integrat per Maria Tió, 
violí, Ferran Bardolet, vio-
loncel, i Ricard Rovirosa, 
piano, un trio emergent, 
que actualment són també 
grup resident al Palau Mi-
rabell de Salzburg.

Protagonistes com a 
professors del Campus 
Musical del Moianès, que se centra al vol-
tant de la música de cambra, oferiran un 
concert dins el Festival Viñas 2022 i di-
versos concerts durant la temporada, així 
com altres activitats per tal d’acostar la 
música al públic, com ara unes sessions 
obertes a les escoles de Moià i col·loquis 
o assaigs oberts.

El Tempus Trio, tot i la seva breu tra-
jectòria, ja és reconegut per la crítica i el 
públic com un dels més prometedors de 
la seva generació, i ha aconseguit im-
portants èxits en diferents concursos i 

certàmens internacionals, entre els quals 
destaquen el primer premi del Concurs 
Internacional de Música «Grand Prize Vir-
tuoso 2019» a Brussel·les, la Medalla de 
Platí (primer premi) del «WPTA Singapore 
International Music Competition 2019», la 
Medalla de Plata en el «2nd Vienna Inter-
national Competition 2020» i el premi es-
pecial en el «Concurs Internacional BBVA 
Montserrat Alavedra 2021».

La residència tindrà una durada de 
tres anys, cosa que permetrà desenvolu-
par diferents projectes artístics.

Agenda del primer any de residència

23 jul. – Concert dins el Festival Viñas.
23 a 31 jul. – Professors al Campus Musi-
cal de Moianès.
4 nov. - Activitat pedagògica amb les esco-
les de Moià.
4 nov. - Assaig-col·loqui obert al públic.
5 nov. – Concert dins la temporada.
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Cinquanta anys de l’Escola J. Orriols i Roca:
som comunitat i fem poble
Mestres d’abans i ara de l’Escola Josep Orriols i Roca

El passat 17 d’agost va fer cinquan-
ta anys d’una petita efemèride local, però 
alhora cabdal per al poble de Moià. No la 
trobarem en els llibres d’història, perquè 
forma part de la vida quotidiana de la gent 
senzilla, però sí que la trobarem en fotos, 
en retalls de premsa, en àlbums escolars 
que algunes famílies guarden com un tre-
sor i, sobretot, en el cor i la memòria de 
molts moianesos. 

En efecte, aquest curs celebrem cin-
quanta anys de la inauguració de la «Es-
cuela Graduada Mixta José Orriols», que 
avui coneixem com l’«Escola Josep Orri-
ols i Roca».

Sovint oblidem que per a capbus-
sar-nos en la història ens hem de posar 
unes ulleres especials i hem d’intentar 
mirar a través dels ulls dels protagonistes 
del moment, deixant en un segon terme el 
nostre jo actual. Així, doncs, posem-nos 
les ulleres i viatgem als darrers anys del 
franquisme, quan el català era una llengua 
aliena a la vida escolar, quan no vivíem en 

democràcia, quan estudiar era encara un 
privilegi i no un dret i quan Moià va rebre 
famílies humils d’altres llocs d’Espanya 
per a treballar en l’aleshores important 
sector tèxtil.

En aquell moment, la realitat educa-
tiva de Moià consistia en, per un cantó, 
l’oferta privada de l’Escola Pia i l’Acadè-
mia «San Sebastián», i, per l’altre, el de 
l’Escola Nacional («els Nacionals»), ubi-
cada als baixos de l’edifici de Can Roca-
fort, la casa de la vila. Les realitats econò-
miques i polítiques de les famílies, com en 
tots els pobles, definien l’itinerari educatiu 
dels infants: qui no tenia possibilitats de 
pagar-se els estudis de la butxaca anava 
a l’escola unitària. Eren els temps de la 
senyoreta Cuffí.

En aquella època, nens i nenes apre-
nien en universos paral·lels: les nenes 
accedien a la seva aula pel carrer de les 
Joies i els nens pel carrer del Forn, i el seu 
pati era situat sobre l’actual aparcament 
de darrere de l’ajuntament. Eren unes 

Inauguració de l’escola. Logo del cinquantenari  
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aules separades per sexes, on convivien 
xics i grans. No va ser fins a l’any 1970 
quan es va aprovar la «Ley de Educación 
General Básica», que establia la gratuïtat 
i l’obligatorietat de l’ensenyament als in-
fants de 6 a 14 anys. Va ser llavors quan 
nens i nenes van compartir les aules. 

La construcció del nou edifici es va ini-
ciar l’any 1967. Els terrenys escollits van 
ser els horts del Rovira i es trobaven al 
raval del poble, sobre la llera de l’oblidada 
i sepultada riera dels Baus, un lloc no ur-
banitzat on la gent del poble recorda que 
es llençaven escombraries i andròmines i 
que quedava allunyat del centre urbà. En 
aquells moments l’alcalde era en Miquel 
Vilarrúbia, que dona nom al carrer on es 
troba l’entrada principal de l’escola. La 
creació d’aquest edifici va suposar el tan-
cament de l’escola de Collsuspina i que 
els alumnes més grans de l’Estany aca-
bessin l’escolarització al nostre centre.

El consistori municipal va batejar el 
centre amb el nom de José Orriols, mo-
ianès de naixement. Diu una llegenda 
urbana de l’escola que aquell senyor va 
pagar la calefacció de l’edifici; però, tot i 
que és una història molt romàntica i ten-
dra, el cert és que van ser els seus fills els 
qui van decidir fer una donació econòmica 
que permeté instal·lar-hi la calefacció.

La inauguració de l’escola, com tots 
els esdeveniments que tenien lloc en 
temps del franquisme, va comptar amb 
les forces vives del moment i cap presèn-
cia femenina: Sebastià Petitbò i Picanyol 
(alcalde), Lluís Sitges i Homedes (delegat 
provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia), Tomàs Gurri (rector de la parrò-
quia) i Santiago Sanz Lamana (director de 
l’escola).

Comptar amb l’escola pública va su-
posar l’oportunitat d’accedir a l’educació 
reglada a tots els vilatans i gent dels vol-
tants. Venint d’un temps de davallada de-
mogràfica, l’escola fou construïda arran de 
la demanda social dels fills del baby boom.

Era, doncs, una escola no ben vista 
per molts moianesos, l’escola dels «na-
cis» (nacionals). Potser són paraules que 
couen i que no agraden, però amb les 
ulleres de la història són les que van viure 
molts infants i famílies.

L’arribada de nens i nenes d’altres 
pobles veïns va exigir la construcció d’un 
annex que feia les funcions de menja-
dor. Encara conservem, si bé modificat, 
el primer edifici escolar pròpiament dit i 
que acollia sis aules —dues plantes amb 
tres aules cadascuna—, lavabos i un petit 
despatx des d’on dirigir el centre. No es 
conserven, però, les cases dels mestres, 
que es van haver d’enderrocar amb motiu 
de la penúltima ampliació del centre.

Recordem que en aquells moments, 
on hi havia la consigna de castellanitzar 
la societat, hi havia poc professorat arre-
lat al territori, i per això, com va passar 
en moltes escoles catalanes públiques de 
pobles i ciutats, la majoria del professo-
rat procedia d’altres llocs d’Espanya (Ex-
tremadura, Logronyo…) i desconeixia la 
llengua i la cultura del nostre país. A més 
a més, les comunicacions amb Barcelona 
eren precàries, i els mestres de Barcelo-
na que eren nomenats a Moià semblaven 
condemnats a l’exili.

Van ser uns anys complicats per a la 
nostra escola. Un cop l’Acadèmia va ser 
tancada, els seus mestres (sense opo-
sició) van passar automàticament a la 
nostra escola, desplaçant així mestres 
que ja hi tenien la plaça definitiva. En cinc 
anys van passar-hi quatre directors… 
En aquesta època va ser de gran ajuda 
l’Associació de Pares i Mares (APA, en 
aquells temps); mestres i famílies van tre-
ballar plegats amb l’objectiu de tirar l’es-
cola endavant.

De mica en mica, el claustre va anar 
incorporant docents moianesos, gent ar-
relada al territori.

Han anat passant els anys i ja en fem 
cinquanta. Una antiga mestra de l’escola 
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Grafit al·lusiu als 50 anys  

resumia la història del centre en la història 
de les ampliacions. Si bé en aquell temps 
alguns infants portaven la roba una talla 
més gran per poder-la aprofitar, no passa-
va el mateix amb l’escola. Ben aviat, els 
esdeveniments que s’hi celebraven van 
donar-la a conèixer i es va guanyar el res-
pecte de tots els moianesos, cosa que va 
comportar un augment de la matrícula, i 
el centre va quedar petit. Amb els anys, 
l’escola anà creixent arquitectònicament i 
humanament. Va arribar a passar que en 
una de les ampliacions les aules dedica-
des a música i sala de mestres van haver 
d’acollir alumnes. Ben mirat, l’escola ha 
anat agafant forma de «crusant», un «cru-
sant» deliciós i divertit. Així ha estat com 
en diferents etapes hem hagut de conviu-
re amb talls de carrers, pols i sorolls.

Ara bé, com se sap, les lleis d’edu-
cació reflecteixen el moment polític del 
país i marquen el dia a dia de l’escola. La 
LOGSE (1990), que va substituir la Llei 
General d’Educació de 1970, va implicar 
l’arribada dels alumnes de P-3 i la con-
versió dels cursos de 7è i 8è en el primer 
cicle d’ESO. Més endavant, es va reivin-
dicar la importància de la música, quan 
l’escola va ser dotada amb especialistes 
i aules, i del teatre, amb la construcció del 

gimnàs. Abans de la seva construcció, els 
xics anaven al gimnàs de la plaça del Mo-
ianès, davant el Parc Municipal, i els més 
grans anaven al Pavelló Municipal. En el 
creixement de l’escola també hi han tingut 
molt a veure els moviments migratoris: els 
interiors, amb l’arribada de famílies atre-
tes per la qualitat de vida i el preu de la 
vivenda, i els exteriors, amb l’arribada de 
famílies d’arreu del món (Argentina, Equa-
dor, Itàlia, Mali, Marroc, Perú, Ucraïna…).

La història de l’escola és també la his-
tòria de les persones: alumnes, mestres i 
famílies. 

La història dels nens d’abans i d’ara, 
sempre amb ganes de jugar i d’aprendre 
amb els companys i companyes, superant 
diversos reptes.

La història de les famílies, donant su-
port als mestres a través de l’APA i del 
Consell Escolar. En el seu moment van 
facilitar que l’escola comptés amb una 
mestra de català (en contra de l’opinió 
d’alguns pares, un d’ells guàrdia civil i 
membre de l’APA), van col·laborar amb 
l’ajuntament en l’adquisició dels primers 
ordinadors i finançant  tot allò a què el 
Departament no donava resposta o una 
resposta esquifida (van comprar la prime-
ra fotocopiadora). També col·laborant en 
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Fent experiments l’any 1984

la celebració de les festes populars, en 
les sortides, en les activitats extraesco-
lars, en la construcció del nostre estimat 
teatre al gimnàs, en la millora dels patis, 
de la biblioteca que sempre deixa boca-
badats i atrapats els qui hi entren primer 
cop, en el naixement dels gegants més 
eixerits, en Xot i la Fura, i amb la con-
versa d’anglès en petit grup amb auxiliars 
nadiues.

La història dels i de les mestres, que 
han treballat al llarg de tots aquests anys 
per dignificar l’educació pública: la lluita 
per ser escola catalana, la lluita per anar 
desdoblant cursos quan les criatures ja 
no cabien a les aules, per ser escola ver-
da, la creació de la revista Supersopa, 
l’esforç per innovar i seguir els corrents 
educatius, participant en els projectes 
d’emprenedoria amb la creació de les co-
operatives, amb la immersió en llengua 
anglesa participant en el projecte GEP i 
la conversa en anglès… En definitiva, per 
aconseguir el bo i millor per als nostres 
infants, fent palès que l’escola pública és 
sinònim de qualitat.

Per tal de celebrar aquests cinquanta 
anys, al llarg d’aquest curs estem orga-
nitzat diferents activitats. Vam començar 
amb un petit joc de motivació per a tot 
l’alumnat que tenia com a premi una in-
vitació per a commemorar l’aniversari de 
l’escola. Va ser el mes d’octubre quan els 
alumnes de cicle mitjà pogueren entrevis-
tar uns convidats molt especials —antics 
alumnes, mestres i pares d’alumnes— 
amb els quals van conèixer que la llengua 
catalana era considerada una assignatura 
més i no pas la llengua vehicular de l’es-
cola.

Tot i això, no podem deixar de tenir 
present que les parets del centre escolar 
han vist créixer feliços nens i nenes que 
quan han estat pares hi han confiat l’edu-
cació dels seus fills i filles i han pogut viu-
re mil i una històries que tots ells porten al 
cor i que ens agradaria compartir. 

Certament, enguany no podem obli-
dar que encara vivim sota una pandèmia 
que ha transformat les nostres vides, de 
manera que la celebració no serà la que 
més ens agradaria, però, amb el permís 
del Covid-19, recordarem i celebrarem 
cinquanta anys d’història de la nostra es-
cola, tan important per al nostre poble i 
per al nostre país. Us convidem a l’exposi-
ció fotogràfica que tindrà lloc a la Sala del 
Casal el primer cap de setmana de juny i 
a la festa de final de curs que celebrarem 
al dia 11 del mateix mes. Seguiu-nos a les 
xarxes socials per anar informant-vos de 
les novetats.

L’actual comunitat educativa és here-
va de l’esforç i la tenacitat de tots aquells 
nens i nenes, mestres, pares i mares que 
hi van ser abans que nosaltres. Els agra-
ïm ser qui som i mirem el futur amb orgull 
i il·lusió. Ens queden moltes coses per 
millorar, moltes coses per aprendre, però 
portem a l’ADN les ganes de fer escola. 
Som la suma de moltes mans al llarg del 
temps i ens uneix un fil invisible, som co-
munitat i fem poble.
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Quatre projectes de promoció 
econòmica al Moianès
Consell Comarcal del Moianès

Formació Ocupaciónal Dual
Per primer cop s’ha atorgat el Progra-

ma de Formació Ocupacional Dual del 
SOC (Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya) al Consorci - Consell Comarcal del 
Moianès, fet que ha permès la contracta-
ció durant un any de sis joves en situació 
d’atur. L’objectiu principal d’aquesta con-
vocatòria és facilitar a les persones joves 
en situació d’atur sense qualificació o amb 
nivell formatiu baix i amb més dificultats 
d’accedir al mercat laboral, la millora de 
la seva ocupabilitat mitjançant la forma-
ció dual d’un certificat de professionalitat 
i un contracte de formació i aprenentatge. 
El programa inclou 450 hores de forma-
ció dual del Certificat de Professionalitat 
ADGG0408 Operacions Auxiliars de Ser-
veis administratius i generals, nivell 1. 

Treball i formació
El Consell Comarcal del Moianès ha 

sol·licitat per al present any 2022, en el 
marc del programa Treball i Formació del 
SOC, una subvenció per a oferir onze 
llocs de treball a persones en situació 
d’atur. El Programa Treball i Formació té 
com a objectiu afavorir la contractació de 
persones en situació d’atur amb especial 
vulnerabilitat i amb dificultats per a acce-
dir al mercat laboral, mitjançant el suport 
a entitats perquè duguin a terme accions 
d’experiència laboral, de formació, de co-
ordinació i de suport tècnic. El 28 de fe-
brer es va iniciar aquest programa amb la 
contractació de les primeres quatre perso-
nes majors de 45 anys en situació d’atur 
durant un any: dues persones en tasques 
de manteniment, una persona en tasques 
de neteja i una persona en tasques de su-
port administratiu.

Programa 30 Plus
El Programa 30 Plus, del SOC, pretén 

afavorir la inserció laboral de les perso-
nes en situació d’atur de 30 anys i més 
grans, proporcionant-los formació i com-
petències per a ocupar un lloc de treball, 
i ofereix subvencions a les empreses per 
a la seva contractació. Del Programa 30 
Plus 2021 (octubre 2021 - febrer 2022) se 
n’han beneficiat dinou empreses de la co-
marca, a les quals s’ha concedit un import 
de 152.181,94 euros per a la contractació 
de vint persones. 

Projecte Vitamina
El dia 5 d’abril, a Manlleu, repre-

sentants de cinc entitats públiques de 
promoció econòmica van presentar el 
Projecte Vitamina, una iniciativa de col-
laboració público-privada per a afavorir 
l’accés i el manteniment de l’ocupació, 
potenciar la formació i la qualificació pro-
fessional i impulsar el desenvolupament 
local en cinc territoris: Manlleu i àmbit 
territorial, Vall del Ges Orís i Bisaura, 
Moianès, Garrotxa i Ripollès. El grup mo-
tor del projecte, format per dotze agents 
locals d’aquests territoris vinculats als 
àmbits de la promoció econòmica, la 
funció pública, l’educació i l’ocupació, es 
reunirà de manera periòdica per reflexi-
onar sobre les línies de treball principals 
a posar en marxa de forma conjunta. Els 
dies 3 i 4 de juny se celebrarà un exercici 
d’intel·ligència col·lectiva en què s’espe-
ra la participació de cinquanta agents i 
persones involucrades en el projecte. El 
seu resultat serà un manifest que reculli 
les propostes concretes per a continuar 
avançant en col·laboració per al desen-
volupament local.

MOIANÈS
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Publicades les Notes de Pep Sindreu
David Prat

La diada de Sant Jordi es va presen-
tar a l’Estany el llibre Notes, un volum que 
recull pòstumament part de l’obra inèdita 
de Pep Sindreu (1953-2020), alcalde de 
l’Estany durant els anys 1999-2007 i reco-
negut lletraferit.

El volum es va mostrar al públic als 
claustres del monestir, un espai molt es-
timat per Sindreu, dins el qual ens vam 
aixoplugar de l’aigua que ens acompanyà 
durant els primers minuts però que es va 

enretirar cap al final de l’acte deixant pas 
a l’escalf del sol.

Van parlar en l’acte les autoritats pre-
sents: la regidora de Cultura (Eli Vidal), 
l’alcalde (Salvador Tresserra) i el director 
dels Serveis Territorials de Cultura de la 
Catalunya Central (Ferran-Octavi Martí-
nez). A continuació va prendre la paraula 

la companya de Sindreu, la pintora esta-
nyenca Marina Berdalet, que exposar la 
passió per la literatura que en Pep mantin-
gué ben viva fins als darrers dies. De fet, 
es va passar la vida llegint i escrivint. Lle-
gia molt i llegia bé, i se sabia de memòria 
fragments de les obres que li agradaven 
més. No va deixar mai d’escriure impressi-
ons diverses en llibretes que anava guar-
dant. I, tot i que alguns d’aquests textos 
els reescrivia al llarg dels anys perquè així 

l’hi exigia el seu esperit 
perfeccionista, mai no 
va mostrar interès per 
publicar ni un sol full.

Tanmateix, pocs 
mesos abans de morir 
va enviar a la mateixa 
Marina un correu elec-
trònic que contenia un 
arxiu Word amb un re-
cull de textos sota el 
títol de Notes. Són els 
textos que Sindreu vo-
lia donar a conèixer? 
Podem pensar, en tot 
cas, que són el resultat 
de la destil·lació a què 
va sotmetre la seva 
obra al llarg dels anys. 
I per això Berdalet va 
engegar el projecte de 
la publicació del llibre 
que ara ja és una re-
alitat i que, per cert, 

apareix il·lustrat amb obres d’ella mateixa.
El tast del llibre que ens van oferir 

alguns antics companys universitaris de 
Sindreu, responsables de l’edició del text, 
permet intuir que ens trobem davant una 
obra important que, amb l’ús de la paraula 
justa, posa una mica d’ordre a la vida i al 
món.

Marina Berdalet presentant el llibre de Pep Sindreu (fot. D. Prat)  
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Notes terçolenques
Ramon Puig

Mor Domènec Miró (1930-2022) Pessebrisme i cant coral. En les dè-
cades del 1950 i 1960 era tradició, im-
pulsada per la parròquia, de visitar els 
pessebres a domicili i un jurat atorgava 
uns premis. El Domènec no solament en 
va formar part, sinó que fins al 2021 va 
participar directament com a artesà pes-
sebrista en l’exposició de cada any a les 
Escoles Velles. A poc a poc, igualment, 
l’antic Cor Parroquial va anar derivant en 
un projecte de coral; primer assajaven al 
mateix domicili particular, després se sol-
licità de fer-ho a l’antic local parroquial, 
considerant que primer era un cor mas-
culí i obrint-se després a la participació 
femenina amb les «dificultats» que per 
a una jerarquia eclesiàstica preconciliar 
significava que homes i dones estigues-
sin junts fins a la matinada (època de 
Mn. Jaume Homs). Va comptar amb un 
animós grup participatiu: Pep Bou, Joan 
Capdevila, Francesc Ferrer (Cisco), Ma-
ria Galí, etc.

Dots artístics varis. Participa, com 
a col·laborador, en algunes ballades de 
l’Esbart. Diumenge i festius a la tarda, 
amb la seva esposa, Celi, agafa un ca-
vallet, marxen als boscos de l’entorn 
terçolenc i s’aficiona a l’aquarel·la, 
tenint gran amistat amb el fondista i 
activista cultural Isidre Clapers (de ca 
l’Amalric, abreujat en «Malric»), també 
reconegut paissatgista. Home intuïtiu i 
manetes, construirà gàrgoles al campa-
nar.

Conseller i timoner cultural, 1979-
1987. Arribada la democràcia, la majoria 
a la Casa Gran correspon a CiU, capita-
nejada per Salvador Roca. Aquest li donà 
les claus del vaixell cultural. Esbrinem 
quines són les principals actuacions al 
llarg de les dues primeres legislatures: 
1) Creació del Consell Municipal de la 

Domènec Miró, rere les figures de 
Pinocchio i Geppetto  

Quan aquest Dilluns de Pasqua sortia 
de la històrica Pastisseria Miró, del carrer 
de la Pabordia, amb la tradicional mona, 
m’acabava de servir un jove adolescent 
d’inequívoques faccions. Vaig pensar en 
la quarta generació d’aquest comerç cen-
tenari. L’avi Alfons, el seu fill Domènec, el 
net i actual pastisser, Elies, han donat un 
secular prestigi més enllà del nostre perí-
metre comarcal. Però el cas de Domènec 
Miró i Fruitós té, també, una claríssima 
deriva musical i artística.

Anem a pouar en una vida intensíssi-
ma, tant a nivell laboral com en el camp 
de les arts. Hereu pastisser, continuarà i 
perfeccionarà l’ofici heretat del seu pare. 
Entre les moltes innovacions, es faran fa-
moses les escultures de xocolata, com el 
castell, el campanar, etc., alguna d’elles 
ben visible al Museu de la Xocolata, a 
l’antic convent de Sant Agustí, a prop del 
barceloní Arc de Triomf.
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Dansa i el Ball del Ciri, amb la innovació 
de nou vesturari; 2) Creació del grup de 
geganters i grallers; 3) Substitució de l’or-
questra per la cobla en la Dansa, tema 
que portà gran debat, controvèrsia i po-
larització d’ambdues formes d’interpreta-
ció; 4) Taller municipal d’art, amb la par-
ticipació d’Enric Font Sants (ceramista), 
Eduard Costa (pintura), Pilar Clavaguera 
(dibuix) i Alfons Miró (piano); 5) Llar d’in-
fants i guarderia municipal; 6) Jornades 
culturals a l’estiu (anys 80); 7) Gran par-
ticipació de la Coral en el Pla d’Acció 
Cultural de la Caixa amb tota una tour-
née d’actuacions; 8) Alguns anys dirigí la 
Dansa; 9) Alma mater del llibre sobre la 
Dansa i el Ball del Ciri, de Ramon Vilar i 
Pilar López, presentat l’estiu del 2021 en 
un acte que fou, de fet, un homenatge a 
D. Miró; 10) Políticament i fins al darrer 
minut vital ha estat en el vaixell indepen-
dentista en l’ANC castellterçolenca. La 
deriva político-cultural d’alguna de les se-
ves decisions penso que és millor analit-
zar-ho posteriorment.

Novetas del Cineclub
Amb motiu del Dia de la Dona, el 13 

de març s’ha projectat al Centre el film 
islandès de Benedikt Erligsson La mujer 
de la montaña, en què Halla, una dona 
compromesa amb el territori, boicoteja lí-
nies d’alta tensió i és durament persegui-
da. Finalment, la petició d’adopció d’una 
nena farà que deixi la lluita activa. D’al-
tra banda, Philippe Lacôte, director de 
Costa d’Ivori, presenta La noche de los 
reyes, filmada en una presó del mateix 
país, «La Maca», governada pels matei-
xos presos, i un jove pres és nomenat 
«Roman», que vol dir que ha d’explicar 
contes als reclusos. En cas de no fer-ho, 
pot ser eliminat. Les lògiques tensions 
internes apareixen en el film i, natural-
ment, també els codis de conducta que 
poden llevar-te la vida en segons quines 
circumstàncies.

Número 8 d’Òrbites existencials
Prudenci Batalla ja ens comentà en 

el núm. 806 el desembarcament al Moia-
nès d’aquesta publicació d’origen lliber-
tari i gracienc. En clau local, Joan Cap-
devila va desgranant la vida dels anys 
de postguerra i fa un repàs de les festes 
populars. Ampli reportatge sobre l’obra 
pictòrica de Montserrat Soler Clapers (de 
cal Maions). R. Puig recorda el pas per 
Sant Julià d’Úixols de Pepe Beúnza, pio-
ner de l’objecció de consciència de 1968 
a 1972, tot repassant la seva brillant bio-
grafia.

Alfons Díaz revifa els Armats
L’incombustible i veterà actor del 

Grup Nou de Teatre, i multiesportista, 
Alfons Díaz ha refet la desfilada dels 
Armats, que enguany fou el Dijous 
Sant. L’acte començà amb un emotiu 
homenatge al qui fou capità manaia 
en temps ja molt llunyans, Josep Rius 
i Arnaus (de cal Lei). La processó, que 
s’havia refet uns quants anys, va que-
dar en «suspens» pel desacord entre 
les dues confraries de la Mare de Déu 
dels Dolors i del Sant Sepulcre. Amb 
motiu de la represa, anys enrere, foren 
restaurats els passos. La moixiganga 
completà la Setmana Santa, el Dissab-
te Sant.

JxCat creu que el full municipal 
només és autopropaganda

Oriol Prats, cap de llista dels tres 
regidors de l’oposició, fa una explícita 
i dura crítica a Castell en Positiu (grup 
majoritari, amb vuit regidors) en consi-
derar que en el full només hi apareixen 
notícies que ell anomena «flors i vio-
les», tot fent una observació curiosa en 
afirmar que les notes es nodreixen de 
Facebook i Instagram, on, segons ell, 
només hi apareixen notes propagandís-
tiques, que fugirien de la realitat de la 
vida.
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L’antic cremador de Castellterçol (I)
Francesc Rochel i Vara

Poder-nos traslladar en el temps, 
anys vuitanta del segle passat, per parlar 
de patrimoni arquitectònic i poder comp-
tar amb les vivències de persones que 
van formar part d’una activitat, en el cas 
que ens ocupa de l’antic cremador de 
Castellterçol, és una riquesa de la qual 
hem de tenir molta cura. Hem volgut fer-
vos arribar el testimoniatge de dos antics 
treballadors de l’antic cremador; amb ells 
viurem els inicis de tot plegat, del seu tre-
ball i, fins i tot, alguna anècdota d’aquella 
època.

Abans que el cremador fos operatiu, 
les deixalles de Castellterçol, com d’altres 
poblacions veïnes, es recollien amb trac-
tor i remolc i anaven a parar a la zona del 
camí del Munt. 

L’ajuntament de la vila d’aquella èpo-
ca, amb visites realitzades a altres pobla-
cions per estudiar la seva implantació, 
va determinar tirar endavant el projecte 
del cremador de deixalles fora del nucli 
urbà. Un cop aprovat el projecte realitzat 
per l’arquitecte Nicolau Rabasseda i Miró 
(1937), es va adjudicar l’obra a l’empresa 
que dirigia Josep Pratdesaba i Capdevila 
(1928-2016), que va ser també regidor de 
l’ajuntament de Castellterçol.

En Quim Font i Sobrevies (1944) ens 
explica que ell va treballar en la construc-
ció del cremador, un edifici sòlid i ben es-
tructurat des del punt de vista tècnic i dels 
materials emprats. Ens comenta també 
que Josep Pratdesaba i Capdevila va ser 
un empresari molt exigent i que no tothom 

Quim Font (esquerra) i Basili Leal, davant l’antic cremador (fot. F. Rochel)  
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podia treballar amb ell per l’alt nivell que 
requeria. 

Vàrem poder parlar també amb Basili 
Leal i Ortega (Sarroca de Bellera, Lleida, 
1953). Ell va ser durant el temps que va 
estar en funcionament el cremador (1984-
1994) el responsable del seu funciona-
ment. De la conversa amb Basili Leal cal 
destacar la duresa de la feina: «No era 
una feina agradable i sempre estava sol», 
ens puntualitza.

El funcionament del cremador era di-
ferent a l’hivern que a l’estiu: en els me-
sos estivals hi havia més gent i, per tant, 
més volum de deixalles. Abans d’encen-
dre el cremador, en Basili ens explica que 
feia una selecció prèvia de vidre i llaunes 
i aquests residus tenien un altre circuit de 
reciclatge. Una altra feina que calia fer 
era buidar les cendres per cremar la nova 
càrrega de deixalles. En Basili té moltes 
anècdotes per explicar; no ens hem pogut 
resistir de fer-vos-en arribar algunes.

Primer de tot, cal dir que a la reco-
llida de deixalles per les poblacions hi 
anava tot: rebuig, orgànic, vidre, llaunes, 
etc. Què trobava en Basili normalment? 
Doncs, entre altres coses: cartutxos (mu-
nició) d’algun veí que va fer neteja d’ar-
mament, diners, una bossa amb cadells 
de gos, cendres amb combustió que van 
produir un incendi a principis dels anys 
noranta, bombones de càmping gas, es-
prais, etc.

També recollim la història d’un veí 
que va perdre un bitllet de loteria que ha-
via guardat a l’embolcall de la capseta de 
cigarretes, es va presentar al cremador i, 
amb l’ajut i paciència d’en Basili, va trobar 
el bitllet. No us podem dir si el veí va tenir 
sort o no en el sorteig corresponent.

Com podeu veure, en Basili feia una 
feina d’alt risc a causa del poc sentit comú 
i responsabilitat d’alguns veïns que llen-
çaven materials perillosos per a la inte-
gritat física del qui era allí. Serveixi com 
a exemple, ens explica ell mateix, que 
en una festa major de Castellterçol i, per 
tant, amb ambient familiar i festiu, anà a 
encendre el cremador, amb un temps pru-
dent i controlat anà a sopar amb la família 
i posteriorment tornà al cremador per fer 
la feina. Tot treballant va explotar un es-
prai que li va impactar a la cara. El que 
hauria estat un dia de festa es va convertir 
en un dia de visita obligada a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron per les cremades que va 
patir.

D’aquest període de funcionament, en 
Basili recorda que sovint apareixien car-
tes de trameses comercials (propagan-
da), que «algú» havia decidit que no calia 
repartir als veïns: era una manera d’es-
talviar una «pèrdua de temps» en la seva 
lectura. Podem dir que a Castellterçol en 
aquella època ja es practicava el «correu 
brossa» que amb el temps ha esdevingut 
un concepte de correu electrònic.

Ctra. de Manresa, 35 - Baixos
08180 Moià
www.clinicadentalmoia.com
Tel. 93 830 06 98
Mòbil 629 058 269
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El 6è Festival de Titelles del Moianès 
s’estendrà de nou per la comarca
Espai Animacions

El Festival de Teatre de Titelles del 
Moianès, promogut i organitzat per l’Espai 
Animacions de Calders amb suport i en 
coordinació amb les institucions, continua 
essent l’únic declarat d’àmbit comarcal al 
Principat. Arribats a la sisena edició, amb 
una progressió ferma i decidida, gràcies a 
l’enorme esforç i tos-
suderia d’en Carles i 
na Susanna —els ti-
tellaires de Calders— 
i al creixent interès de 
públic i d’institucions, 
no hi ha dubte que el 
festival ha assolit el 
seu primer gran ob-
jectiu: arrelar al terri-
tori. Però no sols això, 
perquè s’ha guanyat 
a bastament el crèdit 
i l’estima de la profes-
sió, ha consolidat una 
audiència cada cop 
més nombrosa pro-
vinent de tota la co-
marca i de més enllà, 
capgirant una bona 
part de l’escepticis-
me de persones que, 
per desconeixement, 
menystenien o senzi-
llament no tenien en 
consideració aquest antic i alhora modern 
art escènic, obtenint a canvi el seu agraï-
ment i fidelitat.

La sisena edició es desenvoluparà 
durant vint-i-quatre dies, del divendres 24 
de juny al diumenge 17 de juliol, ambdós 
inclusivament, amb activitats adreçades a 
les distintes franges d’edat i centrades so-
bretot en caps de setmana, desplaçant-se 

successivament i per aquest ordre per 
cadascuna de les set seus adherides 
enguany: l’Estany, Monistrol de Calders, 
Calders, Castellcir, Sant Quirze Safaja, 
Moià i Castellterçol. 

El programa provisional, que manté 
el costum d’incloure algun espectacle vist 

en edicions anteriors 
pel seu remarcable 
èxit, proposa vint-i-
una ac tivitats, distri-
buïdes així: a l’Estany, 
dos espectacles; a 
Monistrol de Calders, 
dos espectacles i una 
exposició fotogràfica; 
a Calders, quatre es-
pectacles i una petita 
exposició; a Castell-
cir, dos espectacles i 
un petit taller; a Sant 
Quirze Safaja, dos 
espectacles i un pe-
tit taller; a Moià, dos 
espectacles, i a Cas-
tellterçol, dos espec-
tacles. I, per primer 
cop i a la seva seu, 
l’Espai Animacions 
de Calders acollirà 
durant el festival un 
curs de setze hores i 

mitja, dividit en onze sessions de noranta 
minuts/dia, sobre construcció de màsca-
res amb cartró pedra, essent en conjunt 
un festival extraordinari tant per la durada 
com pel nombre d’activitats programades.

El programa definitiu es donarà a co-
nèixer a finals de maig. Estigueu al cas! 
Per a més informació, visiteu www.anima-
cions.org.
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Sant Julià d’Úixols, 50è aniversari 
de l’objecció de consciència de Pepe Beúnza
Josep Font

¿N’estàs segur, que era aquí 
mateix on fèieu les trobades?  

Del tot segur. Posàvem unes estova-
lles a terra i menjàvem asseguts. Però 
deixa’m dir-te que em fa molta il·lusió ser 
avui aquí. És un plaer extraordinari reviu-
re aquelles experiències. El lloc és molt 
especial i el record que en tinc també. 

Jo no vaig venir el primer any que es 
van organitzar les trobades de Castellter-
çol. Jo llavors vivia a València, estudiava 
enginyeria tècnica agrícola a la Universi-
tat. Havia sigut boy-scout. Tenia impreg-
nats els valors d’estima a la natura, d’aju-
dar els altres i que el fort ha de protegir el 
dèbil. Escolta, que això és revolucionari.  
El segon estiu, a la universitat, vaig agafar 
la motxilla, vaig fer autostop i me’n vaig 
anar a treballar a França. Allà vaig des-
cobrir què era la llibertat. Allò va ser un 
xoc: la relació amb les dones, que aquí 
era una societat molt puritana, vaig parlar 
amb molta gent... A València ja m’havien 
dit que Lanza del Vasto, deixeble directe 
de Ghandi, havia fundat la Comunitat de 
l’Arca i vaig dir «això ho he de veure». Era 
l’any 1967. Resumint molt, la comunitat 
era al sud de França, eren no-violents, ve-
getarians, tots treballaven la terra o altres 
feines manuals i practicaven el ioga. Un 
dia a la setmana feien silenci i pràctica-
ment dejuni i eren «objectors de consci-
ència». A més, havien ocupat una central 
nuclear. Vaig pensar que tot allò era molt 
interessant i que haguessin estat capaços 
d’ocupar una central nuclear vaig pensar, 
quina gent, no? Ho havien fet per la vincu-
lació amb les armes atòmiques i la conta-
minació nuclear. Jo no havia sentit mai a 
parlar de no-violència, agricultura ecològi-
ca ni ioga, fins llavors. És que a l’Espanya 

PERFILS

Pepe Beúnza (fot. J. Font)  

Ramon Puig ha escrit un apunt bi-
ogràfic sobre Pepe Beúnza a Òrbites 
existencials. Se n’ha parlat a Ràdio Cas-
tellterçol, també, perquè TV3 està produ-
int un «Sense Ficció» sobre l’objecció de 
consciència, que està previst programar el 
mes de maig. És tota una novetat la trans-
cendència que van tenir unes trobades a 
Sant Julià per a la història del moviment 
antimilitarista a l’Estat espanyol, trobades 
protagonitzades per Lanza del Vasto i que 
van servir de catalitzador social. 

Hem pujat amb Pepe Beúnza a Sant 
Julià d’Úixols des de Caldes de Montbui. 
El seu nom té una dimensió mítica per 
a les generacions que van viure la llui-
ta contra el servei militar obligatori quan 
encara quedaven anys de franquisme. 
Pepe Beúnza va ser el primer objector 
de consciència antimilitarista. A Pepe se 
li nota que Castellterçol i Sant Julià són 
un lloc especial per a la seva trajectòria. 
Repassem els indrets on feien activitats i 
menjaven davant l’ermita. 
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Trobada a Sant Julià d’Úixols a finals dels seixanta (Arxiu Esperança Casas)

franquista, de pensament únic, això era 
una explosió. També em van parlar d’uns 
objectors, en un poble petit al Pirineu, que 
feien un servei civil, en lloc de fer el ser-
vei militar. Allò havia nascut de la Guerra 
d’Algèria, gairebé una guerra civil. Tots 
anaven a la presó, per ser objectors, i van 
aconseguir una llei que els permetia de 
fer un servei civil, que durava el doble que 
el servei militar, i feien dinamització rural: 
ajudaven en les collites, acompanyaven la 
gent gran a cal metge, gestionaven biblio-
teques rurals. 

Lanza del Vasto havia vingut a Bar-
celona a fer unes xerrades. Qui ho havia 
aconseguit era Alfonso Carlos Comín, 
que, per cert, s’estava també a Castell-
terçol. Ell després se’n va anar més cap 
al marxisme i es va desvincular dels qui 
estàvem en la lluita no-violenta. Arran 
d’aquestes xerrades es va crear un grup 
d’Amics de l’Arca a Barcelona. Jo em vaig 
posar en contacte amb ells i l’estiu se-
güent, el 1968, vaig venir aquí, a Sant Ju-
lià. Els qui ho organitzaven, bona part de 
Barcelona, venien de l’Església de base, 
d’esquerres. Hi havia rectors d’aquí que 
hi donaven cobertura, com el rector Josep 
Andreu, de Castellterçol, i Josep Dalmau, 
que era el rector de Gallifa.

Vaig pujar des de València amb moto, 
amb un amic. No corria gaire i vam arribar 
a Castellterçol que ja era fosc. Vam anar 
preguntant per Sant Julià. Estàvem força 
espantats, perquè no trobàvem el camí, 
de nit. I de sobte vam veure, en una fi-
nestra de l’ermita, la resplendor del foc de 
camp. Vaig dir «ja està». Recordo aquella 
nit, que passaven una olla de fang, al vol-
tant del foc, amb aigua amb farigola i mel. 
Venint de València i amb el fred que feia, 
sempre he recordat aquell àpat com el mi-
llor aliment de la meva vida.

No sé per què van triar Castellterçol. 
Bé, és un lloc tan bonic! Hi ha una ener-
gia! Però també era un espai prou apartat, 
discret. Segur que el rector de Castellter-
çol hi va influir. Venia gent, de Castellter-
çol, però no en recordo els noms. La gent 
d’Església d’esquerra venia d’arreu. Eren 
els qui es bellugaven. I Lanza del Vasto 
tenia molt de magnetisme.

En aquella casa d’allà baix hi posà-
vem palla i dormíem. Uns altres plantaven 
tendes en aquest prat i altres feien servir 
la casa i l’església de Sant Julià. Hi es-
tàvem una setmana. Lanza del Vasto ve-
nia amb dos de Barcelona. Una mica, era 
com reproduir set dies la vida a l’Arca: ens 
llevàvem, fèiem una pregària, tres quarts 
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d’hora de ioga amb Lanza del Vasto (era 
fantàstic), esmorzàvem, realitzàvem tre-
ball manual, com ara anar a buscar aigua, 
llenya, i després Lanza del Vasto feia una 
xerrada, que complementava a la tarda. 
Dinàvem —menjar vegetarià— i a la nit 
fèiem un foc de camp i una festa. Al foc 
de camp hi venia gent amb coses per 
explicar: Lluís Maria Xirinacs, Gonzalo 
Arias... Era impressionant. Érem vuitan-
ta o noranta, de tot arreu. Hi havia molta 
expectació, però també calia anar amb 
cura, per la repressió. Calia vigilar amb 
la Guàrdia Civil. Quan venien, sortien de 
seguida els dos rectors i aconseguien ne-
gociar que ens quedéssim. «Ja marxarem 
demà passat.» Venia gent de Madrid i del 
País Basc. Lanza del Vasto tenia un bon 
castellà. Era un intel·lectual i un artista. 
Anava gravant fusta de boix, mentre no 
feia altres activitats. Entre els qui organit-
zaven les trobades de Sant Julià hi havia 
les germanes Casas, de Barcelona. Eren 
quatre germanes, amb les seves parelles. 
També en Jordi Maluquer, que després 
seria director de l’Avui, i Lluís Fonollosa. 
Aquest era el nucli. Després van muntar 
una llibreria al costat de Santa Maria del 
Mar, que va ser el centre de coordinació. 

Jo vaig venir els estius del 1968 al 
1971, quatre anys seguits. Aquí va co-
mençar tot, perquè és on vaig prendre la 
decisió de ser objector, i també és el lloc 
des d’on ho vam preparar tot. Amb Lanza 
del Vasto en vam parlar moltíssim i em va 
animar. Semblava que fos un fill, per a ell. 

Ens vam haver de formar pel nostre 
compte, no teníem referències. Sabíem 
que a la Guerra del Vietnam hi havia ha-
gut desertors. Però els partits d’esquerra 
ja volien anar a la mili, per aprendre l’ús 
de les armes i fer lluita armada pel seu 
compte. El context polític d’esquerra no 
hi ajudava. Els anarquistes podien enten-
dre millor l’antimilitarisme, però la majoria 
eren partidaris de posar bombes. L’ambi-
ent era molt militarista. Hi havia un abisme 

entre l’Església institucional que beneïa 
les desfilades militars i uns rectors que 
eren pràcticament clandestins, com el de 
Castellterçol o el de Gallifa, o els que aco-
llien les Comissions Obreres a Barcelona 
i al Baix Llobregat.

A Espanya ja n’hi havia, d’objectors. 
Eren els testimonis de Jehovà. N’hi havia 
uns 150 d’empresonats. Vaig anar a par-
lar amb ells, a la presó, i em van dir que 
no en volien saber res, que això nostre 
era política. Ens deien que molt aviat ar-
ribaria la fi del món, l’Armageddon, i que 
Jehovà, quan arribés, ja decidiria qui són 
els bons i els dolents. Estaven conven-
çuts que havien de fer aquell martiri. Vam 
sortir molt decebuts, perquè en volíem fer 
bandera, dels objectors que eren a la pre-
só. Eren 150 màrtirs que no ens servien 
de res. No teníem ningú a qui reivindicar i 
és quan vaig pensar que ja ho faria jo, que 
si a França se n’havien sortit, aquí també. 
Em vaig preparar molt i vam fer grups de 
suport. Els de Barcelona i la Comunitat de 
l’Arca es van bolcar en aquest tema. Per 
al moviment pacifista internacional d’Eu-
ropa era una vergonya que en un país 
europeu hi hagués una dictadura com 
aquesta. Que algú s’enfrontés a Fran-
co els semblava molt important. Quan ja 
tenia la decisió presa anava per Nadal i 
Setmana Santa a França, a conèixer ob-
jectors.

El darrer any abans de declarar-me 
objector, amb una furgoneta, vam visitar 
nou països i vam arribar a Suècia. Orga-
nitzàvem comitès de suport a l’objecció 
de consciència, per a quan m’empreso-
nessin. Els suïssos, que no tenien dret 
tampoc a l’objecció, ens van ajudar molt. 
Allà el servei militar consistia a fer dues 
o tres setmanes de servei durant quinze 
anys, i els anaven empresonant el temps 
corresponent a la mili. Vam establir molts 
contactes. El Nadal del 1970 és quan vam 
decidir que els grups de suport farien una 
marxa a peu de Ginebra a València, quan 
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Pepe Beúnza, a Sant Julià d’Úixols (fot. J. Font)  

jo estigués a la presó, perquè a Espanya 
hauria estat impossible. Hi van estar un 
mes i mig. Va tenir molta repercussió. Van 
arribar a ser 900 persones.

Quan em vaig declarar objector esta-
va espantat, és clar, però em vaig adonar 
que els militars també. La mili es basava 
a espantar els nois des del primer dia, per 
sotmetre’ls. El primer «bon dia» que re-
bien era expressions de «cabrón», «hijo-
puta». A mi, en canvi, em van tractar amb 
respecte. El sergent em va dir «esperem 
que arribi el capità». Vaig explicar la meva 
posició al capità i ell em va dir que m’ho 
pensés més bé i que l’endemà en torna-
ríem a parlar. L’endemà vaig anar al cala-
bós, però aquest fet em va deixar calmat: 
ja ho havia fet.

Quan ja havia acabat l’època de presó 
vaig conèixer Xavier Rius Sant, que viu a 
Moià. Era  objector i molt activista. Hi tenia 
molt bona relació. Jo, llavors, era okupa a 
Gallecs i vivia en una comuna. Vaig conèi-
xer més tard Toni Comín, el fill, que també 
va ser objector i que vivia a Castellterçol 
abans d’haver d’exiliar-se. 

El meu cas va ser el del primer ob-
jector de consciència i vaig tenir tant de 
suport que necessitaria força vides per a 
retornar i agrair el suport que vaig tenir. Va 

haver-hi pancartes pel meu alliberament 
a Notre-Dame de París. Fins i tot la can-
tant Joan Baez em va donar suport. Em 
van concedir el Memorial Joan XXIII per 
la Pau i també un premi de l’Institut Català 
Internacional de la Pau. I és que fins una 
figura mundial de l’antiglobalització com 
José Bové va venir de França per mani-
festar-se a Barcelona per la meva llibertat. 
Fa uns tres anys, per cert, quan en Raül 
Romeva ja estava empresonat, en Jordi 
Solé, eurodiputat i alcalde de Caldes, em 
va organitzar una trobada a Brussel·les 
amb l’esmentat José Bové, a qui vaig po-
der agrair el seu suport. 

I retornem al present, i apareix la 
guerra d’Ucraïna a la conversa. Com-
parem els anys seixanta i setanta amb 
l’actualitat: «La tradició de lluita obrera, 
que havia tingut molt de poder i força, ha 
quedat difuminada. També és veritat que 
la repressió judicial ara és molt més forta. 
Els jutges se senten molt poderosos i els 
de la jerarquia ja no s’amaguen del seu 
passat franquista. L’antimilitarisme no viu 
la seva millor època. Amb la guerra, tots 
els països estan anunciant una escalada 
dels pressuposts militars i ningú no es 
pregunta què hi ha al darrere.»
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Les Golf Leagues Catalunya
arriben a Moià
Golf Moià

El dia 10 d’abril es va disputar el Gran 
Premi Adri Arnaus, corresponent al circuit 
Golf Leagues Catalunya. Va ser la quarta 
prova de les nou de la temporada 2022. 
Clubs com Golf Costa Daurada, Golf Ter-
ramar, Golf Barcelona són altres seus on 
s’organitza alguna prova de 
la lliga. Finalment es duu a 
terme la Final Nacional a la 
Sella Golf (Alacant), on el 
guanyador obté una invita-
ció per a jugar el prestigiós 
torneig Champion of Cham-
pions a Lough Erne Resort 
(Irlanda del Nord).

Camps de primer nivell, 
torneigs amb prestigi, al 
Golf Moià cada cop es veuen més compe-
ticions que donen caliu i ambient familiar. 
Aquesta vegada un circuit juvenil en què 
van participar seixanta-cinc jugadors de 
totes les categories en una intensa jorna-
da de golf amb dues sortides, un torn de 
matí a les nou i un segon torn de tarda a 

les dues. Finalitzada la prova, vam fer una 
entrega de premis, on el regal més buscat 
eren obsequis AA que el nostre professio-
nal va fer-nos arribar.

L’Adri Arnaus va voler obsequiar tots 
els participants amb una samarreta AA. 

Així tots els seus segui-
dors podran animar-lo en 
els pròxims torneigs del 
DPWorldTour que es dispu-
taran a Catalunya: els dies 
21-24 d’abril, l’ISPS Handa 
Championship a Infinitum 
(Tarragona), i del 28 d’abril 
a l’1 de maig, el Catalunya 
Championship al PGA Golf 
(Girona). L’Adri Arnaus 

ocupa actualment el 81è lloc del rànquing 
mundial.

El nostre agraïment a tots els juga-
dors, i als pares de família per l’esforç diari 
que fan perquè els seus fills puguin gaudir 
d’aquest esport. Esperem haver complert 
les expectatives que requereix el circuit. 

ESPORT

Jugadors del circuit juvenil de Golf Leagues Catalunya  
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Els escacs del Moià-Moianès C.E., a primera!
Jaume Orriols, amb la col·laboració de Sebastià Renom

Soc al Bar del Casal, punt de troba-
da de tots els escaquistes de Moià durant 
molts anys, fent un cafè amb Ricard Vila, 
president del club d’escacs Moià-Moianès 
C.E. Després de dos anys de pandèmia i 
una guerra de Rússia contra Ucraïna, no 
oblidem que els escacs és un joc mil·lenari 
d’estratègia de guerra. Però avui no som 
aquí per parlar de pandèmies o guerres 
sinó d’una fita històrica mai aconseguida 
fins ara. El primer equip del club d’escacs 
Moià-Moianès ha pujat a primera divisió 
estatal, un fet impossible de somiar fa vint 
anys i menys en una vila petita com la 
nostra, competint contra poblacions amb 
un gran bagatge històric. És com pensar 
que David guanya Goliat.

Des	de	quan	hi	ha	escacs	federats	
a Moià?

Aquesta pregunta és la que més hem 
comentat amb el Joan. [El Joan és el Joan 
Codina Espinasa (101 anys), jugador en 
actiu més gran del món i fundador-divul-
gador dels escacs moderns a Moià. Ell re-
corda haver entrat a formar part del Club 

Esportiu Moià (llavors encara C.D. Moià) en 
temps de presidència del Josep Purtí cap 
a finals dels anys setanta.] Sempre vam 
ser una secció del club. Més endavant, jo 
recordo que ens deixaven el local que era 
el de sobre del bar del pavelló i ens aju-
daven a pagar les fitxes. Vam estar molts 
anys així i fins i tot ens van incrementar la 
col·laboració. Però hi va haver un moment 
que un secretari que va entrar (i m’estimo 
més no donar el nom) va dir que, segons 
els estatuts, tots els components de l’equip 
havien de ser socis. Com que això no era 
així i la gent no se’n va voler fer, ens van 
treure les aportacions. Llavors va ser quan 
vam anar buscant altres locals fins a trobar 
el que ens deixen actualment al Consell Co-
marcal.

Quan vas entrar a fer de president?
Primer vaig entrar-hi com a monitor i 

el president de la secció era el Joan Co-
dina Espinasa. Quan vam decidir ser club 
propi, aleshores vaig ser el president del 
club. També vam intentar que tots els es-
caquistes del Moianès poguessin jugar i 
fer unió, ja que teníem gent de Castell-

Ricard Vila jugant al Casal amb Joan Codina  
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Integrants de l’equip A del Moià-Moianès C.E.  

terçol i Monistrol de Calders sense club.
Com	pot	ser	que	una		població	com	

Moià	hagi	arribat	fins	aquí?
Doncs amb molt d’esforç per part de 

tots a formar un bon equip. És clar que 
també hem tingut fitxatges importants per 
a poder fer un primer equip amb garan-
ties d’arribar molt lluny. Tot i que mai no 
ens ho esperàvem arribar, el bon rotllo, 
companyonia i sobretot el fet de no tenir 
pressió per fer resultats han fet que la 
gent vingués a passar-s’ho bé i després 
guanyar si es podia.

Quants	equips	té	el	Moià-Moianès?	
Té l’equip A, format per Guifré Calaf, 

Víctor Hugo García, Lluc Basora, Miquel 
Fabré, Santi Simon, Joan Mach, Jordi 
Graupera, Jordi Bautista, Sebastià Re-
nom i Pau Basora. L’equip B, que el for-
men Ricard Vila, Àlex Castillo, Eduard 
Arcusa, Joan Codina, Joan Sala, Tomàs 
Castaño, Joan Homs i Sergi Renom, i 
l’equip C, amb Àngel Sànchez, Darío Pa-
troni, Ramon Font i Ramon Xandri.

Quan es va aconseguir l’ascens a 
primera	divisió?

Matemàticament vam aconseguir l’as-
cens en la penúltima ronda a Torà amb 
un empat a 4 punts. Els integrants van 
ser (vegeu fotografia), a dalt d’esquerra a 

dreta, Joan Mach, Miquel Fabré, Lluc Ba-
sora i Sebastià Renom. I asseguts, Santi 
Simon, Guifré Calaf, Jordi Graupera i Víc-
tor Hugo Garcia. Vam guanyar totes les 
altres rondes contra Tres Peons B (Barce-
lona), Balaguer, Terrassa B, Ateneu Colon 
B (Barcelona), Cardona, Rubinenca, Vall-
fogona i Calaf.

T’havies	imaginat	arribar	tan	lluny?
Penso que els tornejos organitzats els 

divendres al vespre que es feien fa uns 
quants anys van servir per a conformar 
l’equip que tenim ara, perquè va ser on 
vam convèncer els grans jugadors que te-
nim per a formar part del Moià. Són uns 
jugadors boníssims.

No semblava que poguéssim arribar 
tan lluny, però jo a vegades em quedo 
bocabadat veient les seves partides. És 
realment enriquidor veure’ls jugar i com 
saben sobreposar-se a situacions o sim-
plement anar guanyant posicions cadas-
cú amb el seu estil. Molts per experiència i 
d’altres per consistència, agressivitat, etc. 
Quan vaig a jugar penso que si perdo és 
igual, ja «disfrutaré» veient com juguen 
ells, perquè són uns autèntics cracs.

Aquests darrers deu anys és quan 
hem pujat de categories de forma estra-
tosfèrica.
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Assaig sobre la condició humana
Miquel Fortuny. Biòleg

Tots hem tingut experiències decebe-
dores al llarg de la vida i, a diferència de 
les que han estat gratificants i altruistes, el 
vessant egoista de la naturalesa humana 
és, potser, la que més petja deixa en el 
psiquisme d’una persona.

Faig referència a vivències impreg-
nades d’egoisme, traïció, manipulació; 
experiències que almenys a un biòleg 
li recorden inevitablement els llibres del 
zoòleg britànic Richard Dawkins (fins i tot 
coneixent el reduccionisme de les seves 
tesis), i en particular l’èxit mediàtic El gen 
egoista, un text en què explica que som 
recipients de gens cecs i egoistes que in-
tenten perpetuar-se al llarg de les futures 
generacions.

Més enllà de les elucubracions de 
Dawkins, no és menys cert que algu-
na explicació ha de tenir l’egoisme dels 
humans, ben evident per a tothom en la 
persistència de tanta i tanta desigualtat 

econòmica, la falta de solidaritat entre els 
països i els continents, inclús entre veïns 
d’una mateixa ciutat, barriada i poble.

Pensem en els privilegis de les cas-
tes, l’arrogància i falta d’empatia dels po-
derosos, els polítics fent mans i mànigues 
per mantenir-se en el poder... Què podem 
dir de les lluites caïnites entre germans 
en els repartiments de l’herència dels pa-
res, sovint amb manipulació i engany? 
D’exemples no en falten pas, més aviat 
en sobren.

Segurament tot aquest galimaties és 
un tema relacionat amb el que denomi-
nem moralitat i justament en la moral en-
tenc que hi resideix la incertesa que ens 
generen aquestes situacions i l’actitud de 
mirar cap a un altre lloc amb certa hipo-
cresia.

Els biòlegs entenem la moral com una 
«adaptació», un producte originat i man-
tingut per selecció natural, un caràcter 

CIÈNCIA

Quins	beneficis	aporten	els	escacs?
Els escacs són un joc que ajuda a de-

senvolupar la ment, a millorar la memòria; 
és com una matemàtica que has de saber 
gestionar i saber canviar la visió segons les 
necessitats del moment. Això també pas-
sa en la vida real i per això aquest joc és 
reconegut com a didàctic. A més, quan va 
participar el Joan Codina fa pocs anys en 
un torneig organitzat a Navarra per a pro-
moure aquest joc, es va veure que servia 
per a ajudar en la lluita contra l’Alzheimer.

Com veus el futur?
Penso que el Moianès i els escacs 

en general estan en un moment de sa-

lut molt bo, ja que s’han fet sèries com 
Gambit de Dama amb molt d’èxit i els 
taulells utilitzats eren catalans fabricats 
a la Garriga. Hi ha més difusió que mai. 
D’altra banda, les aplicacions que hi ha 
a internet et permeten de jugar amb gent 
de tot el món, aprendre i progressar en 
aquest joc.

Al club Moià-Moianès en particular, 
per al futur ens imaginem l’equip amb nois 
i noies joves que no miren el mòbil, es mi-
ren a la cara quan juguen als escacs, que 
s’esforcen a millorar intercanviant les opi-
nions en les partides i en el joc i que s’ho 
passen bé trobant-se i socialitzant-se.
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del mecanisme darwinià d’evolució, que 
es pot, però, modificar per aprenentatge i 
cultura. Entenem per adaptació qualsevol 
tret de tipus físic o conductual que permeti 
als seus portadors incrementar l´èxit re-
productiu (deixar descendència).

Col·loquialment, aquest èxit repro-
ductiu en humans és molt congruent amb 
el que denominem marcar paquet. Ho 
explico: així com els cérvols mascles han 
incrementat al llarg de l’evolució la mida 
de les astes per ser més competitius i 
sortir guanyadors en les lluites amb altres 
mascles amb l’objectiu d’accedir a copu-
lar amb les femelles, els humans tendim 
a incrementar el nostre atractiu envers les 
dones mitjançant l’acumulació de recur-
sos, poder, diners, cotxes de luxe i esta-
tus social.

Hem de tenir present que no deixem 
de ser primats i, com explica l’eminent 
primatòleg Frans De Waal (El mono que 
llevamos dentro, La edad de la empatía), 
molt sovint fem servir l’engany i la mani-
pulació per a aconseguir els nostres ob-
jectius.

Un altre primatòleg, Richard Byrne 
(del llibre Contra Natura, Arcadi Navarro), 
explica l’exemple de dos babuïns, en Jan 
i en Trencapins, molt il·lustrativa d’engany 
i manipulació: en Jan estava excavant per 
desenterrar un tipus de bulb molt apreci-
at com a aliment pels babuïns i el menut 
Trencapins s´ho mirava de lluny, però sen-
se fotre ni brot. La mare d’en Trencapins 
no els tenia a la vista, però podia escoltar si 
hi havia algun enrenou. Un cop en Jan va 
acabar la feina, en Trencapins va comen-
çar a cridar desesperadament. Alarmada i 
angoixada, la mare va córrer a rescatar-lo. 
Quan va arribar al lloc ho va tenir clar i va 
decidir a favor del petit Trencapins. Amb 
una fúria estremidora va abalançar-se so-
bre el suposat transgressor i agressor, que 
va fugir deixant caure el menjar. L´engany, 
tot un èxit! En Trencapins va menjar-se el 
bulb sencer amb fruïció!

Semblaria, doncs, que aquest tipus de 
conductes són la força selectiva que guia 
la conducta humana, fins i tot l’anomena-
da intel·ligència maquiavèl·lica, encara 
que ens costi d’acceptar-ho. La coneguda 
dita segons la qual com més amunt s’en-
fila el mico més bé se li veu el cul, és del 
tot enraonada.

No és menys cert que generositat, 
empatia i altruisme, fruit també del nos-
tre passat filogenètic, formen part de la 
nostra condició humana. Deia el biòleg i 
premi Internacional de Catalunya Edward 
O. Wilson que el dilema de la moralitat, el 
que és bo o dolent, va ser creat per la se-
lecció natural actuant en diferents nivells, 
individual i de grup: la selecció individual 
responsable d’allò que denominem pecat, 
i la de grup, d’allò que anomenem virtut; 
juntes han creat el conflicte entre el millor 
i el pitjor de l’essència humana.

L’amic i catedràtic de biologia evoluti-
va de la Universitat de Múrcia, Pepe Car-
rión, em va comentar que en els humans 
cap conducta moral no ens defineix com 
a conjunt, i arreu hi ha humans que es 
comporten com a paràsits o depredadors, 
sense codis ni cap tipus de ressonància 
emocional. Certament, d’alguns en diem 
psicòpates, d´altres senzillament són po-
cavergonyes.

Un tret no adaptatiu en els humans és 
la consciencia individual capaç de l’auto-
engany, però de fet sempre s´ha de viure 
amb el que el psicòleg social Leon Fes-
tinger va denominar dissonància cogniti-
va, un estat de tensió produït per haver 
de mantenir simultàniament dues veritats 
incompatibles i discordants, en un compli-
cat intent de mantenir una imatge «justa» 
d’ells mateixos.

Una gran paradoxa, finalment: si no hi 
hagués tan bons mentiders, no podríem 
haver estat tan increïblement crèduls per 
a imaginar una honestedat immaculada 
de la condició humana ni l’altruisme per 
parentiu.
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Més confidències amicals
Josep Ruaix i Vinyet

LLETRES

Montserrat Cardona i Glòria Pons, el dia de la presentació (fot. Xavier Rius)  

Montse Cardona & 
Glòria Pons. 
Confidències a una 
amiga. Segona part
Sant Joan les Fonts: 
Oliveras, 2022
108 pp.

En el número de 
juny de l’any passat 
(pp. 41-42), sota el tí-

tol de «Confidències colpidores», vaig pu-
blicar a LA TOSCA un articlet sobre el llibre 
Confidències a una amiga. Primera part, de 
Montse Cardona & Glòria Pons. Ara n’ha 
sortit la segona part, que conté un «Pròleg» 
de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià, 
una «Presentació» de David Compte Ver-
daguer, rector de Sant Joan de les Abades-
ses, el cos del llibre, repartit en vint-i-dos 
capítols, un «Epíleg» de la coautora Glòria 
Pons, una llista d’«Agraïments» i l’«Índex». 
A les solapes hi figuren els currículums de 
les autores (totes dues nascudes en altres 
poblacions; però, des de fa anys, residents 
a la nostra vila), amb sengles fotografies.

Doncs bé, aquest llibre va ser presen-
tat a Moià el proppassat dissabte dia 19 
de març, a l’Auditori de Sant Josep, ocu-
pat plenament pel públic. Moderà l’acte en 
Ramon Martínez, director de Ràdio Moià, 
el qual, després de les salutacions de ri-
gor, donà la paraula a Mn. David Comp-
te, que, seguint la tònica de l’esmentada 
«Presentació» del volum, va fer una sèrie 
de reflexions, il·lustrades amb diapositi-
ves, sobre la superació personal, el testi-
moniatge i altres valors que apareixen en 
aquesta obra a dues mans. 

Després va parlar l’editor, Josep Oli-
veras, explicant la filosofia de la seva la-
bor editorial. Tot seguit va ser el torn de la 
coautora Glòria Pons, que mostrà el con-
trast entre unes circumstàncies greument 
desfavorables i unes actituds cada vega-
da més positives, contrast que es desprèn 
de les experiències de la protagonista (la 
Montse). Llavors fou aquesta qui acabà 
els parlaments donant les gràcies a tot-
hom qui l’havia ajudada i augurant que 
aquest llibre, juntament amb l’anterior, pu-
gui ajudar altres persones.
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PUBLICACIONS

L’acte va adquirir varietat i relleu amb 
la intervenció de dos instrumentistes: 
Chantal Montsech, a l’acordió, i Leonardo 
de Armas, al clarinet. Anaren alternant la 
interpretació de peces musicals, sia pe-
ces conegudes (l’acordionista), sia blues 
(el clarinetista). I encara s’arrodoní, la vet-
llada, al final, amb la degustació de coca 
i xocolata, cosa que durant el fort de la 
pandèmia del coronavirus no es podia fer. 

Acabo aquesta nota recomanant la 
lectura del llibre en qüestió i copiant la pri-

mera i la darrera estrofes del poema de 
Glòria Pons amb què es clou l’«Epíleg»:

Si vols fer camí amb mi, només hem de fer via,
buscant juntes la ruta que porta cap a Déu;
descobrint nous camins ens farem companyia;
tot es farà més àgil si comporta el nom seu.
..................................................................
I llavors, agraïda, amb el somriure als ulls
diré: gràcies, amiga, per desvetllar l’esperit,
per donar-me la mà vencent així els esculls,
per ser aquesta germana que il·lumina la nit! 

Revistes
—L’Esplai, butlletins 275 a 277 de 

l’Associació de Gent Gran. 
—Butlletí	Oficial	del	Bisbat	de	Vic, 

nov.-des. 2021, amb una ressenya del lli-
bre de Carles Riera El parlar de l’Alta Se-
garra, signada per Josep Ruaix.

—Catalunya Cristiana, núm. del 27-
3-2022, amb una ressenya del llibre de 
Narcís Garolera Al peu de la lletra, signa-
da per J. Ruaix.

—Cavall Fort, núm. 1431 (primera 
quinzena març 2022), amb l’article divul-
gatiu «Un jaciment a la universitat», de M. 
Àngels Petit.

—Full Diocesà, de Vic-Solsona, nú-
mero del 3-4-2022, amb l’article «Reflexi-
ons impopulars», signat per J. Ruaix. 

—Llengua	 Nacional, núm. 118 
(2022), amb «Construccions comparati-
ves proporcionals», de C. Riera, i una res-
senya de El parlar de l’Alta Segarra signa-
da per D. Paloma. També «Transcripció 
o adaptació de termes estrangers», de 
J. Ruaix, i les seves ressenyes de Crò-
niques mil·lenials, de M. Basagaña, Som 
dones, som lingüistes, som moltes i diem 
prou, coordinat per M. C. Junyent, i Al peu 
de la lletra, de N. Garolera.
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Diaris

15-3-2022
«L’Ajuntament de Moià convoca dues places 
d’agent per a la Policia Local». 

18-3-2022
«Si el conflicte amb Ucraïna s’allarga un mes 
més, Rússia se’n va en orris», entrevista al 
moianès Joan Freixanet, economista i profes-
sor a la Graduate School of Management de 
Sant Petersburg.

22-3-2022
«Moià estrena una “escape room” per fer amb 
el gos. El projecte LudiCànids, dissenyat per 
una educadora canina, proposa una aventura 
familiar per a resoldre amb l’ajut de la masco-
ta. L’experiència millora l’estat emocional del 
gos i permet als amos coneixe’l i entendre’l 
millor».

Regió 7

11-3-2022
«Més de 1.200 persones han mort al Bages, 
Moianès, Solsonès i Berguedà en dos anys». 
«El Centre Excursionista Comarca de Bages 
puja al sostre del Moianès, el Grony de l’Oller».  

12-3-2022
«Althaia crea la nova direcció de Salut Mental, 
càrrec que assumirà la fins ara cap de la divi-
sió, Àurea Autet».

13-3-2022
«Castellterçol analitza quins camins del municipi 
es pot considerar que són públics. L’estudi l’està 
realitzant la Diputació de Barcelona amb una in-
dagació de fonts documentals històriques». 
  

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

Llibres
Baltasar Fonts. Festa de l’arbre: poesia
[S.l.]: Sarrió, febrer 2022. 95 pp.
Baltasar Fonts, divulgador de la poesia catalana a través de di-
versos mitjans, entre ells a les pàgines de LA TOSCA, ens ofereix 
un tast de la seva pròpia obra poètica, agrupant els seus versos 
a recer d’un arbre: «arrels», «tronc», «branques», «fulles», «om-
bra».
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23-3-2022
«Moià perd el seu home del temps i gran afici-
onat a la fotografia, Carles Illa. El funeral per 
qui també va ser col·laborador habitual de Re-
gió7, mort ahir a 73 anys». 

29-3-2022
«Un estudi de fonts del Moianès en constata 
el baix nivell dels cabals. De 64 fonts que han 
estat analitzades, una quarta part no rajaven. 
L’estat de les aigües és correcte, però s’alerta 
de casos de nitrats alts. De 49 fonts amb aigua 
que han estat analitzades, 9 presenten nivells 
de nitrats per sobre del llindar establert i 6 es-
tan per sota però molt a prop».

30-3-2022
«L’Ateneu La Polseguera de Moià, a l’espera 
de sentència sobre el desallotjament. Després 
de dos ajornaments, el jutge tira endavant la 
vista oral per la via civil».

8-4-2022
«El Moianès i la Cerdanya perden pes edu-
catiu per la manca de graus superiors». «El 
Moianès tindrà l’increment més alt de pobla-
ció en deu anys de Catalunya. La projecció de 
l’Idescat indica un creixement dels habitants a 
tota la regió central tret de l’Alt Urgell. El crei-
xement serà fruit de migracions per la poca 
natalitat».

9-4-2022
«El parc municipal Francesc Viñas de Moià és 
inclòs com a patrimoni cultural català». 

12-4-2022
«La Polseguera de Moià proposa que Aliseda 
inverteixi a la Masia per acollir l’Ateneu».

La Vanguardia

9-3-2022
«Una anàlisi de microbiota intestinal pot facili-
tar la detecció precoç del càncer de pàncrees, 
segons un estudi dirigit per la castellterçolenca 
Núria Malats, del Centre Nacional d’Investiga-
cions Oncològiques».

Ara

12-4-2022
«A Catalunya hi ha la ultradreta innovadora», 
entrevista al periodista Xavier Rius Sant, resi-
dent a Moià, signada per Xavi Tedó.

18-4-2022
«No s’explica prou bé que la universitat és la 
solució de molts problemes de la societat», en-
trevista a Albert Sangrà i Josep Gallifa (aquest, 
moianès), signada per Laia Vicens.

BREUS
Escacs

El dia 19 de març, Ernest Juncosa i 
Padrós va guanyar el campionat de Bar-
celona territorial (és a dir, de les comar-
ques barcelonines) de partides ràpides 
(partides en què es disposa de 10 minuts 
més 5 segons per cada tirada). Juncosa, 
de 16 anys, va quedar campió de les ca-
tegories sub16, sub18 i sub20 després 
de guanyar sis partides i fer taules en la 
darrera.

Els alumnes de 5è de l’Escola Pia
al mercat de Moià

Els alumnes de la classe de 5è de 
l’Escola Pia de Moià han estat treballant 
durant aquest curs amb una cooperativa 
que es diu DECOHOUSE. El diumenge 
15 de maig estaran, d’11.00 a 14.00 ho-
res al mercat de Moià, a la plaça Major. 
Vendran marcs de fotos, pots d’espelmes 
i posagots. Una part dels beneficis aniran 
a la gossera de Moià.
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Carles Illa (fot. Xavier Juncosa)  

Naixements
Dídac Gázquez Serrano, fill d’Alejan-

dro i d’Anna, dia 28 de febrer.
Chloe Coltman González, filla de Ser-

gio i de Marikena, dia 7 de març.
Biel Barneo Giráldez, fill d’Eloy i de 

Patricia, dia 12 de març.
Dídac Tantiñà Serratacó, fill d’Aleix i 

de Maite, dia 17 de març.
Curial Aixalà Solà, fill de Jordi (natu-

ral de Moià) i de Meritxell, dia 1 d’abril, a 
Barcelona.

Antuan Saavedra Ramírez, fill de Ma-
riano Lucas i de Nayla Melisa, dia 8 d’abril.

Defuncions
Josep Padrós Roca, de vuitanta-tres 

anys, vidu de Rosalia Valldeoriola, dia 5 

de març, a Tortosa.
Rosa Codinachs Verdaguer, de setan-

ta-nou anys, vídua de Josep Parés, dia 20 
de març.

Carles Illa Casanova, de setanta-tres 
anys, dia 22 de març.

Giangiorgio (Jordi) Riera Surroca, de 
quaranta-nou anys, dia 31 de març.

Joan Roca Sallas, de vuitanta-nou 
anys, vidu de Rosa Maria Iglésias, dia 31 
de març.

Joan Tarté Coch, de vuitanta-cinc 
anys, dia 2 d’abril.

Dolors Almató Berengueras, de vui-
tanta-un anys, vídua de Jaume Romeu, 
dia 8 d’abril.

Pere Trullà Serarols, de vuitanta-nou 
anys, dia 9 d’abril.

MOV. DEMOGRÀFIC / NECROLÒGIQUES

Adeu a l’amic i col·laborador
Carles Illa (C.I.C. – Moià)
Jaume Clarà

ze números de la nostra capçalera. Una 
capçalera que havia sorgit ara fa setanta-
cinc anys i amb la qual ell estaria, d’una 
manera o altra, sempre vinculat.

En primer lloc, per ser fill de Manu-
ela Casanova i Crespi (1925-2012) i de 
Valentí Illa i Vilaclara (1918-2016), col-
laborador i redactor de LA TOSCA durant 
molts anys. I, no menys important, a tra-
vés del casament amb Anna Maria Molera 
i Urgellés, filla de Ramon Molera i Pedrals 
(1922-1983), un dels fundadors de la re-
vista i màxim impulsor fins al seu prema-
tur traspàs. Per tant, en Carles Illa visqué 
des de sempre molt de prop l’esdevenir 
de la publicació.

La seva primera col·laboració a LA 
TOSCA va ser el dibuix per a la portada de 
la festa major del 1972; també faria les de 
Nadal del 1976, de nou la festa major de 
1983 i, més endavant, la del seixantè ani-
versari. Des de 1983 fins a 1987 consta 
com a membre de l’Agrupació Cultural La 
Tosca —vocal encarregat de cinema—, i 
aquest darrer any com a redactor de la re-
vista; després és anomenat col·laborador 
(1996), col·laborador tècnic (1997) i as-

El juny del 1948, l’apartat de LA TOS-
CA dedicat al moviment demogràfic de la 
vila deixava constància del naixement de 
Carlos Illa Casanova. Havia vist la llum 
el dia 7 de maig de 1948 i el seu nom hi 
apareixia quan només s’arribava als quin-
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Record d’un prohom moianès
Josep Ruaix i Vinyet

El dia 2 d’abril la població moianesa 
acomiadava solemnement, amb unes 
exèquies al temple parroquial, el prohom 
Joan Roca i Sallas, que havia finat dos 
dies abans, a l’edat de vuitanta-nou anys. 

Per la seva robusta personalitat, intenta-
rem esbossar-ne la biografia sumària.

El nostre biografiat va néixer el dia 24 
de març de 1933 a la masia del Molí del 
Perer, parròquia de Rodors, municipi de 
Moià. Els seus pares eren Pere Roca i 
Anna (popularment, Agneta) Sallas. El ma-
trimoni havia tingut ja cinc fills: Josep (que 

sessor informàtic (2001). Perquè, indub-
tablement, Carles Illa va tenir el mèrit 
d’introduir la revista en el món d’internet, 
essent el responsable de l’edició electrò-
nica que es posà accessible a les xarxes 
l’any 1996, en una data ben primerenca. 
Des que l’any 2012 l’Associació Cultural 
Modilianum es va fer càrrec de l’edició 
de LA TOSCA, en Carles, malgrat que 
va preferir no incorporar-se al nou Con-
sell de Redacció, sempre hi va continuar 
col·laborant de manera activa, ja sigui il-
lustrant gairebé tots els articles de Marian 
Baqués, com proporcionant fotografies 
per a il·lustrar qualsevol altre escrit de la 
revista. En especial era de gran ajuda per 
a nosaltres demanar-li imatges de les di-
verses activitats del poble, ja fossin de les 
festes nadalenques, de la Setmana Santa 
o de la festa major.

En realitat, a part del tema informàtic, 
les col·laboracions de Carles Illa amb LA 
TOSCA no es poden desvincular de dues 
de les seves grans aficions, que conreà 
a pler sobretot des que es prejubilà jo-
venàs, a l’edat de cinquanta-vuit anys, 
com a treballador del sector bancari. Una 
d’aquestes era la fotografia, i l’altra, la 
meteorologia. Per això, quan Josep Font 
i qui signa aquestes línies el vam entre-
vistar (vegeu LA TOSCA de juliol-agost 
2018), vam reproduir la conversa sota el 
títol «Carles Illa, el fotògraf del temps». En 
el camp de la meteorologia, l’any 2006 va 
posar en marxa el servei MeteoMoià, una 
pàgina web que recull, publica i recopila 
totes les dades sobre el temps a la nos-

tra vila, a partir de l’estació meteorològica 
que va muntar a casa seva. Aquestes da-
des també són difoses a través de Twitter 
(@MeteoMoià), Facebook (Meteo.Moia) i 
Instagram (@elmoianes).

L’observació dels fenòmens metero-
lògics unida amb l’afició per la fotografia 
—en l’entrevista esmentada explicava 
que cada matí es llevava abans de la 
sortida del sol per a poder anar a fotogra-
fiar aquest fenomen des d’un parell d’in-
drets de la comarca— van fer de Carles 
Illa una persona molt coneguda, fins i tot 
mediàticament parlant, col·laborador de 
molts mitjans de comunicació: les seves 
imatges sovintejaven, a més de fer-ho a 
les nostres pàgines, també a les del diari 
manresà Regió7 i a les pantalles de TV3 
dins l’espai El temps, tasca amb la qual 
ha jugat un gran paper en la divulgació de 
Moià i el Moianès (i tasca que fou reco-
neguda amb un record afectuós des de 
l’edició del migdia de l’esmentat espai el 
dia del seu traspàs).

Carles Illa, que sempre signava les fo-
tos com a «C. I. C. – Moià», havia guanyat 
nombrosos premis amb les seves fotogra-
fies paisatgístiques. Com ell afirmava en 
l’entrevista de fa quatre anys, «encara 
que cada dia fotografïis la sortida del sol, 
cada dia és diferent». Quantes sortides 
de sol que ens perdrem a partir d’ara!

(Per sort, la família Illa-Molera ha 
anunciat, el 24 de març a través del Twit-
ter de MeteoMoià la voluntat de continuar 
publicant les seves fotografies i mantenint 
l’estació meteorològica. Ho celebrem!)
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Joan Roca  

morí de meningitis l’any 1944 tot fent el ser-
vei militar), Valentí (que resultà ser l’hereu), 
Ramon (que esdevingué prevere), Maria 
(que es casà amb l’hereu de Cal Maties 
de Moià) i Dolors (casada a Sant Guim de 
Freixenet). Només sobreviu aquesta darre-
ra, que actualment té noranta-tres anys.

Amb l’esclat de la guerra civil el juliol 
de l’any 1936, l’esmentada masia es con-
vertí en refugi de pares i novicis de l’Es-
cola Pia de Moià i de preveres diocesans. 
Entre ells va destacar el P. Francesc Sa-
grera, un escolapi amb grans dots peda-
gògics i director de consciències que morí 
el 22 de febrer de 1940, més o menys un 
any després d’acabada la guerra, amb 
fama de santedat, de manera que actual-
ment té incoat el procés de beatificació; 
les seves restes es guarden al temple 
parroquial, prop de l’altar de Sant Josep. 
Doncs bé, aquest escolapi és qui va ense-
nyar a llegir i escriure, i moltes altres co-
ses, al menut Joanet. Val a dir que aquells 
prop de tres anys de vida clandestina del 
P. Sagrera i altres eclesiàstics al Molí del 
Perer van suposar tot un seguit d’aventu-
res i de perills per als refugiats però també 
per a la família acollidora. De tota manera, 
el fill petit del mas en va sortir beneficiat 
quant a la seva educació.

Després de la guerra en Joan va fre-
qüentar l’Escola Pia de Moià, on també re-
sidia un seu oncle, el germà Josep Roca, 
del Molí del Perer. Com es pot suposar, el 
vailet va aprendre a fer les tasques pròpi-
es d’una casa de pagès i alhora d’un molí. 
D’altra banda, com que a partir de l’any 
1958 el seu germà Ramon, ordenat pre-
vere en 1952, exercí diversos càrrecs al 
Seminari de Vic, en Joan hi estigué una 
temporada, però els estudis no li provaven 
i se’n tornà a casa seva.

La vinculació més directa amb la vila 
de Moià va començar per a en Joan Roca 
l’abril de 1961, en comprar una casa ve-
lla, anomenada cal Jordi (arran del pont 
o túnel de darrere el temple parroquial), 

propietat d’en Joan Estevanell, que ja re-
sidia a Can Casanova tenint cura del mu-
seu que havia fundat. Simultàniament, en 
Joan Roca festejava amb una de les noies 
de cal Pintor (casa amb entrada per l’actu-
al avinguda de la Vila i també per l’actual 
carrer del Palau), que es deia Rosa Maria 
Iglésias. Es van casar el dia 11 de febrer 
de 1962 i visqueren en aquell domicili, 
fins que es construïren una casa nova al 
camí de les Creus. Laboralment, en Joan 
continuava en el món de la pagesia i del 
comerç de bestiar. 

El matrimoni Roca-Iglésias va tenir 
quatre fills: Josep, Teresa, Assumpta i Eli-
sa. Actualment casats tots quatre, han fet 
que en Joan, en morir, fos avi de deu nets 
i un besnet. Lamentablement, la Rosa 
Maria va emmalaltir i acabà la seva vida 
terrenal l’any 2004.

Tornant a en Joan Roca, tenia un ta-
rannà tranquil i pausat, però realment era 
molt actiu i procurava ajudar allà on pogu-
és pel bé del poble, conseqüent amb les 
seves profundes conviccions cristianes. 
Pels seus coneixements del camp, va ser 
procurador, entre els anys 1970 i 2000, de 
les finques del Saiol i de Bussanya, propi-
etat de la Comunitat de Preveres de Moià, 
i membre fundador de la Cooperativa Agrí-
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cola del Moianès. Dins el seu perfil cívic, 
cal destacar que va exercir com a jutge de 
pau de 1982 a 1994, a més de ser membre 
de la junta directiva de l’Hospital-Residèn-
cia i del patronat de l’Arbre Fruiter. Com-
binant diferents aspectes, va ser membre 
de la Fundació Pare Sagrera, banderer 
dels Tres Tombs (1988) i vinculat a diver-
ses activitats religioses, tant de l’Escola Pia 
com de la parròquia de Santa Maria; també 
se sentí sempre vinculat a la parròquia de 
Rodors, sigui quan encara vivia al Molí del 
Perer, sigui quan ja visqué a la vila.

Ja he dit que va treballar de pagès i ra-
mader, però a més li agradaven les antigui-
tats i feia compravenda de peces. També li 
agradava escriure i, en aquest sentit, va col-
laborar amb la nostra revista des de l’any 
1987 fins al final de la seva vida, glossant 
temes espirituals (com ara «El testimoni 

religiós d’una moianesa», núm. 442), ex-
plicant records (com ara «Quan Francesc 
Viñas va visitar el Molí del Perer», núm. 
471), redactant necrològiques (com ara la 
que dedicà al meu pare: «A la memòria d’en 
Miquel Ruaix», núm. 472), evocant perso-
natges (com ara «Recordant un moianès 
intrèpid i arriscat», núm. 482-483), etc. 

Per a completar l’esbós biogràfic suc-
cint de la figura d’en Joan Roca i Sallas, 
vegeu a continuació el que en diu la seva 
filla Teresa, en nom de tota la família. En-
certadament, en l’homilia de les seves 
exèquies, presidides per Mn. Carles Rie-
ra, aquest va recalcar sobretot la seva fe. 
Sí, el nostre convilatà va ser un home de 
fe encarnada en una vida de família, de 
treball i de compromís cívic que el defi-
neixen com un autèntic prohom moianès. 
Al cel sia.

Comiat de Joan Roca Sallas
Teresa Roca Iglésias i família

Ha mort un home bo. Un home ínte-
gre. Un home de paraula. Negociador, 
buscador de la pau i la concòrdia. Un 
home senzill, de pagès, treballador i es-
talviador com tots els nascuts en temps 
de guerra. Caminava i parlava a poc a 
poc, tranquil, lent..., com aquells rellotges 
antics que tant li agradaven i que no can-
viaven el seu pas per més pressa que tin-
guéssim els altres.

Amb el cap ben clar i la memòria in-
tacta fins a l’últim moment. Pel carrer, su-
mava els números de les matrícules dels 
cotxes i s’aturava a parlar amb tothom 
que coneixia o que se li adreçava.

Ho guardava tot, tot tenia valor, tot el 
feia recordar. Vivia en el present, però te-
nia el cor en el passat viscut. Sempre re-
tornava al Molí del Perer, a l’arrel.

Ara ha tancat el gran llibre de la seva 
vida. El seu ha estat el llibre de les cinc 
efes:

—la efa de la fe en Déu malgrat tots 
els entrebancs i injustícies de la vida;

—la efa de fer davant els problemes; 
no queixar-se i criticar sinó pensar, buscar 
solucions, buscar pau;

—la efa de feina. Primer és l’obligació, 
ens deia; la feina ben feta, la feina acaba-
da, la feina honrada;

—la efa de fidelitat, fins a morir, a la 
seva estimada Rosa Maria, que ha portat 
sempre abraçada al cor, caminant junts 
agafats de la mà malgrat la mort;

—i la efa de família; reunir la família 
era sempre el que el feia més feliç.

Fa pocs dies vam celebrar els vui-
tanta-cinc anys del pare. Va ser una gran 
festa d’aniversari i, interiorment, de comi-
at. Va poder abraçar la seva «mareta», 
la seva germana Dolors després de tres 
anys de no veure’s per culpa de la pandè-
mia; va ser molt emotiu. Ens vam reunir 
tots els fills i famílies, amb tots els seus 
nets i el besnet. Trobar-nos va ser el mi-
llor regal! Es va sentir molt feliç i estimat, i 
això no té preu.
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Carta pòstuma al bon amic Joan Roca
Joan Pedrals

Amic Joan:
No ens hem pogut acomiadar com cal, 

per això t’escric aquestes sentides lletres. 
Amant com eres de fer escrits, espero que 
valoris les meves humils paraules.

Fa anys que ens coneixem, de fet les 
nostres famílies han estat lligades des 
de sempre. Tu del Molí, el meu pare del 
Rourell, la meva sogra Antònia de la Rovi-
ra..., tots lligats a la parròquia de Rodors. 
D’aquí que tots gaudíssim de les trobades 
de Tots Sants a Rodors.

En les nostres converses de quan anà-
vem a passeig t’agradava d’explicar que, 
de petits, a tu i a l’Antònia us feien posar 
de costat per veure «qui era més gran».

Hem compartit moltíssims moments, 
alguns molt bons, d’altres, potser, no tant, 
però sempre constructius.

Hem fet algunes excursions, a Gósol 

per conèixer la teva companya de «La nit 
dels ignorants», programa radiofònic del 
qual eres participant actiu amb les teves 
històries; també a Lurdes de França o a 
Torreciudad. O a donar alguna sorpresa a 
la teva germana Dolors a Sant Guim.

I, no cal dir-ho, cada dimecres ens 
trobàvem amb els teus amics antiquaris a 
les Brucardes (Sant Fruitós de Bages), on 
«no volies comprar res» encara que sem-
pre en sortíssim amb alguna andròmina 
o altra. Aficionat com eres als rellotges, 
teníem conversa assegurada durant el 
viatge.

Et trobarem a faltar, tots els teus 
amics! La teva bonhomia era proverbial. 
Amb la teva veu, sempre pausada i gai-
rebé xiuxiuejant, sempre sabies buscar 
l’avinença de tothom. És de suposar que, 
per això, vares ser tants anys el jutge de 
pau del Moià que tant estimaves.

Descansa en pau en companyia dels 
teus estimats!

No volia res material. L’important «ni 
es compra ni es ven», deia. L’amor, l’es-
timació, els records, el fet de trobar-nos i 
conversar...; feliç, agraït, estimat, això és 
el que ens ha quedat. Ja tenia la maleta 
a punt des de feia temps i ha marxat a la 
casa del Pare bo. Segur que ja s’ha trobat 

i abraçat amb la seva estimada Rosa Ma-
ria i també amb els seus pares i germans.

Gràcies, papa, per la teva vida. Gràci-
es per tot el que ens has ensenyat i trans-
mès. Gràcies de tot cor. T’estimem. Et tro-
barem molt a faltar. 

Giangiorgio Riera, addio, caro amico!
Joan Pedrals

La nostra amistat ha estat breu però 
intensa i sincera.

En trobar-nos pel garatge o pel jardí 
dels apartaments, fèiem la xerradeta i, 
com a tu t’agradava, parlàvem una estona 
en italià.

Sei partito presto, troppo presto!
El teu somriure, sincer i agraït, no 

s’oblida fàcilment!
Una forta abraçada, bambino!
Arrivederci!

G. Riera, retrat a llapis de Dolors Santamaria  
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NOTA DE LA REDACCIÓ
Totes les persones i entitats que vulguin fer-nos arribar articles, cròniques, informa-

cions, etc. per al pròxim número de LA TOSCA, ens ho poden fer arribar fins al dia 2 de 
juny, a través del correu electrònic latosca@latosca.cat o bé deixant-nos-ho a la nostra 
bústia, a Can Carner.

MARÇ 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

10,7

10,2

12,6

3,4

6,9

5,2

7,0

8,5

8,9

1

0

0

7

9

6

2

1

5

SW

NE

NE

7,6

26,8

60,8 95,2

DÈCADA

Les dades meteorològiques de Moià actualitzades cada 15 minuts (i les dades històriques 
des de l’any 2006) es poden consultar a la web gestionada per la família de Carles Illa i Casano-
va, MeteoMoia.cat. També es pot seguir al Twitter (@MeteoMoia), al Facebook (Meteo.Moia) i a 
Instagram (@elmoianes).

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

COMPARATIVA MARÇ 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

Març 1922 Març	2022

11,4
2,5
7,0

18,0
-2,0
69,7
21,8
21
3

11,2
5,2
8,2

16,9
1,7

95,2
42,4
18
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

Decoració esgrafiada a la porta 
d’una casa, que es repeteix a 
la finestra i a la part alta de la 
façana, present en un conjunt 
d’habitatges bastits durant la 
Segona República, centrics i 

alhora discrets. On són?

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 inscripció, situada a la part posterior de l’església, en el carrer de Rafel Casanova 
davant la plaça de l’Hospital; lleugerament desplaçada del seu emplaçament original, assenyalava el pas a la cripta del Roser. 

La guanyadora ha estat Angelita González.

CONCURS «La qualitat és en el detall»
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Malgrat tot,
Sant Jordi!

GENT
OPINIÓ
CULTURA
MOIANÈS
POLÍTICA
CRÒNICA

Manifest a favor d’un nou centre cultural a Moià
Cinquanta anys de l’Escola Josep Orriols i Roca

El club d’escacs Moià-Moianès, a primera divisió estatal

Llic. M. Candela Adrados de Miguel
Avinguda de la Vila, 18 - Tel. 938 300 417 - 08180-Moià

Al servei de Moià des de l’any 1974


