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RAMON MOLERA i PEDRALS, anime de LA
TOSCA durent molts enys,
finet e Moia el 28 de gener
proppesut, e l'edet de 60
anys. Al cel sie.
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Ouan el número anterior del nostre butlletí (gener
de 1983) era ja en premsa ens arriba la trista nova de
la mort d'En Ram.on Motera i només en poguérem
donar la notícia estricta. En aquest número de febrer
podem ja retre-li un petit homenatge -petit en
comparació de~ que es mereix- dedicant-li la portada, !'editorial , un esbós biografíe, articles i poemes.
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1 és que el nostre compatrici Ramon MoJera i
Pedrals fou durant molts anys l'anima de LA
TOSCA. En fou il·lusionat cofundador, en aquell ja
lllfnya 1947, en fou brillant redactor i col·laborador
assidu i en va ésser eficient cap de redacció. Podem
afirmar que, sense En Ramon MoJera, el nostre
periódic no hauria pas arribat a complir els més de
trenta-cinc anys d'existencia que compta.
El nostre company finat era un home efica~ i
constant. Ho va demostrar en la seva feina professional - auxiliar administratiu, interventor i, finalment,
delegat de ·la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis a la nostra Jocalitat, carrecs que exercí
amb reconeguda competencia i exemplaritat- i en
les seves activitats no lucratives -l'esperantisme, que
promogué i conrea tena~ment; la filatelia i el COI·Ieccionisme, que el dugueren a organitzar diverses
exposicions; el periodisme, sobretot a través d'aquest
órgan d'informació local que és la nostra revista, i
l'animació d'associacions cíviques, com I'Agrupació
Cultural LA TOSCA i "L'Esplai" o llar deis jubilats-.
Alla on hi havia En MoJera hi havia eficacia i
constancia. Tenia aquel! sentit practic que Ji feia

encertar els mitjans més adequats per
a fer reeixir les empreses que es
proposava i tenia també aquell
tremp de caracter que li donava
perseveranc;a en les tasques iniciades.
Home d'orígens més aviat humils,
s'havia forjat amb el propi esforc; i
l'ajut de bons mestres -aquell Pare
Sagrera que tant estimava!- una
envejable cultura, que no es reservava
per a la seva fru'ició particular sinó
que procurava difondre en amens
escrits i conferencies.
Els inescrutables designis de la
Providencia ens han pres l'amic
MoJera quan encara podíem esperar
humanament d'ell molts fruits. Vol
dir que, a part de complir el piadós
deure d'encomanar a Déu la seva
anima, ens toca d'agafar la torxa que,
com en una cursa de relleus, ell ara
ens trasmet als altres moianesos.
Moia resta en deute envers En
Ramon Molera -caldra dedicar a la
seva memoria, a la primera ocasió, el
nom d'una via pública de la vila-,
pero la millor manera de pagar-li-ho
sera seguir els seus bons exemples en
pro de tot allo que dignifica els
homes i els pobles.

dre particularment a tates les mostres
de condal rebudes per la defunció
d'En RAMON MOLERA i PEDRALS
(a.c.s.), la vídua i els fills se serveixen
de les pagines d 'aquest period ic pera
manifestar a tothom llur agra·lment.
Antonia Uryellés, vda. Molera, i fills
NOTA DE LA REDACCIÓ
L' Agrupació Cultural LA TOSCA
dóna les gracies pels m issatges de
condolenc;;a rebuts amb motiu de la
mort del seu president i redactor del
butlletí En RAMON MOLERA i
PEDRALS, que Déu tingu i en la
gloria.
ADÉU A RAMON MOLERA
L'adéu postum donem .en condolenr,:a
a un inclit moianés de soca·rel.
L 'il .lustre esperant ista, amb ala immensa,
ha desclos la volada cap al cel.
La "Caixa" acusara aquest greu impacte
quan evoqu i l'amor del seu treball
amb ma de cavaller i amb noble tacte
i amb l'eco de I"'Esplai " coma mirall.
Del seu doll cultural, de brau atleta,
neix "La Tosca". tresor del bell Moia.
(Com recordo, amb quin goig, l'am ic poeta
Miquel Bosch i Jover me' l presenta ... !)
Ha arribat la seva hora fugitiva
d'aquesta vall d'angoi xes i fat ics,
i el seu record, com una flama viva.
cremara sempre dins els cors amics.

NOTA SUPLICADA
Davant la impossibilitat de respon-

FRANCESC BLANCHER i PUIG
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