Index
Editorial

3

Pluviomètrica

4

Vida municipal

4

La Colònia Jorba

5

Un concert a la Toscana

6

Centenari dels Laboratoris Virias

9

L'Esplai

15

Francesc Vinas i el català

16

Caminades pel Moianès

17

Llibres

20

Pensaments caçats al vol

21

Una jornada dedicada a la masia 22
Publicacions

26

Campanades

29

Biblioteca de Moià

30

Pàgines de l'institut

31

«In illo tempore»

33

Necrològiques

34

Una excursió a la Molina

35

Noticies de l'Estany

36

Entrevista a Dionís Guiteras

37

Noticiari

40

DIPÒSIT LEGAL B-4501-1983

MOIÀ
D E S E M B R E 2011
Any 65 Núm. 725
Redacció: Joies, 11, tel 93 820 81 36
Impressió: Winihard Gràfics, Moià
Fotografies: S. Renom, C. Illa,
M. Alsina i particulars
LA TOSCA es membre de l'Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
LA TOSCA a INTERNET:
http ://www. latosca.org
latosca@latosca.org

RENOVACIÓ
En els éssers vius hi actuen dues forces complementàries: la continuïtat i la renovació. La
continuïtat vetlla per la pervivència de la personalitat, de la identitat, de les característiques
pròpies. La renovació és el remei contra l'envelliment, l'anquilosament i la fatiga.
LA TOSCA, que és un ésser viu sui generis, també experimenta aquestes dues forces. De fet, ha
passat una llarga tongada d'anys sota el signe de la
continuïtat. Però el temps no perdona: la redacció
de la nostra revista, conjuntament amb l'entitat que
n'és titular (l'Agrupació Cultural La Tosca), ha anat
perdent, amb els anys, bastants membres, i els que
quedem sentim sobre les nostres espatlles el pes
de l'edat, que va avançant inexorable, i l'acumulació de responsabilitats. Cal, doncs, una renovació.
Per sort, afí a LA T O S C A exisfeix una altra entitat
més jove i amb més membres: l'Associació Cultural
Modilianum. Posades en contacte, des de fa uns
quants mesos, les dues entitats, Modilianum va
acceptar de seguida fer-se càrrec del relleu. L'Agrupació Cultural La Tosca agraeix a aquests col·legues la seva disponibilitat.
Així, a partir del pròxim número, la gestió de LA
T O S C A anirà ja a càrrec de Modilianum. Desitgem
al nou equip molt d'encert i demanem als nostres
col·laboradors, subscriptors, anunciants, lectors i
amics —bo i agraint-los la fidelitat que ens han
demostrat fins ara— que continuïn donant suport a
la nostra revista en la nova etapa.
Creiem que també és oportú d'esmentar l'ideal
que ens ha guiat en aquesta singladura que ara
acaba: el servei al que podríem anomenar «moianisme», és a dir, als valors essencials i tradicionals de
Moià (comprenent-hi la comarca natural que la vila
moianesa aglutina), a la seva història, a la seva cul-

tura, als seus personatges, a la seva
espiritualitat, al seu progrés, a la bona
convivència dels seus habitants. I, en
l'exercici periodístic, hem procurat
d'optar sempre per la moderació, pel
bon gust i per un escrupolós respecte
a persones i institucions. Confiem que,

en la nova etapa, aquest ideal i aquest
mètode es mantindran, encara que
sigui amb accents diferents.
Finalment, ja en la imminència de
les festes nadalenques, desitgem a
tothom unes felices diades i un venturós any nou.

Ple del 8-9-2011

Ple del 6-10-2011

En el ple municipal ordinari del 8 de
setembre del 2011 es van prendre, entre
altres, els següents acords:
—Sol·licitar a l'Instituto de Crédito Oficial un préstec a llarg termini per tal de
fer front a les despeses contretes i pendents de pagament amb empreses, proveïdors i autònoms.
—Aprovar les taxes per a les escoles
municipals durant el curs 2011-2012.
—Aprovar una moció en suport de
l'escola catalana.

En el ple municipal ordinari del 6 d'octubre del 2011 es van prendre, entre
altres, els següents acords:
—Acceptar la subvenció de la
Generalitat per a places de llar d'infants
durant el curs 2010-2011.
— Declarar béns d'interès cultural local
la «Casa i jardí del tenor Vinas» (cl
Richard Wagner, 1) i la «Façana de les
cases Orriols» (av. de la Vila, 28-30).
—Atorgar llicència de primera ocupació al nou Centre d'Assistència Primària
(CAP) de Moià.

