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RECINTE PREHISTÒRIC La reconstrucció de la passarel·la torna a donar accés, ara ja també, a les persones amb
problemes de mobilitat a les coves del Toll de Moià. Uns aiguats la van fer malbé fa més d’un any i van forçar a tancar
la gruta un mes. La nova passarel·la s’aguanta sobre una estructura de ferro per evitar que torni a passar
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Les coves del Toll de Moià, un ja-
ciment de gran valor arqueològic
i paleontològic, tornen a estar
obertes a tothom. El novembre
del 2014 uns aiguats van fer mal-
bé la passarel·la que permetia a les
persones amb mobilitat reduïda
endinsar-se a les coves. Ara s’ha
tornat a reconstruir sobre una es-
tructura de ferro per evitar en el fu-
tur que una nova inundació ar-
ranqui la passarel·la. 

Els responsables del Museu de
Moià, que també s’encarreguen de
la conservació i la divulgació de les
coves del Toll, van reformular les
tasques de reconstrucció de la
passarel·la per abaratir els costos
i poder refer-la amb la subvenció
de la Generalitat –i que atorga
l’Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica– que van rebre l’any passat.
«En un primer moment, tornar a
deixar en condicions l’espai amb
la reconstrucció de la passarel·la
ascendia a 55.000 euros, però vam
aconseguir sufragar-ho amb 20.500
euros», explica la responsable del
Museu de Moià, Marta Fàbrega. 

La subvenció era de 18.500 eu-
ros i la resta l’ha assumit l’Ajunta-
ment de Moià. Els responsables
han aconseguit abaratir a més de
la meitat les depeses previstes en
un principi perquè s’han aprofitat
les fustes de la pasarel·la que va
quedar malmesa amb les inun-
dacions. «Estan en bones condi-
cions i així no ens ha calgut com-
prar-ne de noves», afegeix. Amb la
reconstrucció, s’ha decidit que tot

el recorregut tingui a sota una
base de ferro que faci gairebé im-
possible que una altra inundació
l’arranqui.

La passarel·la reformada fa un
metre d’amplada, i l’anterior era de
90 centímetres. «Ho hem tornat a
col·locar de forma apedaçada i
ens queda més ampla. D’aquesta

manera les cadires de roda tenen
més espai», explica Fàgreba. A
part, hi ha dues plataformes en què
els visitants amb cadires de rodes
poden girar fàcilment. 

El Museu de Moià ha sol·licitat
a la Diputació de Barcelona l’ela-
boració d’un estudi per conèixer
amb més exactitud el subsòl de les

coves del Toll i així poder saber en
quins espais hi ha roques sòlides
i en quin  lloc no hi ha tanta esta-
bilitat.

A més a més, des de la UPC
també s’està dirigint un estudi del
subsòl. Els centres excursionistes
de Terrassa i de Barcelona també
hi treballen.
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Les coves del Toll tornen a obrir-se a
tothom un any després dels aiguats

El Museu de Moià refà la passarel·la que ja dóna accés a les persones amb mobilitat reduïda
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El Museu de Moià va inaugurar ahir l’exposició Europa fa un milió d’anys, que trasllada el visitant al paisatge de
llavors perquè conegui els homínids i els animals que dominaven aquesta època prehistòrica. La mostra també és una
oportunitat per conèixer la tasca que es porta a terme a jaciments arqueològics importants, com el d’Atapuerca.
L’exposició serà a Moià sis mesos i és previst que hi passin alumnes de diferents centres escolars.



El centre acull una exposició sobre la fauna de fa un milió d’anys a Europa

Assumpta Pérez 

ESPLÈNDIDA
BASSAS EN UN
GRAN RETORN

CIARA
Autor: David Harrower. Traducció:

Yannick García. Direcció: Andrés Lima,
Martí Torras. Intèrpret: Àngels Bassas.
� DIA:  divendres, 15 de gener. Toc de
Prop. Sala Petita del Kursaal de Manresa

iscreta i tèbia arrencada
del nou Toc de Prop, a la
Sala Petita del teatre Kur-

saal de Manresa; tot i que el can-
vi de dia (de dijous a divendres) ha-
via de propiciar més espectadors
, al final només un exclusiu nom-
bre de públic va gaudir d’una de les
joies que acull aquesta particular
temporada de teatre. La resta s’ho
va perdre.

Una esplèndida i grandiosa Àn-
gels Bassas interpreta Ciara, de
David Harrower, un text, estrenat
el 2013 a Edimburg, que es trans-
forma en una classe magistral de
l’actriu.

Ciara és una jove escocesa, pro-
pietària d’una galeria d’art d’un po-
ble pròxim a Glasgow. Cosmopo-
lita, moderna, acomodada i cen-
trada en la recuperació d’un artista,
Alan Torrance, que el fascina. Cia-
ra és una princesa forçosament co-
ronada, crescuda entre parets de
cotó d’un castell de cartes apa-
rentment sòlid. Però una lleuge-
ríssima brisa, l’absència del seu
pare, el perpetu i feixuc record
d’un germà mort i la mà maldes-
tra del seu espòs, ensorra aquest
regne perfecte viscut entre co-
tons, i descobreix que a l’altra ban-
da tot és odi, llàgrimes, dolor i
sang.

La intensitat dramatúrgica del
text és atraient, convida a voler sa-
ber, a conèixer aquest incisiu des-
pertar biogràfic de la protagonis-
ta. En una hora i escaig, el relat de
Ciara és àgil, intrigant i es va tor-
nant cada cop més obscur i sòrdid
en el seu avanç. El pols textual i in-
terpretatiu el guanya una Àngels
Bassas que dóna forma a un treball
que esdevé, alhora, íntim i explo-
siu en un autèntic desplegament
de recursos escènics. Res d’im-
mobilismes, la nuesa escènica
posa èmfasi al text i a la seva in-
tèrpret, que sumeix  a l’espectador
en els interrogants dels perquès.
Àngels Bassas, poc pròdiga en els
darrers temps en els escenaris,
aconsegueix amb aquesta Ciara
un retorn escènic per la porta
gran. I mereix una llarga vida.
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Josep Sensada

Navàs acomiadarà avui, a les 9
del matí a l’església parroquial,
un dels grans dinamitzadors cul-
turals i músic que ha tingut en els
darrers 40 anys, Josep Sensada i
Selva, que va morir divendres a l'e-

dat de 80 anys. Per exprés desig del
mestre, les darreres notes que l'a-
companyaran seran les de la can-
çó Oh quan els sants!, en la singu-
lar versió de Louis Armstrong. 

Sensada va treballar sempre a
les oficines de la fàbrica de la co-
lònia Soldevila (Sant Esteve). Va
poder estudiar música, una de les
seves grans passions. Va ser un dels
promotors d’Els Pastorets, com a
director musical i tècnic de so;
fundador de l’Esbart Sant Esteve el
1948.  Posteriorment, a final dels

seixanta va tornar a participar en
la represa d’Els Pastorets de Sant
Esteve. Durant quaranta anys va
ser director de la Societat Coral
Cantaires Navassencs, amb la prin-
cipal missió de mantenir viva les
caramelles. També va compondre
sardanes, cançons de caramelles
i va escriure poemes. El 2002 va
ajudar a crear la colla de bastoners.
El 2008, les entitats culturals de Na-
vàs i l'Ajuntament li van concedir
el Premi Flama a la Cultura Popu-
lar.
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Mor Josep Sensada, músic i activista cultural de Navàs
Al llarg de la seva vida va

impulsar projectes centrats
en la música i la cultura
popular. Serà acomiadat avui
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