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El Catàleg del patrimoni immoble d’una població constitueix l’eina bàsica del 

planejament general o derivat per conservar-ne la idiosincràsia, la singularitat urbana, 

la memòria dels avantpassats i la Cultura amb majúscula. El passeig per un poble amb 

una arquitectura tradicional o culta, ben conservada, imprimeix caràcter i té una 

potencialitat econòmica, social, cultural i turística indubtables, com s’ha demostrat en 

el nostre país i arreu del món. És el reflex de les activitats –industrials, agrícoles, 

religioses, cíviques o estiuenques– que històricament han desenvolupat els habitants 

del poble.  

Però no sempre se n’és conscient, i per aquest motiu cal protegir el patrimoni 

arquitectònic que ha esdevingut història, art i significat propis del lloc. Moià compta 

amb conjunts urbans únics i amb elements patrimonials que abasten des de la 

prehistòria fins a la postguerra, i que només el Catàleg amb el seu corresponent Pla 

Especial de Protecció pot preservar, conservar en bon estat, dinamitzar com a eina 

econòmica i turística, i com a centre principal del Moianès. L’actual revisió del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (el POUM) és una oportunitat per posar de nou en 

valor aquest patrimoni, prendre’n consciència i fer-ne pedagogia a la ciutadania. 

Un cop feta aquesta introducció, on he tractat de definir els principis en els que 

es basa i guia l’oportunitat de la redacció del Catàleg, haig de fer unes consideracions 

al respecte. 

1) En general, hi ha por, per part dels consistoris i dels propietaris de finques i 

terrenys, que es cataloguin edificis, elements urbans o rurals, espais 

naturals, elements paisatgístics, o fins i tot, que es trobin jaciments 

arqueològics que puguin fer canviar el rumb dels nostres projectes i 

intencions. El concepte i la interiorització de “d’allò que és meu, en faig el 

que vull i necessito” és una cosa generalitzada. I això és legal i legítim. La 

Constitució ho diu. Però també és cert que la Constitució té clar que ningú 
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no pot atemptar contra el patrimoni cultural, que, tot i sent de propietat 

privada, forma part intrínseca del patrimoni col·lectiu, dels valors que una 

societat ha decidit atribuir-los i que ha consensuat amb les administracions 

que ens governen i ens administren: fins i tot, ens administren el nostre 

patrimoni i estan obligades a salvaguardar-lo i a tenir-ne cura. No ho dic jo: 

referint-nos només a Catalunya, ho diu la Llei de Patrimoni Cultural, de 

1993, i ho diu la Llei d’urbanisme en les seves diferents versions des que 

Catalunya té autonomia. És més, si en un principi aquesta Llei d’urbanisme 

semblava indecisa, incompleta, o no massa compromesa, en temes de 

Catàlegs, cada vegada més s’ha anat posicionant cap a una autèntica 

defensa i protecció del patrimoni urbà i rural, fins al punt d’implicar-se en la 

redacció de criteris molt clars per a la redacció d’aquests documents, i 

ampliant el camp d’acció i de protecció a una sèrie de conceptes, clarament 

tipificats i classificats, i consensuats per les administracions i els 

departaments de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Col·legi 

d’Arquitectes i altres institucions que tenen entre les seves comeses 

aquestes altes, altíssimes, funció i competència. Així, són objecte de 

protecció: el patrimoni arquitectònic, tant els conjunts edificats al medi urbà 

dins de les poblacions, com al medi rural, i els elements arquitectònics 

singularitzats, amb un abast cronològic ampli, ja que fins i tot s’incorporen 

arquitectures del Moviment Modern, el Racionalisme i els anys seixanta del 

segle XX; el patrimoni històric i artístic; el patrimoni arqueològic i 

paleontològic; el patrimoni etnològic i amb valor social; el patrimoni 

ambiental i paisatgístic, i, en aquest cas, també referit al medi urbà i al rural; 

i el patrimoni natural. Tot, en la llei, és susceptible de ser estudiat, valorat, 

protegit, o també, devaluat, ignorat o eliminat, segons, en teoria, les 

necessitats col·lectives.   

2) A Moià, aquest patrimoni existeix en totes les seves varietats. Us imagineu 

un poble, una ciutat,una vila com Moià, sense història ni patrimoni urbà ni 

arquitectònic, ni natural; sense paisatges que l’identifiquin i el singularitzin 

respecte a la població veïna? Seria un desastre. Els ciutadans, la població, 

no tindria memòria col·lectiva; ni bases en les quals assentar-se ni on 

justificar la seva presència actual. Tots presumim del nostre poble, del lloc 

que ens ha vist néixer. I precisament aquest orgull deriva de la seva riquesa 

cultural, tangible i intangible. Dels costums i de les seves activitats socials i 

econòmiques, antigues i actuals, i de la materialització i posada en 

escenad’aquests costums i activitats pròpies en forma d’edificis, parcs, 
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places, carrers, monuments commemoratius, festes i mercats, boscos i 

camins, masos o barraques de vi. És aquí que l’orgull de pertinença i el 

desig de perdurabilitat, per sort, ofega sovint la tendència a eliminar el 

patrimoni. Moià compta amb un patrimoni cultural al qual no som aliens, ni 

els propis fills ni els que venim a visitar la vila. Si fem un passeig per la 

cultura edificada gràcies a l’empenta dels nostres avantpassats, trobem 

masies, carrers amb una innegable personalitat pròpia, cases que han estat 

la llar de personatges il·lustres mundialment coneguts, paisatges 

insospitats, i una riquesa arqueològica, etnològica i antropològica que ens 

confirma aquesta antigor. Repassem algunes vistes d’aquests elements, i 

de com eren tan sols fa uns cinquanta anys. Amb els seus 5.800 habitants, 

en té per donar i vendre; vull dir que ofereix unes grans possibilitats per a 

un futur actiu, econòmic i social. La vila ja va cridar l’atenció de l’enginyer 

Pascual Madoz, allà per la primera meitat del segle XIX, que la va descriure 

generosament en el seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de ultramar (1845). 

 

Permeteu-me que us passi algunes imatges antigues de Moià, que es 

conserven a l’Arxiu fotogràfic del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de 

la Diputació de Barcelona, l’antic Servei de Monuments de la Mancomunitat 

de Catalunya, que ara tot just ha celebrat el seu Centenari i on he treballat 

molts anys com a historiadora fins a la meva recent jubilació. Aquestes 

fotografies retrospectives mostren no sols l’encant urbanístic de la vila, i 

alguns dels monuments ja desapareguts, sinó també que són testimoni que 

algú, en algun moment, va considerar que mereixia ser fotografiada pels 

seus valors paisatgístics i ambientals, i per la seva història i pels seus 

monuments.  

3) Totes aquestes reflexions en veu alta em porten a les consideracions 

següents:  

- Que no es pot ignorar que Moià té un patrimoni urbà i rural, 

monumental, que ningú no pot deixar de valorar. 

- Que s’ha d’actuar en conseqüència, col·lectivament, i que cal conservar 

aquest patrimoni de Moià per sobre d’altres premisses i necessitats. 

- Que no es poden tornar a repetir certes pràctiques destructores en 

funció del bé individual. 

- Que cal garantir legalmentla conservació d’aquest patrimoni, mitjançant 

la redacció d’un Catàleg i un Pla Especial de Protecció, i regular les 
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intervencions des de l’Ajuntament. Quan dic regular, vull dir evitar 

intervencions, restauracions o rehabilitacions inadequades, per part dels 

usuaris o dels projectistes.La desfiguració dels edificis en els seus trets 

identificadors i característics comporten la pèrdua de valors i, per 

extensió, dels seus valors urbanístics com a conjunt edificat que 

conforma i diferencia i singularitza la vila respecte d’altres poblacions. 

- El Catàleg és l’eina que posa al nostre abast la llei d’urbanisme per 

aconseguir una conservació i una millora harmònicadels valors 

identitaris de la vila. 

- I és també l’eina fonamental per consolidar un estatus com a població 

monumental, generadora d’expectatives econòmiques lligades a la 

cultura i al turisme, en definitiva.  

- És un potencial, no passiu, sinó plenament actiu, pel que suposa entrar 

a formar part d’un MAPA GEOGRÀFIC, HISTÒRIC I CULTURAL, i 

socialment dinàmic en un món, com el nostre, que viu fonamentalment 

d’aquest sector. He vist i viscut com pobles de l’Empordà, la Conca de 

Barberà i tants d’altres han identificat el seu activisme amb el seu 

patrimoni: bé mitjançant la revaloració de masies (com és el cas de 

l’Empordà), bé atorgant als cellers modernistes la màxima categoria per 

explotar profundament la seva activitat econòmica (com és el cas del 

Camp de Tarragona i les comarques veïnes), i tants altres exemples 

que es podrien citar. A Moià es fan actes celebrant els seus 

personatges il·lustres, el seu paisatge; cal potenciar aquesta dinàmica i 

oferir, en bones condicions, allò que li és propi i de ningú més: el 

patrimoni urbà i arquitectònic. 

- I tota aquesta activitat, amb totes les potencialitats econòmiques, 

socials, culturals i turístiques que se’n poden derivar, no ha de dependre 

únicament de l’Administració pública, sinó també de la iniciativa privada, 

sense perdre o malvendre el patrimoni. Alguns edificis podran passar a 

ser equipaments, no ho dubto, però aquest no és l’únic camí. El camí 

és, ha de ser, una actitud positiva per part de tots els habitants de Moià, 

un compromís de tots i una sortida cap al futur. 

- I finalment, el Catàleg i el seu PEUP és un joc de voluntats, polítiques i 

socials. I aquestes  voluntats es tradueixen en transmissió d’idees, de 

sentiments, de valors, i, el que és molt important, tenen, o han de tenir, 

un fonament bàsic en l’educació, en la pedagogia: que tothom sàpiga 

quin és aquest patrimoni i per què se’l valora de fa temps: Moià té 
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inscrits en un Inventari de la Generalitat els seus monuments més 

rellevants. Però també l’any 2007, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona va redactar un altre Inventari, més ampli i amb 

més categories, que incloïa fins i tot els arxius, les festes locals, tot allò 

tangible i intangible que, en definitiva, li dóna personalitat a la vila. Per 

tant, no es parteix de zero. I un detall a afegir: aquesta pedagogia ha de 

servir, també, per conèixer la història del municipi, de la vila i dels nuclis 

de les antigues parròquies, i, pel que fa a l’arquitectura, saber com eren. 

Potser amb això s’arribaria a la conclusió que una de les mesures, 

amargues perquè estan massa popularitzades, seria evitar que les 

façanes deixessin de repicar-se, d’eliminar els seus arrebossats i 

estucs, per deixar vista una pedra que mai no havia estat pensada per 

ser vista. Aquest fals concepte de modernitat ens ha canviat la fesomia 

original de la nostra edilícia urbana; ens ha privat de les textures, els 

colors i la varietat que definien una arquitectura, de vegades popular i 

tradicional, de vegades culta, amb signatura d’autor.  

 

Però no ens enganyem. El Pla Especial de Protecció és un instrument que suposa un 

compromís polític, ja que un dels documents que en formen part, per llei, és l’estudi 

econòmic que valora els costos de la protecció.Aquests costos són de diversa mena: 

expropiacions, compensacions a les limitacions que s’imposen a un propietari afectat, 

pel fet de tenir un immoble catalogat, mesures de foment i ajut. Tot això s’ha d’establir 

en un programa d’actuacions que sigui assolible per l’Ajuntament, directament o amb 

l’ajuda d’altres administracions o institucions. 

Amb tot, vull acabar reafirmant-me en la necessitat de la redacciódel Pla Especial de 

Protecció de Patrimoni i el Catàleg des de la legislació urbanística, com a autèntica 

mesura de preservació i transmissió dels valors de Moià. Ignorar aquesta necessitat de 

cara al futur desenvolupament econòmic i social de la vila és, possiblement i des de la 

meva experiència, un error. D’altres vindrien i us ho retrauria, perquè està a les vostres 

mans decidir-ho.  

Cal treure del cap la visió negativa de l’existència d’un Catàleg, per molt que hi hagi 

qui consideri que pot ser un impediment per assolir alguna expectativa especulativa o 

un guany individual, que sempre serà a curt termini. Cal mirar endavant i confiar, com 

altres poblacions ho han fet, en què pot ser el factor més important per generar 

riquesa. I, sempre, pensant en el manteniment i en la creació de cultura. Perquè la 

Cultura no té preu. 
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I no oblidem que la protecció i la conservació del patrimoni també depèn en gran 

mesura de l’esperit i la lletra del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, del POUM, 

que està en curs de redacció, ja que regula globalment les intervencions, especialment 

en el nucli antic. Ara és el moment d’establir una normativa que, a l’hora de redactar el 

Catàleg i el seu Pla Especial, eviti que entrin en contradicció l’un i l’altre, i costi molt 

més car i molta més feina assolir els objectius de la conservació.  
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