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1. Introducció 
 
El present document és l’informe tècnic per a la declaració del Parc Municipal de Moià com a Bé Cultural 
d’Interès Local. 
 
En els darrers anys l’Ajuntament de Moià, així com diverses entitats del municipi, estan treballant en la 
recerca, la recuperació, conservació i posada el valor del patrimoni cultural i natural del municipi. 
 
L’any 2007 ja es va redactar el Mapa de Patrimoni Cultural de Moià, promogut per la Diputació de 
Barcelona, que té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural (material i 
immaterial) i també sobre el patrimoni natural d’un municipi en concret i la seva valoració, permetent així 
l’establiment de mesures per la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva 
rendibilització social. 
 
En aquest primer inventari (2007) s’hi consignaven un total de 329 elements. L’any 2018 es va procedir a la 
seva revisió integral, corregint algunes errades i ampliant les informacions en algunes de les fitxes. En 
aquesta revisió s’hi van incloure un total de 208 elements nous. 
 
Per altra banda Moià compta amb un important patrimoni de masies i cases de pagès, que ha estat recollit 
en el Catàleg de masies i Cases Rurals del municipi (2013). Dit inventari consta de 76 immobles o conjunts 
catalogats. 
 
Majoritàriament, els elements recollits en els diferents inventaris i catàlegs gaudeixen d’un grau de 
protecció inexistent, fet que en alguns casos, especialment en els de propietat privada, representa un greu 
perill per la seva conservació. 
 
En quant a béns protegits a Moià podem trobar: 
 
- Béns declarats BCIN:  9 
- Béns declarats BCIL: 
 - Patrimoni arquitectònic:  32 
 - Patrimoni arqueològic:       5 
 - Patrimoni natural:             30 
- Arbres Monumentals:   1 
- PEIN:  4 
 
També, en col·laboració amb el Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del Moianès s’han emprès 
diferents accions de cara a posar en valors diferents elements patrimonials del municipi, així com des del 
Museu Municipal de Moià, s’emprenen campanyes de potenciació dels diferents elements patrimonials que 
des d’allí es gestionen: Coves i Parc prehistòric del Toll i Casa Natal de Rafael Casanova (conjuntament amb 
la Generalitat de Catalunya) i Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià. 
 
Per tant , ha de ser un objectiu primordial dotar de protecció legal els béns que es considerin d’especial 
interès pel municipi. 
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2. Equip redactor 
 
 
El present document per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del Parc Municipal de Moià 
ha estat redactat per: 
 
Elisabet Blaya Martí 
Paleontòloga i especialista en patrimoni. 
 
Xavier Serrano de Sebastián 
Enginyer Agrícola, especialista en gestió del paisatge.  
 
Ramon Tarter Fonts 
Àrea d’atenció a les Persones de l’Ajuntament de Moià. Arxiver de l’Arxiu Històric de Moià. 
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3. Consideracions legals. 
 
3.1. Normativa aplicable 
 
Els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) són una figura de protecció reservada a l’administració local i 
aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, i que equival a la segona categoria de protecció del patrimoni cultural de la Llei, 
anomenada béns catalogats. Segons l’article 15 de la Llei, els béns catalogats son aquells béns integrants del 
patrimoni cultural català que, tot i la seva significació i importància, no compleixen les condicions pròpies 
dels béns culturals d’interès nacional, i que han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
Mentre la Generalitat es reserva la potestat de catalogar els béns mobles d’aquesta categoria (art. 16.1), la 
Llei adjudica a l’administració local la catalogació dels béns immobles, mitjançant la seva declaració com a 
BCIL. 
 
Segons la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, gaudeixen de la categoria de BCIL i estan inclosos en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català: 

  
-  Tots els béns que hagin estat declarats BCIL a partir de l’aprovació de la Llei 9/1993 (art. 17). 
 
- Tots els béns radicats a Catalunya que estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en 
plans urbanístics en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/1993 (disposició addicional 1a). 
 
3.2. Procediment de declaració 
 
La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància local mitjançant un 
procediment de declaració singular. El procediment de declaració de BCIL és senzill i està regulat per l’article 
17 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. 
 
La competència per declarar BCIL recau en els ajuntaments (de municipis de més de 5.000 habitants) o en 
els consells comarcals (quan es tracti de municipis de menys de 5.000 habitants). El procediment consisteix 
en un expedient administratiu, acompanyat de l’informe d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord l’ha 
d’aprovar el plenari de la corporació i aquesta ho ha de comunicar al Departament de Cultura perquè 
s’inscrigui el bé en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català com a bé catalogat. 
 
3.3. Desenvolupament del procés de declaració 
 
La Llei no diu rés més de com s’han de tramitar els BCIL. L’articulat no preveu tampoc cap reglament que 
desenvolupi aquesta figura, ni s’esmenta en cap dels decrets publicats que desenvolupen 
reglamentàriament la Llei. No es regula com ha de ser l’expedient de declaració, tampoc es defineix que és 
un tècnic en patrimoni cultural, ni es defineixen els continguts de l’informe que ha de fer el tècnic. 
 
En aquest sentit la recomanació pel desenvolupament de l’expedient seria: 
 
- L’expedient administratiu de declaració d’un bé com a BCIL ha de consistir principalment en l’informe 
favorable, redactat per un tècnic amb coneixement de la matèria i preferiblement amb formació i 
experiència en l’àmbit del patrimoni cultural. 
- Aquest informe ha de contenir una descripció acurada del bé, amb el seu context històric, i una justificació 
dels valors (artístics, històrics, etnològics, simbòlics, etc.) que s’al·leguen per justificar la catalogació o 
protecció del bé. Igualment és necessari concretar el nivell de protecció que s’ha d’aplicar, si és total o 
parcial, les condicions de rehabilitació i concretar quines parts no es poden alterar. En els BCIL, la 
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catalogació proposada es pot concretar sobre el total o diverses parts del bé podent-se concretar quines 
intervencions, modificacions o enderrocs s’hi poden fer. Es important incloure també uns criteris generals 
de manteniment i conservació, especialment els que afectin l’aspecte i fesomia exterior del bé. Totes 
aquestes condicions hauran de ser d’obligat compliment per part dels propietaris del mateix. 
 
- L’informe i l’expedient s’han de complementar amb documentació gràfica, bibliogràfica i cartogràfica com 
poden ser plànols de situació, plànols de diferents elements que el conformen, fotografies antigues i 
actuals, documentació cadastral i urbanística, documentació històrica, etc... 
 
Qualsevol persona física o jurídica pot impulsar la catalogació d’un bé per tal d’assolir el nivell de protecció 
propi dels béns catalogats, tot proposant a l’ajuntament la seva catalogació urbanística o la seva declaració 
com a BCIL. La iniciativa pot partir d’una persona a nivell particular o d’una associació, o del mateix 
ajuntament o del consell comarcal, o fins i tot del propietari del mateix. 
 
En els municipis de més de 5.000 habitants, és l’ajuntament qui ha de preparar l’expedient i l’informe. La 
proposta de declaració serà debatuda i, si s’escau, aprovada pel Ple de l’ajuntament, que la pot tramitar com 
a punt ordinari. 
 
En els municipis menors de 5.000 habitants, la proposta de declaració ha de ser elevada pel Ple municipal al 
consell comarcal. El Ple del consell debatrà i, si s’escau, aprovarà la proposta, que podrà ser tramitada com a 
punt ordinari. 
 
Si la corporació ho desitja, pot obrir prèviament un període d’informació pública. 
 
La corporació corresponent ha de trametre l’acord del Ple al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que doni d’alta el BCIL en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
3.4. Efectes de la catalogació 
 
La declaració d’un bé com a BCIL comporta l’aplicació immediata del règim de protecció que la Llei 9/1993, 
del patrimoni cultural català, estableix per als béns catalogats immobles, i que hauria d’estar complementat 
i detallat en l’expedient de declaració aprovat. En qualsevol cas, la Llei prohibeix expressament la destrucció 
d’un BCIL (article 25.2). Qualsevol norma addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir mitjançant 
els instruments determinats per la legislació urbanística (article 39). L’administració competent per a 
l’autorització d’obres en un BCIL, i per la concessió de la llicència d’obres corresponent, és l’Ajuntament. 
 
3.5. Obligacions i drets dels ajuntaments respecte dels BCIL 
 
En qualsevol cas, la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als ajuntaments altres drets i 
deures en relació amb els BCIL, més enllà del dret a la declaració (article 17), que ja hem desenvolupat, o 
del deure de comunicar-la a la Generalitat (article 17.3). 
 
L’ajuntament, en cas d’incompliment del deure de conservació dels BCIL, pot prendre mesures per obligar la 
propietat a fer les obres necessàries de conservació (o executar-les subsidiàriament, a càrrec dels obligats) 
(article 67), o de reparació dels danys causats per obres il·lícites (article 68), i també pot suspendre les 
obres, si aquestes incompleixen la llei, així com prendre altres mesures cautelars i/o sancionadores (article 
77). 
 
La Llei reconeix també als ajuntaments i consells comarcals els drets de tempteig i de retracte sobre els BCIL 
(article 26.5). 
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Els ajuntaments també tenen altres deures genèrics (que no tan sols afecten els BCIN o els BCIL, sinó tot el 
patrimoni cultural català), com el deure de col·laboració (de totes les administracions públiques) per vetllar i 
protegir el patrimoni (articles 3.1 i 3.2). Ajuntaments i consells comarcals estan obligats a comunicar a la 
generalitat les situacions de perill per al patrimoni (article 3.3). També son competents per procedir a 
l’expropiació per l’incompliment del deure de conservació (articles 64 i 67.4). 
 
Els ajuntaments tenen capacitat sancionadora en aquesta matèria, d’acord amb els procediments 
administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67 – 79). la Llei contempla multes 
coercitives; sancions (a infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i molt greus); decomís de 
materials, i mesures cautelars. 
 
En matèria de subvencions, la llei no contempla un dret específic dels ajuntaments a ser-ne beneficiaris 
(articles 54 i 55). 
 
Pel que fa als drets genèrics dels ajuntaments i consells comarcals (es a dir, que afecten tot el patrimoni 
cultural català, més enllà dels BCIL), s’ha d’esmentar el dret a ser informats per la Generalitat de les 
actuacions que es duguin a terme en el marc de la llei (article 3.4). 
 
3.6. Obligacions i drets dels propietaris de BCIL 
 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix un conjunt d’obligacions per als titulars dels BCIL (que 
també afecten als ajuntaments quan en són els propietaris). Atès que un dels propietaris més notables és 
l’església catòlica, la Llei li dedica una article, el 4, per subratllar l’obligació de l’Església de vetllar pel 
patrimoni eclesiàstic i de col·laborar amb les diverses administracions amb aquesta finalitat. 
 
Aquestes obligacions dels propietaris, promotors i posseïdors respecte dels BCIL, a part de respectar els 
criteris de protecció de la declaració en les intervencions que impulsi, són, entre d’altres, preservar i 
mantenir el bé per assegurar-ne els valors, i garantir que el seu ús sigui compatible amb la conservació 
(article 25.1); permetre l’accés dels especialistes a efectes d’estudi (article 25.3) i comunicar a l’ajuntament i 
al consell comarcal la intenció de transmetre o alienar el bé, a fi de que el consistori pugui exercir els drets 
de tempteig i retracte (article 26.5). 
 
pel que fa als béns catalogats mobles, els propietaris han de comunicar al Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català tots els actes tècnics o jurídics que afectin el bé (article 16.3), així com notificar-ne el trasllat a la 
Generalitat (article 44). 
 
Els propietaris també tenen altres drets genèrics, que no tan sols afecten els BCIL sinó tot el patrimoni 
cultural català, com el deure de conservació (article 21.1), el de informació sobre l’ús i l’estat de conservació 
dels béns a les administracions (article 21.2), o el de comunicació a la Generalitat de la seva possessió 
(article 40). També han de comunicar les transmissions dels béns a la Generalitat, per tal de que pugui 
exercir els drets de tempteig i retracte (article 22), i permetre’n la inspecció a les administracions (article 
70.1). les persones i les entitats que es dediquen habitualment al comerç de béns integrants del patrimoni 
cultural català han de portar un llibre-registre de les seves transaccions (article 41.1). 
 
Finalment els particulars també tenen els deures genèrics d’exigir a les administracions el compliment de la 
llei, i de comunicar-hi les situacions de perill que afectin el patrimoni cultural (article 5). 
 
Les infraccions a aquestes obligacions estan sancionades pels procediments administratius que estableix la 
mateixa llei en el títol IV (articles 67 – 79), que poden impulsar tan la Generalitat com l’administració local. 
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La Llei contempla multes coercitives; sancions (a infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i molt 
greus); el decomís de materials; mesures cautelars, o ordenar la reparació de danys causats. 
 
La Llei també estableix per als propietaris de BCIL una sèrie de drets o de garanties, com el de gaudir de 
beneficis fiscals (article 59.1). Pel que fa al procés de declaració, tot i que la llei no ho contempla 
específicament, cal deduir que la propietat té dret a ser escoltada i informada. Qualsevol afectació d’una 
propietat, sigui en sòl urbà, no urbanitzable o urbanitzable, ha de ser notificada a la propietat per tal que 
pugui ajustar-se a les condicions de protecció que marca la llei, sense caure en cap possible infracció. 
 
En relació amb el patrimoni cultural en general (inclosos els BCIL), els propietaris també tenen dret a rebre 
subvencions i ajuts (article 54) i a eixugar deutes amb l’administració mitjançant pagaments amb béns 
culturals (article 58). 
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4. El Parc Municipal “Francesc Viñas” de Moià 
 
4.1. Dades del Bé 
 

Lloc / adreça C/. Sant Josep, 10-12 (accés principal) 

Emplaçament Al centre de Moià, en una pastilla delimitada pels carrers de Sant Josep, Salt i Santa 
Magdalena. Accessos per carrer de Sant Josep i Plaça del Moianès. 

Coordenades ETRS89: 
UTM: 

Longitud: 2.09511º, latitud: 41.81188º, 
UTM zona 31 T 424851 m E, 4629285 m N) 

Dades cadastrals 5094117DG2259S0001WH 

Titularitat Pública (Ajuntament de Moià) 

Tipologia Jardí 

Dimensions 1,8 Ha. 

Ús actual Parc públic 

Ús anterior Jardins privats de Josep Coma i Passarell 

estil Eclèctic, d’arrel romàntica barrejat amb tradició mediterrània 

Segle XIX 

Estat de conservació Bo 

Protecció Bé catalogat inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA) 

Núm. Inventari Generalitat IPA-16723 – PARC MUNICIPAL / Jardins de la casa Coma 

Accés: Fàcil 

 
4.2. Ubicació 
 
El Parc Municipal és una gran zona enjardinada que es troba situada dins de la trama urbana del municipi 
de Moià: 

 
Figura 1.- Ubicació del Parc Municipal de Moià en base topogràfica 1:25.000 i ortofotomapa 1:5.000 (extret de www.icc.cat). 

http://www.icc.cat/
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5. El parc de Moià. Descripció i evolució històrica 
 
5.1. El context històric. El Moià del segle XIX. 
 
5.1.1 El Moià del segle XIX 
 
El segle XIX és per Moià una època de grans turbulències, que portarà el poble a una lenta decadència que 
es contraposa als temps esplendorosos dels segles XVII i XVIII, quan mercès a la prosperitat i riquesa que 
genera la industria llanera, una de les més potents de la Catalunya de l’època, el poble experimenta un gran 
creixement tant urbà com de població i s’escometen grans obres com ara la construcció de la nova església 
parroquial i el seu campanar. 
 
Just començar el segle, la Guerra del Francès suposa un període de misèria i destrucció: els successius atacs 
de les forces franceses contra la població, un total de set entre 1809 i 1812 causen una important destrucció 
tan en immobles com en víctimes. A aquest fet cal afegir l’impacte que va tenir en la població la gran 
epidèmia de tifus de 1809, que entre juliol i desembre d’aquell any va causar, segons les fonts de l’època, 
uns 900 morts. Aquesta xifra cal prendre-la amb certa reserva però el cert és que s’han pogut identificar a 
través de diferents fonts indirectes uns 600 morts, xifra potser més propera a la realitat, cosa que 
representaria aproximadament un 23 % de la població. 
 
L’any 1839 representa el cop de gràcia que iniciarà un llarg període de decadència que es perllongarà al llarg 
de tot el segle. Els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 1839, en el context de la Primera Guerra Carlina, les forces de 
Charles d’Espagnac, Comte d’España, ataquen la població, reduint a cendres gairebé 300 de les 450 cases 
que en aquell moment formaven el nucli urbà. Moià es trobava únicament defensada per una força de la 
Milícia Nacional, un cos purament local, formada per poc més d’un centenar de membres els quals poc 
varen poder fer contra els gairebé 7.000 homes que formaven la força atacant. A la destrucció dels edificis 
de la població s’hi han d’afegir les gairebé 130 víctimes mortals, majoritàriament homes joves, que l’atac va 
causar. 
 
En poc més de quaranta anys la població va disminuir de forma considerable i la destrucció de 1839, va 
ocasionar la ruïna total de la indústria llanera. La recuperació total ja no va arribar mai. Moià havia arribat al 
segle XIX amb una indústria basada encara en la preeminència dels antics gremis, amb paraires i teixidors 
que encara treballaven de forma individual a casa seva. L'única «fàbrica», en el significat modern del terme, 
entenent-la com un espai on un empresari fabrica i comercialitza els seus productes i on els encarregats de 
la producció ja no són artesans o petits industrials com abans, sinó treballadors assalariats, era la fàbrica del 
cotoner Ramon Florensa, al carrer de la Tosca, va resultar totalment cremada. 
 
L’agricultura, l’altre gran puntal de l’economia local, no va passar mai de ser una economia de subsistència, 
tot i ocupar una part important de la població, de forma total o parcial. 
 
La manca de cursos d’aigua amb la suficient capacitat i la distància dels nuclis de producció de carbó, va 
impedir que les noves indústries que s’implantessin, aprofitant un teixit empresarial que ja existia i una mà 
d’obra experta, poguessin aprofitar els nous avenços tècnics, com ara les màquines de vapor, i obligant a 
tornar a la producció únicament amb mitjans manuals, que amb poc temps es veurien arraconats. 
 
El període que va entre 1860 i 1880 representa una important represa en la producció tèxtil, monopolitzada 
en alguns períodes per Josep Coma i Passarell, que arriba a controlar gairebé el 80 % de la maquinària en 
funcionament a Moià. Coma, amb negocis industrials també a Barcelona escometrà a dues grans obres, una 
amb caràcter privat – els seus jardins- i l’altra amb caràcter públic: la portada d’aigua al poble. La trajectòria 
de Coma com a empresari tindrà els seus alts i baixos i s’anirà diluint en el temps. Coma, al contrari del que 
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fa amb els seus negocis a Barcelona, no modernitza mai les seves fàbriques de Moià, que continuen 
funcionant amb maquinària manual. Cap a final de la seva vida es limitarà a llogar nau i maquinària a 
industrials forans que, en èpoques de molta producció encara els surt rendible treballar amb mitjans 
manuals. Aquest fet, sumat a la manca d’un empresariat local i a les crisis cícliques de l’agricultura marcaran 
tot el final del segle XIX i els inicis del XX. 
 
5.1.2 Josep Coma i Passarell, creador del jardí de “Cal Cristo” 
 
Josep Coma i Passarell, conegut amb el  sobrenom de «el Cristo», va néixer a Moià el 15 de gener de 1831, 
essent el sisè fill del matrimoni format per Sebastià Coma i Miró i Maria Passarell. 
 
Els Coma eren membres d’una família de paraires: el seu rebesavi, Miquel Coma, es troba ja esmentat com a 
paraire el 1749. Segons una llibreta de compliment pasqual de la parròquia, el 1760 la família residia al 
carrer de Santa Magdalena. 
 
El 1807, Desideri Coma, fill de l’anterior ja es troba instal·lat a la casa del Raval de Baix. En aquesta data es 
trobava vidu de Maria Plarromaní (morta el 1805) i a la mateixa casa hi vivia també el seu hereu, Antoni 
Coma i Plarromaní, casat ja amb Maria Anna Miró, originària de Taradell. Fruit d’aquest matrimoni en 
coneixem set fills: Sebastià (1799 – 1861), Rosa, Antònia, Josepa, Teresa i Jaume. 
 
Sebastià Coma i Miró va contraure matrimoni amb Maria Passarell (Moià 1802 – 1866) descendent de la 
casa de Passarell. El matrimoni apareix sempre vivint a la casa del Raval de Baix i en els diferents padrons 
d’habitants apareix esmentat com a «pelayre», «fabricante» o «comerciante». Fruit del matrimoni en 
coneixem deu fills, sis dels quals moriren joves: Antoni (1820 – 1833), Teresa (1823 – 1840), Mercè (1824 – 
1889), Ramona (1826 – 1840), Sebastià (1828 – 1885), Josep (1831 – 1915), Ramon (1833 – 1848), Joaquim 
(1834 – 1890), Frederic (1843 – 1847) i Carme (1847 – 1860). 
 
Dels fills que varen sobreviure, Mercè va contraure matrimoni en 1842 amb Benet Ponsa i Suñer el qual va 
intervenir com a soci i com a gerent en les diferents etapes dels negocis familiars. Del matrimoni en 
coneixem tres fills: Modest, Encarnació i Robert, dels quals únicament el darrer va arribar a l’edat adulta. 
 
Sebastià, que havia de ser l’hereu del patrimoni familiar, va tenir sempre una salut molt delicada i patia forts 
atacs d’asma i d’epilèpsia, que l’incapacitaven per a tota activitat. Joaquim, també de salut delicada, va 
contraure matrimoni amb Maria Josepa Garriga i Coll, amb qui no va tenir descendència. En els balanços de 
les societats José Coma i Hermanos i José Coma i Cía hi apareix sempre com a soci però ignorem si tenia un 
paper actiu a l’empresa o era simplement un soci nominal. 
 
La primera infància de Josep Coma es va desenvolupar en una època convulsa, marcada per la primera 
carlinada (1833 – 1840) que culminaria amb l’incendi de Moià el 1839. Amb tota seguretat la primera 
formació la tingué a càrrec dels escolapis. Els anys posteriors a 1839, després de la marxa dels escolapis a 
causa de la completa destrucció del col·legi, hem de suposar que va completar la seva educació i la dels seus 
germans per mitjà d’algun mestre particular o bé a Barcelona, on la família tenia casa i parents. 
 
Després de la guerra, Coma va restar a Moià, juntament amb tota la seva família i on al costat del seu pare 
va aprendre tot allò referent a l’ofici i a la gestió dels negocis familiars. Passa també llargues temporades a 
Barcelona al costat del seu oncle Tomàs Coma i Miró (Moià ? - Barcelona, 1869), un dels més importants 
industrials i home de negocis de l’època. A la seva mort sense descendència legítima (havia tingut un fill 
il·legítim a qui no va permetre mai intervenir en els seus negocis), Josep, va tenir un paper molt important 
en la gestió de la seva quantiosa herència. 
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La mort sobtada del pare el 1861 i la renúncia  per motius de salut del seu germà Sebastià el 1862 posen en 
mans de Josep tots els negocis familiars. La mort el 1869 del seu oncle Tomàs i la quantiosa herència que en 
rebrà fan que Josep Coma iniciï un període de febril activitat a Moià, que es perllongarà fins a meitat de la 
dècada dels vuitanta: engrandeix la fàbrica de Moià, construeix juntament amb el seu cunyat Benet Ponsa 
un edifici industrial de nova planta a la Plaça del Colom (antic edifici de «El Condal») i monopolitza gairebé 
en la seva totalitat la producció tèxtil moianesa arribant a tenir en funcionament 230 telers. 
 
A nivell particular comença a comprar diverses cases i peces de terra veïnes de casa seva que anirien 
conformant el seu projecte de casa, fàbrica, gran jardí privat i terra de conreu. 
 
Coma va mantenir-se solter fins a una edat bastant avançada. Contragué matrimoni en una data que no 
podem precisar, però segurament pels voltants de 1885, quan ja tenia més de cinquanta anys, amb Maria 
del Socorro Lapazarán Martínez, en un matrimoni que sembla que fou poc afortunat. Coma va enviudar en 
1907 sense tenir descendència. 
 
Els darrers anys de la vida de Coma transcorregueren principalment a Barcelona. Amb el pas dels anys va 
anar reduint la seva activitat i es limitava a anar rellogant les fàbriques de Barcelona i Moià a altres 
industrials. Amb els anys va anar quedant sol i a principis de la dècada de 1890  ja no li quedava cap familiar 
directe, ja que tots els seus germans havien mort i ell amb més de seixanta anys era plenament conscient de 
que no tindria descendència. Aquesta disminució de l’activitat i el llarg plet per la propietat de les aigües de 
Moià (que havia adquirit el 1869) i que encara s’allargaria fins el 1905, li van ocasionar problemes 
econòmics veient-se obligat a demanar quantiosos préstecs i fins i tot a haver de llogar la seva residència 
habitual a Barcelona. 
 
A partir de 1907, ja vidu, va emprendre encara algunes petites reformes a la casa de Moià, on encara 
passava alguns estius. L’hivern de 1915, ja greument malalt, el va passar encara a Moià i finalment va morir 
a la seva torre de Barcelona el 7 de juny de 1915. 
 
Josep Coma va fer almenys tres testaments diferents, el darrer dels quals fet a Barcelona el 6 d’abril de 
1915. En ell, apart d’una deixa a la seva minyona, i en no tenir altres hereus directes, nomena com a hereus 
de confiança  al notari de Barcelona Josep Torelló i al rector de Moià Mn. Joan Costa. Aquests tenien 
l’encàrrec de cedir la casa de Moià i els jardins a una congregació religiosa. Inicialment Mn. Costa sembla 
que tenia intenció de cedir-ho als Salesians, però el bisbe de Vic va dissuadir-lo, i ja que a Moià hi havien els 
escolapis que ja es dedicaven a l’ensenyament, va proposar cedir-ho a aquests, adduint el fet de que en un 
poble petit com Moià hi havia ja un excés de religiosos i capellans. Un cop liquidada tota l’herència Mn. 
Costa va esmerçar el sobrant en fer construir les escultures de la façana de l’església parroquial, que havia 
romàs buida des de la conclusió de l’edifici en el segle XVIII. Les sis escultures foren estrenades el dia de la 
festa major de 1916. 
 
Si en algun moment el desig final de Coma havia estat que les seves propietats revertissin  d’alguna manera 
en profit de Moià, els seus hereus no varen saber complir-ho. L’Escola Pia, durant els gairebé vint anys que 
va ser propietària de Cal Cristo, no va saber donar-li mai una activitat definida. En un primer moment s’hi va 
instal·lar el juniorat, o casa d’estudis de teologia, que fins llavors era a Terrassa, però un any després es va 
tornar a traslladar, aquest cop a Alella. Entre 1919 i 1928 la casa es va llogar a la família Ziegler, parents de 
l’escolapi Joan Ziegler, llavors resident a Moià. Aquest any, els escolapis varen intentar vendre la finca a 
l’industrial i polític Lluís Ferrer Vidal (1861-1936), intent que finalment no va fructificar. 
 
No va ser fins el 1933 quan l’ajuntament va manifestar interès per la finca amb l’objectiu de ubicar-hi les 
escoles. Va ser però arran de la mort de Francesc Viñas (juliol de 1933) quan va crear-se l’Associació pro-
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monument a Francesc Viñas, impulsada pel seu gendre, Jacint Vilardell i per Josep Gallart i Vilardell, 
propietari de la Torre Gallart. El seu objectiu era perpetuar la memòria de Viñas per mitjà d’un monument. 
 
Ja des de bon principi va sorgir l’idea de l’adquisició de Cal Cristo per destinar-lo a parc públic, lloc de 
celebració estable de la Festa de l’Arbre Fruiter i també com a espai físic on ubicar el monument al tenor. 
L’adquisició va formalitzar-se el 24 de maig de 1935 i es va fixar un preu de 56.500 pessetes, que s’havien 
d’abonar en diferents terminis. Quan el juliol de 1936, va esclatar la guerra civil s’havien pagat un total de 
40.000 pessetes, restant per pagar el darrer termini, que no pogué fer-se efectiu a causa de la guerra. 
Passada la guerra l’associació pro-monument es va dissoldre traspassant tots els seus actius a l’ajuntament 
que va assumir la part que quedava per pagar. Finalment el 15 de desembre de 1941, després d’efectuar-se 
els darrers pagaments Cal Cristo passava a plena propietat municipal. 
 
 
5.1.3. El Parc. Evolució històrica. De jardí privat a parc públic. 
 
Un dels majors patrimonis d’aquest parc, és la documentació existent sobre ell.  
 
L’existència de dos croquis amb la proposta i disseny originals de tot l’espai amb la situació de tots els seus 
elements permet copsar l’idea inicial de Josep Coma i mitjançant amb tècniques de georeferenciació GIS, es 
poden generar plànols a escala amb la posició dels seus elements en origen. 
 
Posteriorment l’existència d’un plànol fet per l’arquitecte municipal de 1986, i amb les mateixes tècniques, 
permet també generar plànol superposable amb l’anterior, fet que permet veure els canvis que s’han anat 
produint al llarg del temps. 
 
Aquesta documentació cartogràfica conjuntament amb fotografies (el parc ha estat sempre un dels indrets 
més fotografiats de Moià), documentació varia, articles, contractes i amb l’inventari actual permet fer una 
cronologia de les intervencions fetes en el parc podent determinar l’antiguitat de la majoria d’elements, 
tant constructius com vegetals, especialment els arbres.  
 
Un cop establerta la cronologia del parc permet analitzar l’evolució d’aquest en concordança amb l’evolució 
i circumstàncies, esdevingudes en els darrers 150 anys a Moià. 
 
 
5.2 El jardí de Josep Coma (1877) 
 
A principis de la dècada de 1860, Josep Coma es fa càrrec de l’empresa familiar arran de la mort del seu 
pare. Coma ha passat llargues temporades a Barcelona, al costat del seu oncle Tomàs Coma i Miró, un dels 
industrials i financers més importants de l’època. Aquest fet fa que es relacioni amb la burgesia barcelonina 
i conegui els hàbits, modes i costums del moment, decidint rehabilitar la casa familiar i construir-hi un gran 
jardí. Hem d’entendre el jardí, primer com un element per al gaudiment personal, però també com un 
element de distinció i de representació de nivell econòmic i de poder. 
 
D’aquest primer jardí es conserven dos croquis manuscrits del propi Josep Coma a l’Arxiu Històric de Moià. 
En un s’estableix l’ordenació general de l’espai i es situen alguns elements; l’altre és de detall de 
l’esplanada propera a la casa (Figura 2) , on s’estableix el disseny i la planificació inicial. 
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Figura 2 Croquis manuscrit d’en Josep Coma, detall part superior (Arxiu Històric de Moià). 
 
 
El projecte inicial 
 
El plantejament de Josep Coma diferenciava dues zones: una esplanada a nivell de l’habitatge, jardí mes 
elaborat, com a prolongació de la casa, i la baixada des d’aquest pla fins a l’actual plaça del Moianes, on es 
situen usos productius (horta, vinya, fruiters...) i altres serveis. També un punt d’accés, apte per a 
carruatges i cavalls.  
 
El jardí proposat presenta un motiu central, format pel llac, el turó i el salt d’aigua, visibles des de la casa, i 
que alhora són punt d’observació i admiració de la façana posterior de la casa. Es crea un eix de visibilitat 
entre aquests elements del jardí. Als costats, dos grups d’arbres, cedres i teixos, emfatitzant l’eix, i un prat, 
tot això encerclat per un passeig amb alineació de castanyers d’Índies, fora aquest passeig, parterres amb 
rosers, evònims i elements constructius, aprofitant les vistes cap el paisatge moianès i Moià. 
 
Tota la part baixa del jardí es planteja com a lloc d’aprofitament i serveis. El projecte converteix els camins 
en passeigs arbrats amb doble alineació, àlbers pel costat del carrer dels Salt, oms per l’altre costat, i faigs i 
àlbers en el tram superior. 
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Figura 3. Plànol a escala del jardí proposat: fet a partir de la georeferenciació del croquis, plànol del 1986 i inventari GIS actual. 
(elaboració pròpia). 
 
 
Les construccions 
 
En el projecte original es preveuen tot un seguit de construccions, la majoria de les quals, en major o menor 
grau i més o menys transformades, encara es conserven: 
 

 
Figura 4. El llac i la font, el pont i el salt d’aigua. 
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Figura 5. La Miranda. 
 

 
Figura 6. L’ermita, actual mirador. 
 

 
Figura 7. El Colomar (“Pajareras”). 
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Figura 8. La casa del cignes i la casa dels ànecs (aquesta no es deuria construir mai). 
 

 

 
Figura 9. La fàbrica, els safareigs i els lavabos (avui desaparegudes). 
 

 
Figura 10. El xalet. 
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Figura 11. Pavelló del carrer del Salt. 
 

 
Els arbres 
 
A mes de les alineacions esmentades i els grups de cedres i teixos, cal significar, arbres que deurien existir o 
es van plantar i que avui han desaparegut o són exemplars : una sequoia, encara que va caure fa uns 25-30 
any resta uns 3-4 m de tronc, un abies pinsapo, 2 cupressus sempervirens (per sobre els 20 m d’alçada), un 
plàtan (amb un perímetre >300 cm).  
 
 
1895-1935: l’abandonament i l'herència 
 
A partir de la dècada de 1890, tan la casa com els jardins cauen en un estat d’abandonament. Coma cada 
vegada resideix més temps a Barcelona, ja no explota directament les seves fàbriques de Moià, la seva 
situació familiar no és gens falaguera i a més comença de tenir problemes econòmics. A principis de 1900 
encara fa unes petites obres a la casa i posteriorment tornarà a residir-hi algunes temporades, 
especialment els estius, però ja envaït pel desànim. 
 

 
Figura 12. Llac i casa reflectida, font original, al 1915, desprès de la mort d’en Josep Coma. (fot. desconegut, col·lecció Manel 
Alsina). 
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Mort Josep Coma, el Parc passa a propietat l'Escola Pia, que mai va saber donar-li una utilitat definida i que 
acaba llogant-la com a casa d’estiueig a la família Ziegler, familiars del P. Joan Ziegler, rector aleshores de 
l’Escola Pia de Moià.  
 
És a partir d’aquest moment que s’inicien diferents actuacions en el jardí. Encara que no les podem situar 
amb dates concretes, fotografies preses entre 1915 i 1935, així ho demostren. Totes les actuacions d’aquest 
període, creant nous espais o recorreguts, continuen estant destinades per a l'ús privat de l’espai. 
Segueixen un estil més renaixentista, amb la creació d’eixos de passeig i visuals i amb elements constructius 
de formes més clàssiques.  
 
Actuacions d’aquesta època: 
 
Desaparició de la nau de la fàbrica i construcció de nous elements, glorieta i font del lleó: 
 

 
Figura 13. La Glorieta. 
 

  
Figura 14. La Font del Lleó. 
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Figura 15. Passeig dels til·lers, plàtans en la façana, esplanada de lleure i camins al costat del llac. 
 
 

 
Figura 16. Plantació de bedolls. 
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Figura 17. Passeig dels xiprers. 
 

 
Figura 18. Miranda i estany des de la casa, es pot veure l’eix creat Miranda/ Font, amb uns til·lers joves. 
 

 
1933-1950: De l'Associació Pro-Monument a Francesc Viñas a Parc Municipal 
 
Entre els anys 1933 i 1935 es formalitza la compra de la finca a l’Escola Pia per part l'Associació Pro-
Monument a Francesc Viñas, formada per perpetuar la memòria i l’obra del gran tenor moianès (mort el 
1933) i, passada la guerra civil, arran de la dissolució de l’entitat, tota la finca passa a propietat municipal. 
 
El jardí passa a ser públic, deixa de ser un espai per al gaudiment i el lleure d’unes persones, per a 
convertir-se en un espai social, de festa i d'activitat popular, lligat també a la creació a la casa pairal dels 
Coma, de la biblioteca (1935) i altres serveis de caràcter cultural i social.  
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També neix aquí un altre aspecte important, no per a Moià sinó per al propi parc: allò que fins aleshores 
havia estat una unitat --la casa i el parc-- d’ús, gaudiment i evolució simultani, es separa  per convertir-se en 
dos equipaments amb usos i gestió totalment dissociats i amb aplicació de recursos i criteris clarament 
diferenciats. Només en actes puntuals i anecdòtics (més per circumstàncies espacials o de recursos, que no 
de voluntat unificadora), se’n fa una utilització conjunta. 
 
Aquesta dissociació, que segurament és explicable des de l’aplicació de recursos i de la pròpies necessitats 
de la població, revela la manca d’una visió patrimonial del parc, no així de la casa. 
 
En aquest període el parc pateix poques modificacions: Durant la Guerra Civil pateix novament un període 
d’abandonament, que s’agreujarà en els mesos següents a l’ocupació per part de les tropes franquistes del 
poble, utilitzant el Parc com a lloc d’acampada de diverses unitats militars que utilitzaran part dels arbres 
com a combustible. A principis de la dècada de 1950 s’obrirà un nou accés (el que dona a l’actual Plaça 
Francesc Sagrera i el 1954, amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la Lliga de Defensa de 
l’Arbre Fruiter es remodelarà l’esplanada de baix per ubicar-hi el monument a Francesc Viñas, que 
s’inaugurarà durant la Festa Major de 1954. 
 

 
Figura 19. Primera Festa de l’Arbre Fruiter al Parc, 1934. 
 
 
1954-1986: El parc actiu 
 
Els canvis en la societat i en l’economia propicien que el parc esdevingui centre social, lloc de reunió i 
d'homenatges, espai de festes i actuacions, i s'hi crearà un petit «zoològic», col·locant i construint gàbies 
amb animals en el seu interior. Hi ha la necessitat d’adequar el parc al nou estatus, habilitant-lo per a la 
major afluència de públic i adaptant-lo als nous usos i activitats i a l’estètica del moment. També cal dotar-
lo de més seguretat: on abans gaudien un nombre petit de persones, una família o puntualment un grup de 
famílies, ara hi poden afluir centenars de persones. 
 
Existeix la voluntat de convertir el parc en un marc de referència, no només com a lloc d’esbarjo, sinó com a 
centre d’activitats i atracció. Es busca que sigui un element viu, que hi faci anar a la gent, tant autòctona 
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com forana. En aquesta època Moià és declarada vila d’interès turístic (1955), i comença a ser lloc de 
segones residències. El sector terciari es desenvolupa ràpidament fins a convertir-se en un important motor 
econòmic per a la vila. 
 
El jardí original i les transformacions dels anys 20 persisteixen, però amagats darrera modificacions de 
camins i parterres i de noves estructures. Les noves propostes no tenen en compte el jardí inicial, però el 
respecten, superposant la seva lògica. 
 
Actuacions d’aquesta època: 
 

 
Figura 20. Nova entrada al Parc, inauguració 1950. 
 

  
Figura 21. Desaparició de la font del carrer del Salt. 
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Figura 22. Construcció de baranes per delimitar el llac 
 

 
Figura 23. Modificació dels camins i els parterres 
 

 
Figura 24. Construcció de l’edifici de L’Esplai (llar d’avis) i el trasllat de la Font del Lleó 



Parc Municipal de Moià 
Informe tècnic per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local 

25 

 

 
Figura 25. Noves infraestructures i mobiliari 
 

 
Figura 26. Creació de la zona de jocs infantils 
 

 
Figura 27. El monument a Francesc Viñas i urbanització de l’esplanada de baix (1954) 
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1986-fins ara: la modernitat. 
 
La societat canvia, Moià es consolida com a vila de turisme de cap de setmana i segones residències. 
L’economia va cap amunt, amb una important presència del sector terciari. S’estén la ciutat jardí, es 
consoliden les urbanitzacions que s’iniciaren durant als anys 60-70, molta gent té el jardí a casa i el nou 
urbanisme, amb els ajuntament democràtics, porta espais verds amb zones enjardinades i jocs, altres 
equipaments i espais d’activitats. Entre els punts de reunió social dels caps de setmana, plaça i parc es 
difuminen pel propi creixement de la vila, pel canvi d’hàbits i per l’increment del poder adquisitiu. La gent 
té cotxe i incrementa la seva mobilitat. El parc deixa de ser aquell espai gairebé únic on ajuntar-se i portar 
la canalla, deixa de ser "el parc", per passar a ser un parc, potser el més gran i el més important, el que 
tothom té en els records, però ja no té el pes dins d'un Moià que creix i que duplica la seva població els 
caps de setmana. Tot i així continua sent el parc actiu on es desenvolupen multitud d’activitats i 
esdeveniments, molt d’ells multitudinaris. 
 
La democràcia fa que tothom se'l faci seu, en el millor i en el pitjor: apareix el vandalisme, la participació, 
l'opinió i l'aportació d'iniciatives personals, però sense massa finalitat i criteri. Deixa de ser un lloc admirat i 
venerat, per ser recordat i ocupat, perd la posada en valor i la personalitat, i la proposta de Josep Coma, 
cada vegada menys latent, difuminada i tapada, passa totalment desapercebuda. És un calaix de sastre on 
ubicar elements, situats en un espai comú, moltes vegades sense cap organització ni criteri. Si bé el parc es 
fa servir molt, no té definits ni funcions ni usos. Sí que existeixen espais, normalment no massa integrats 
amb el conjunt, que tenen una utilitat clara, però persisteixen altres buits, obsolets i sense continguts. El 
que es fa en un punt concret no es relaciona amb el del costat, ni ornamentalment ni funcionalment, creant 
problemes d’erosionabilitat, estabilitat i gestió de les xarxes i en les infraestructures. 
 
 
Actuacions d’aquesta època: 
 

 
Figura 28. Construcció de l’escenari a l’esplanada de baix. 
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Figura 29. Construcció de pistes de petanca. 
 
 
 
 
 

 
Figura 30. Modificacions a l’illa i la font ornamental del llac 
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6. Els usos actuals del Parc de Moià 

  
Usos actuals i serveis 
 
El parc de Moià està obert tots els dies de l’any i, a més d’un espai per passejar i d’esbarjo, s’ha convertit en 
seu de múltiples activitats de la vida social i cultural del municipi, acollint en diferents espais del recinte, 
múltiples activitats al llarg de l’any. 
 
Festes locals ,Festes Majors, activitats de la Biblioteca, sardanes, concerts, altres activitats culturals i de 
lleure. 
 

 
Figura 31. Cartells de diferents actes al parc. 
 
 

 
Figura 32. Imatges de diferents actes culturals al parc. 
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Figura 33. Imatges de diferents actes multitudinaris al parc. 
 

 
Figura 34. Celebració del Mercat de la Prehistòria de Moià. 
 

 
Figura 35. Dibuixos de diferents indrets del parc fets per infants. 
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El parc com a element de patrimoni lúdic i cultural 
 
Al llarg del temps el parc ha servit també per albergar tota una sèrie de elements de caire monumental o 
escultòric dedicats a fets o personatges rellevants per l'historia de Moià. 
 
Patrimoni escultòric: 
 

 
Figura 36. Monument a Francesc Viñas (1954), obra de Josep Clarà. 
 

 
Figura 37. Escultura dedicada a «Ot, el Bruixot», personatge del dibuixant moianès Josep Lluís Martínez i Picañol 
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Figura 38. Monument a Josep Coma i Passarell, constructor del parc i artífex de la portada d’aigües a Moià. 
 

 

 
Figura 39. Monument a Mn. Josep Estevadeordal i Vall·llobera. 
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Figura 40. Monument commemoratiu de l’agermanament Moià – Mauer 
 

 
Figura 41. Record a les víctimes de la pandèmia (COVID-19) 
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Figura 42. Plafó ceràmic amb un poema dedicat al parc de la poetessa moianesa Josefina Pons. 
 
 

 
Figura 43. Medallons esculpits a façanes i portes d’accés. 
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7. Justificació per la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Local  (BCIL) 
 
Vist tot l’exposat es considera plenament justificada la declaració per part de l’Ajuntament del parc 
Municipal com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 
1. Interès històric. 
 
 
El Parc de Moià, és un magnífic exemple de jardí d’estil similar als construïts per la burgesia catalana en la 
segona meitat del segle XIX (Parcs: Samà, Torreblanca, Can Vidalet, Laberint d’Horta, Can Solei - Cal Arnús, 
etc.) que, a més de conservar molts dels seus elements originals, en disposem, a diferència dels anteriors, 
de documentació sobre el seu disseny, fet que afegeix valor al conjunt. Aquest fet en facilita la comprensió, 
la lectura, l’evolució i permet precisar-ne les intervencions següents. 
 
Cal remarcar també el significat que va tenir en la història del Moià del segle XIX la figura del seu 
constructor, Josep Coma i Passarell, tant en la seva vessant com a industrial tèxtil com en la seva intervenció 
en la portada d’aigües a la vila en 1869. 
 
Cal destacar també la importància social que ha tingut per Moià disposar d’un espai públic d’aquestes 
característiques des de principis de la dècada de 1930, convertint-se en centre d’activitat social, lúdica i 
cultural. 
 
2. Recuperació patrimonial 
 
El parc de Moià és un element patrimonial de primera magnitud per Moià. Aquest fet també ha propiciat 
que al llarg del temps s’hi hagin fet múltiples intervencions a vegades amb criteris discordants que n’han 
desfigurat alguns dels seus elements originals. La protecció legal del parc ha de permetre escometre la seva 
conservació i rehabilitació d’una manera coherent i donar-li una continuïtat. 
 
 
3. Potenciació del parc com a recurs turístic, lúdic i de lleure. 
 
Ja des de sempre el parc de Moià ha estat un dels grans atractius del municipi, essent lloc de visita obligada 
tan pels habitants de la vila com pels forasters. Al llarg dels anys també ha estat, i és, un espai pel 
desenvolupament de tot tipus d’activitats de caire social, lúdic i festiu promogudes pel teixit associatiu local 
o per les administracions. 
 
Aquest ús intensiu del parc fa que calgui un instrument que permeti la protecció de l’espai, la seva 
conservació i rehabilitació i la seva potenciació com un dels recursos turístics amb més potencialitat del 
municipi. 
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8. Nivell de protecció  
 
Nivell de protecció proposat. CONSERVACIÓ 
 
Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials que els desfigurin, els 
quals cal preservar i revalorar globalment. 
 
En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva conservació i posta en valor i la 
recuperació d’aquells aspectes que s’hagin vist alterats. 
 
L’atribució d’una protecció amb nivell de conservació pot suposar algunes restriccions d’ús. 
 
En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis o elements de 
singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia original, bé perquè, tot conservant-la en els 
seus aspectes bàsics, han perdut la coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció 
original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
 
En aquests edificis o elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels seus valors primitius 
mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà 
la composició i elements constructius de façanes principals i secundàries que siguin visibles, els volums 
generals, els límits exteriors i els espais interiors  que, en cada cas particular tinguin un valor espacial i 
artístic. 
 
Aquest nivell de protecció implica també la conservació in situ dels elements d’interès que es puguin trobar 
en les diferents construccions, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, vidrieres, elements 
escultòrics, etc... 
 
Queden inclosos específicament dins aquest nivell de protecció els següents elements: 
 
1. La totalitat dels espais destinats a jardí que conformen la finca. 
2. Elements arquitectònics: 
 - El llac 
 - El colomar 
 - La Miranda 
 - La glorieta (segons el projecte original «l’ermita») 
 - La glorieta rodona (integrada en l’edifici de «L’Esplai») 
 - Els medallons commemoratius de la façana posterior de l’edifici de «Cal Cristo» 
 - El pou de «Cal Santaire» 
 - la «Font del Lleó» 
 - Pilars esculpits de l’entrada al parc per la Plaça del Moianès 
3. Elements escultòrics i monuments commemoratius 
 - Monument a Josep Coma i Passarell (1974) 
 - Monument a Mn. Josep Estevadeordal (1997) 
 - Monument en record a les víctimes de la Covid-19 (2020) 
 - Plafó ceràmic amb versos de Josefina Pons (....) 
 - Monument a Francesc Viñas i Dordal (1954) 
 - Monument a «Ot, el bruixot» (1997) 
 - Monument d’agermanament Moià – Mauer (2011) 
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Tot i estar relacionats directament amb el parc, queden exclosos de la catalogació com a BCIL les següents 
edificacions: 
 
- Edifici de «Cal Cristo». Biblioteca Municipal 1 d’octubre (tot i restar exclòs de catalogació seria 
recomanable que en posteriors obres o ampliacions de l’edifici no es modifiqués l’aparença de la façana que 
dona al Parc). 
- Edifici de «L’Esplai» 
- Edifici del carrer de Santa Magdalena (esmentat en el projecte original com a «xalet», molt modificat i 
actualment destinat a habitatges, de propietat municipal)- 
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9. Actuacions  i recomanacions 
 
Les actuacions permeses s’encaminaran a la conservació, restauració i posada en valor del parc i de tots els 
elements que el conformen. 
 
El seu grau de protecció és general, i per tant, totes les intervencions i actuacions han d’anar encaminades a 
conservar, potenciar i millorar la interpretació de l’element protegit. 
 
Es permetran les actuacions de manteniment, consolidació, conservació, restauració, rehabilitació, 
reestructuració dels elements originals, i qualsevol intervenció en cap cas suposarà l’alteració de les 
característiques i valors de l’element original a conservar. 
 
En totes les actuacions i intervencions podran utilitzar-se materials tradicionals i no tradicionals, no obstant, 
els materials que corresponguin a elements tradicionals es podran addicionar als elements originals i/o 
catalogats, i els materials no tradicionals s’hauran de disposar sempre tot diferenciant clarament els 
diferents elements. Aquests hauran de tenir el màxim de semblança amb els originals. 
 
Totes aquelles actuacions que es facin dins el parc hauran d’anar acompanyades d’un projecte tècnic i de 
idoneïtat que les justifiqui. 
 
Altrament caldrà: 
 
- Elaboració d’un Pla de millora i restauració dels elements vegetals. 
 
- Elaboració d’un Pla de millora i adequació de les infraestructures del parc (camins, delimitació de 
parterres, sistemes de rec, depuració d'aigües, clavegueram, enllumenat, sistema elèctric, etc...). 
 
- Creació d’una ordenança de protecció de l’arbrat. 
 
- Elaboració d’un Pla Director per la millora i gestió del parc. 
 
- Elaboració d’un Pla d’usos del conjunt del Parc. 
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10. Plànols 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Croquis amb el disseny original del parc fet per Josep Coma i Passarell (ca. 1875) 
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2. Reproducció a escala del disseny original a partir de la georeferenciació del croquis. 
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3. Plànol  de 1986 (Serveis tècnics municipals) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Parc Municipal de Moià 
Informe tècnic per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local 

42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reproducció a escala del plànol de 1986 a partir de la georeferenciació del mapa. 
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- Serrano, Xavier. Del jardí de Cal Cristo al Parc Municipal de Moià. Modilianum, Revista d’estudis del 
Moianès. Núm. 43. 2n semestre 2010. pp. 25-54 
 
- Tarter Fonts, Ramon. Josep Coma i Passarell: llums i ombres d’un personatge moianès. Modilianum, Revista 
d’estudis del Moianès. Núm. 43. 2n semestre 2010. pp. 5-24 
 
 
Publicacions periòdiques i revistes: 
 
La Tosca 
Modilianum (1ª i 2ª època) 
Butlleti AEP 
 
Arxiu Històric de Moià: 
 
- Fons personals: Fons Josep Coma i Passarell 
- Fons d’associacions: Fons de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter 
 
 
Col·leccions fotogràfiques: 
 
- Fons fotogràfics de l’Arxiu Històric de Moià. 
- Col·lecció de fotografies de Manel Alsina. 
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