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CONSIDERACIONS SOBRE L’ESCUT HERÀLDIC DE LA VILA DE MOIÀ 
 
 
Tradicionalment la vila de Moià ha utilitzat com a escut heràldic el de la ciutat de 
Barcelona ja que la nostra vila va obtenir el privilegi de “Carreratge”1 l’any 1384 per 
concessió expressa del Rei Pere III, ratificada pel Rei Joan el 23 de juliol de 1393. A 
més, almenys des de principis del segle XVI, com a senyal distintiu ha portat al centre 
la representació d’una moneda de plata (el “croat” o “diner d’argent”) per a recordar 
que la vila de Moià es va redimir del domini feudal dels Planella amb els seus propis 
diners. 
 

 
 
“Croat” o diner d’argent del segle XV. A l’anvers hi ha representada la figura del Rei. Al revers hi trobem la 
creu, els anells i els granets tal i com es representen tradicionalment a l’escut de Moià. 

 
 
 
Al llarg dels segles l’escut s’ha representat amb diferents formes però en essència s’ha 
mantingut sempre la mateixa distribució: les armes de Barcelona com a fons i el “croat” 
al centre. 
 
En la documentació antiga les referències a l’utilització de l’escut son molt escasses. 
La més antiga la trobem en el moment en que, després de concedir-se a Moià el 
privilegi del “carreratge”, el 30 de maig de 1385 el síndic de Barcelona Ramon de Vall 
va rebre l’homenatge dels habitants de Moià i com a part del cerimonial va fixar a totes 
les portes de la vila un pergamí amb el senyal (escut) de la ciutat de Barcelona com a 
símbol de la pertinència de Moià a dita ciutat. 
 
Molt  probablement l’ús de les armes de Barcelona com a pròpies  es va perllongar fins 
a primers del segle XVI que es quan trobem per primera vegada documentada la 
inclusió al centre de l’escut la moneda (croat). 
 
Podem trobar una d’aquestes representacions més antigues en el fragment que es 
conserva al Museu de Moià de la creu de l’Oratori de Sant Martí, datada a la segona 
meitat del segle XV, en que podem veure únicament representades, encara que 
simplificades i invertides, les armes de Barcelona. 
 
 

                                                 
1
 Sobre aquest tema podeu consultar: Ferrer i Mallol, M. Teresa. Moià, carrer de Barcelona (1384-1385) 

dins Modilianum, núm. 34, 1er semestre 2006, pp. 21-64 
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Fragment de la Creu de l’oratori de Sant Martí en una imatge de principis de la dècada de 1920. En ella es 
poden veure representades les armes de Barcelona simplificades (amb tant sols dos pals) i amb les 
posicions invertides. 

 
 
Les dues primeres representacions documentades on ja es troba l’escut amb tots els 
seus elements les podem trobar en un document de l’Arxiu Històric de Moià 
corresponent al cartell de l’arrendament de la carnisseria (1539) i en la pedra de la 
clau de volta de l’antiga església de Sant Sebastià (1549). 
 
 

 



 3 

 
 

 
Cartell de la imposició de la carnisseria de 1539 (AHM). L’escut apareix amb els quarters invertits i ja amb 
la representació de la moneda al centre. Porta una corona molt esquematitzada. 

 
 

 
 
Pedra de la clau de volta de l’antiga església de Sant Sebastià (1549) conservada al Museu de Moià. 
Segons els contracte de construcció fet entre Pere de Murat i els Jurats de la Vila “... Item meshage de fer 
dit mestre Pere de Murat les arcades e clau de dita capella de pedra picada, e de la pedra del Prat, be e 
degudament, segons se pertany, e en la clau hage de fer lo senyal real de la vila de Moyá” 
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A partir d’aquestes primeres representacions es pot trobar la representació gràfica de 
l’escut en múltiples indrets i diferents documents com ara a les cantonades de 
l’església parroquial (ca. 1677), la porta lateral de la mateixa (1677), la Font Vella 
(1709), el sostre del presbiteri de l’església parroquial (primera meitat del segle XVIII), 
façana de l’antic ajuntament o en documents com ara un gravat xilogràfic de Pau 
Abadal de 1696 (estampa de la Verge de la Misericòrdia),  un imprès municipal de 
1722, un llibre de censos de la Comunitat de Preveres (1761) o els diferents segells de 
l’ajuntament dels segles XIX i XX. 
 
 

 
 
 

 
 

Representacions d’escuts a la porta lateral i a les cantonades de l’església parroquial (s. XVII) 
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Escut de la vila representat a la Font Vella (1709). La forma de l’escut es circular i únicament hi apareixen 
representats dos pals i no hi apareix el “croat”. Aquest fet pot atribuir-se a la dificultat d’esculpir, en un 
escut de dimensions relativament reduïdes) tots els detalls del mateix, fets que s’ha anat reproduint al 
llarg del temps. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Detall de l’estampa de la Mare de Deu de la Misericòrdia original del gravador moianès Pau Abadal (1696) 
on es pot veure l’escut de Moià. 
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Altres representacions d’escuts de diferents èpoques: 
 
 

 
 
1. Dibuix  a la primera plana d’un quadren de censos de la Comunitat de preveres de Moià (1761) 2. 
Segell de l’Ajuntament de Moià (1818). 3. Segell de l’Ajuntament de Moià en el padró d’habitants de la vila 
de 1833. 4. Segell de l’Ajuntament utilitzat durant tota la segona meitat del segle XIX. 

 
 
 
Cal esmentar que a finals del segle XIX la representació gràfica del “croat” es va anar 
simplificant fins a convertir-se en una creu, desapareixent els granets i els anells. Fou 
a partir de la dècada de 1960, quan fruit de les recerques en història de Moià que va 
portar a terme l’escolapi Llogari Picanyol, que va tornar-se a la representació gràfica 
tradicional de la moneda. 
 
 
A partir de la restauració democràtica, quan els ajuntaments tornen a utilitzar els seus 
escuts propis (des de 1939 majoritàriament en la documentació oficial i en els segells 
oficials s’hi posava l’escut de l’Estat Espanyol) l’ajuntament de Moià va recuperar 
totalment l’ús del seu l’escut tradicional. Cal dir que en el cas de l’ajuntament de Moià 
l’ús de l’escut d’Espanya es limitava als segells oficials ja que en els papers de carta 
de l’Ajuntament i altres documents hi apareixia sempre l’escut tradicional de Moià en 
diferents formats. 
 
Escut utilitzat a la dècada de 1980: 
 
 

 
 
 
Sobre aquest escut cal fer les següents consideracions: 
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- Tot i tenir el disseny típic d’un escut espanyol no guardava les proporcions 
heràldiques ( 5 - 6) 

 
- La situació del croat al centre incomplia una de les normes bàsiques de 

l’heràldica: la norma de metalls i colors. 
 

- La corona amb que estava timbrat  no s’ajustava a cap dels dissenys 
generalment utilitzats en heràldica. 

 
A finals de la dècada dels vuitanta l’ajuntament va convocar un concurs per dotar-se 
d’un logotip que l’havia d’identificar en la documentació ordinària, en edificis, vehicles, 
etc... 
 
El logotip guanyador, basat en l’escut tradicional, va ser incorporat com a imatge 
gràfica de l’ajuntament i és el que encara es troba en ús. 
 
Logotip actual: 
 
 
 

 
 
 
Sobre aquest logotip cal fer les següents consideracions: 
 

- No es tracta d’un escut ja que tant la seva forma, com el seu desenvolupament, 
no compleixen cap de les normes internacionalment reconegudes de 
l’heràldica. Es tracta per tant, tant sols d’un logotip corporatiu, com podria ser el 
logotip identificador de qualsevol marca comercial o empresa. 

 
Cal notar però que l’ús d’aquest logotip es va generalitzar amb el pas dels anys i ha fet 
caure totalment en desús qualsevol altra forma d’escut identificador de la vila 
heràldicament correcte. 
 
 
 
 
Quan es va aprovar per part de la Generalitat de Catalunya el “Reglament de símbols 
dels ens locals de Catalunya” l’Ajuntament de Moià va ser requerit per oficialitzar el 
seu escut. Es va trametre a la Generalitat la informació corresponent (17/06/1992, reg. 
sort. 735) i en notificar-se a l’Ajuntament que l’escut de Moià no complia la normativa 
no es va fer cap mena de tràmit per adaptar-s’hi. 
 
L’any 2004 es va tornar a iniciar l’expedient, existint un informe del Sr. Armand de 
Fluvià, Conseller Heràldic de la Generalitat de Catalunya (informe heràldic núm. 915 
de 10 de febrer de 2004) en que, atenent una sèrie de consideracions que se li havien 
fet per part de l’Ajuntament, adjuntava una proposta sobre com podia ser l’escut de 
Moià per adaptar-se a la normativa vigent. 
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Proposta Armand Fluvià: 
 
 

 
 
Escut caironat quarterat: 1r i 4t d’argent a la creu plena de gules; 2n i 3r d’or, als 
4 pals de gules; l’escussó caironat d’atzur al bessant d’argent a la creu plena i 
patent de sable cantonada als cantons 1 i 4, de 3 rodelles de sable, i als 2 i 3, 
d’un anellet de sable. Per timbre una corona de vila. 
 
 
Sobre aquesta proposta podem fer les següents apreciacions: 
 

- Forma de l’escut: caironada, tal com preveu la normativa. Aquesta forma ja 
havia estat utilitzada per l’Ajuntament de Moià en els seus segells durant la 
primera meitat del segle XIX. A més es tracta d’una forma abastament utilitzada 
des de fa segles en l’heràldica cívica catalana. 

 
- Timbre (corona) Es proposa l’adopció d’una corona mural de vila, ja que 

aquesta és la consideració que té Moià, formada per torres i llenços de muralla. 
Cal dir que al llarg dels segles sempre s’havien utilitzat les corones de forma 
arbitrària utilitzant corones de príncep, d’infant d’Espanya, nobiliàries o 
simplement inventades. Dins de les actualment utilitzades en la categoria de 
nobiliàries (baró, marquès, vescomte, comte, duc, príncep i rei) no en 
correspon cap a Moià ja que mai havia estat una vila sotmesa a la jurisdicció 
nobiliària ni capital o centre d’una d’aquestes jurisdiccions2. 

 
Sobre les corones cal remarcar que el criteri seguit per la Generalitat de 
Catalunya pel que fa al seu ús, i especialment en les nobiliàries, tant solsament 
les atorga a les localitats que havien estat capital d’una d’aquestes jurisdiccions 
però no a les altres poblacions que tot i pertànyer a aquesta jurisdicció no no 
eren la capital històrica. Igualment per a l’ús de la corona reial que en aquest 
cas es considera com a atribut de sobirania, la qual es reserva únicament a la 

                                                 
2
 En el cas del Moianès pel que fa als escuts oficialitzats l’únic que porta una corona nobiliària és 

Granera, que ostenta la corona de Baró, per haver estat aquest municipi capital de la baronia del mateix 

nom. En el cas de l’Estany (que no te l’escut oficialitzat) li correspondrien els atributs d’una baronia 

eclesiàstica ja que en el seu moment va exercir la capitalitat del domini baronial del monestir. 
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ciutat de Barcelona, reben la consideració de capital d’un estat sobirà. El 
reglament també preveu que si algun municipi en algun moment hagués rebut 
la concessió per part del Rei del dret a utilitzar aquesta corona la podria 
utilitzar. D’aquest supòsit, segons informacions rebudes del Conseller Heràldic 
de la Generalitat de Catalunya, no se’n ha pogut documentar cap. 

 
 
- Utilització del “croat”. La situació tradicional de la moneda o “croat” dins de 

l’escut incomplia clarament una de les lleis bàsiques de l’heràldica: la de colors 
i metalls. Aquesta norma diu que dins d’un escut no hi pot haver “color sobre 
color, ni metall sobre metall” (per informació sobre la norma de colors i metalls 
podeu veure la consideració general 11, de l’informe heràldic esmentat). La 
inclusió de l’escusó d’atzur (color) sobre el camper de l’escut (metall)  permet 
situar el croat (metall) de manera que sense variar la seva posició tradicional, 
compleixi la normativa. Aquesta variant ja havia estat registrada per l’heraldista 
del segle XVIII Pere Costa i Cases. 

 
 
CONSIDERACIONS FINALS: 
 
 

1. Es necessari que Moià, per la seva tradició i la seva història tingui un escut 
heràldic que l’identifiqui i diferenciï dels altres municipis de Catalunya i que a la 
vegada s’ajusti a la legalitat vigent. 

 
2. Moià pot presumir de tenir en la base del seu escut tradicional un dels més 

nobles i antics escuts d’Europa: el de la ciutat de Barcelona, ostentant els 
símbols del Principat de Catalunya (Creu de Sant Jordi) i els dels seus Reis 
(els Quatre Pals). Amb la inclusió del dineret o “croat” al centre almenys des de 
fa cinc segles, es recorda que els propis moianesos varen alliberar-se del 
domini feudal amb els seus recursos. 

 
3. Moià ha vingut utilitzant ininterrompudament i sense més canvis que les 

interpretacions que cada artista pogués fer de l’escut, les mateixes armes 
almenys des del segle XV, fos quin fos el règim polític que imperés al país. 
L’escut de Moià no va sofrir cap canvi el 1714, ni durant el període de la 
Segona República ni en l’època del franquisme, que va seguir utilitzant-se de 
forma continuada en la documentació municipal (excepció feta del segell oficial 
de l’Ajuntament que havia de portar l’escut de l’Estat Espanyol). 

 
4. Ha existit sempre una gran tradició en l’ús de l’escut de Moià en diferents 

indrets com a símbol de pertinença a la vila: Clau de volta de l’església de Sant 
Sebastià (principis s. XVI) cantonades, porta lateral i presbiteri de l’església 
parroquial (s. XVII) Font Vella (s. XVII - XVIII), etc... 

 
5. La proposta d’escut que fa el Sr. Armand de Fluvià no modifica en essència 

cap dels trets característics de l’escut tradicional de Moià (escut de Barcelona 
amb el “dineret” al centre). La incorporació de l’escussó per servir de suport a 
la moneda, entenem que és un canvi mínim que no varia en essència els 
elements tradicionals identificadors del nostre escut. 
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ANNEX 1: 
 
Consideracions sobre la bandera de Moià 
 
No hi ha documentat l’ús de cap tipus de bandera o penó de la vila fins almenys les 
darreries del segle XIX o principis del segle XX. 
 
Es conserva al Museu de Moià el penó que s’utilitzava com a representació de la 
Vila en les processons de Corpus i de la Festa Major. Aquest penó o bandera 
consisteix en un llenç de seda de color blanc en el que al centre hi ha brodat 
l’escut de Moià (amb un disseny semblant a l’escut utilitzat com a segell municipal 
a finals del segle XIX i principis del XX) i la llegenda “Ayuntamiento Constitucional 
de la Villa de Moyá”. 
 
L’existència d’aquesta bandera va fer que durant la dècada dels anys 80 del segle 
XX  s’utilitzés un disseny similar consistent en una bandera amb el fons blanc i 
l’escut al centre. 
 
Segons el reglament de símbols dels ens locals de Catalunya la bandera  no ha 
d’incorporar mai l’escut sinó, en tot cas, els seus elements més representatius, 
com ara els esmalts o les càrregues, excepte quan resulti de la conversió de 
l’escut en bandera. En cap cas però la bandera ha de contenir l’escut. També es 
recomana que sigui el més senzilla possible. 
 
Per tant, la bandera comunament utilitzada fins a l’actualitat, no compleix la 
normativa. 
 
Entenem que una vegada aprovat l’escut caldrà fer un estudi acurat per veure quin 
és el disseny més adequat i representatiu de la nova bandera de la Vila de Moià. 
 

 
ANNEX 2: 
 

Sobre els títols de “Il·lustre i Reial Vila” utilitzats per Moià 
 
 
Des de fa almenys dos segles en diferents documents apareix l’esment de la Vila 
de Moià com a “Il·lustre i Reial Vila de Moià”. 
 
A hores d’ara les recerques sobre història de Moià que s’han anat fent en els 
darrers dos segles no han pogut documentar l’origen d’aquesta denominació. 
 
Sobre el títol de “Reial” la referència pot ser clara pel fet de que des de sempre 
Moià havia estat (menys en els anys que va ser de jurisdicció de la família Planella) 
una vila sota domini  directe de la corona i per tant de jurisdicció reial. 
 
Sobre el títol d’ “Il·lustre” ja l’any 1789, Francesc Vilarrúbia en les respostes que va 
donar al “Cuestionario Zamora” (pregunta 114) referint-se a aquest tema diu: 
 
“... [Moià] no tiene voto en Cortes; pero si dictado de Ilustre, que la letra de molde 
nos hace ver en muchos papeles, aunque ignoro la época y las particulares causas 
u origen”3 

                                                 
3
 Publicat dins MODILIANUM, 1a època. Octubre 1969,  pp. 267 - 310 




