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Mobilitat dins 
el poble
Un cop fet un primer diagnòstic, 
us expliquem les línies mestres del 
que ha de ser el nou Pla.

Benvinguts!

Pressupost 2018: 
Menys deute, més inversions

Millors transports
Coincidint amb l’inici del curs 
escolar, s’ha potenciat la cobertura 
de bus per connectar millor els 
municipis i els serveis.

Activitat intensa al CAADM
Amb la gestió municipal, el Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics ha iniciat 
noves activitats d’atenció als animals però 
també de conscienciació.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

El Ple Municipal del 20 de desembre ha aprovat el pressupost per 
al 2018. Un pressupost basat en donar compliment a les mesures 
incloses al Pla de Sanejament aprovat el 2015, sobretot pel que fa 
a la reducció d’endeutament. 

És important destacar que al 2017 s’ha aconseguit una reducció 
extraordinària d’aquest endeutament: a l’amortització prevista 
d’1,4 milions d’euros s’hi sumen 900.000€ d’amortització 
extraordinària. D’aquesta manera, a 31 de desembre, 
l’endeutament previst serà d’aproximadament 9,10 milions 
d’euros, xifra inferior a la previsió de 9,47 milions prevista a 31 de 
desembre de l’any vinent. 

Es preveu que el percentatge d’endeutament sigui inferior al 130% 
al tancament de l’exercici 2017, fixant l’objectiu de la legislatura 
per sota del 110%. Aquest fet representaria una gran fita per a la 
corporació, ja que l’Ajuntament de Moià, tot i que seguiria tenint 
un alt grau d’endeutament, estaria molt allunyat de la situació 
de desequilibri financer i col·lapse que presentava a l’inici del 
mandat de 2011.

Malgrat les limitacions pressupostàries, el 2018 es podran fer 
una sèrie d’inversions que milloraran la nostra vila, tant a nivell 
d’espai públic com de cohesió social.

Es preveu que el percentatge 
d’endeutament sigui inferior al 130% al 
tancament de l’exercici 2017.

S’ha reservat una partida important del 
pressupost pel manteniment i millora dels 
carrers i la via pública.

A l’edició nadalenca del Butlletí Oficial de Moià (BOM), hi 
trobareu la informació més destacada de l’acció de govern i 
temes d’actualitat de Moià dels darrers 6 mesos. Aprofitem per 
desitjar-vos uns dies plens de bons moments amb les persones 
estimades i una bona entrada d’any 2018. 
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Si voleu rebre el Butlletí Oficial de 
Moià (BOM) per correu electrònic, 
apunteu-vos a moia.cat

Millora de la via pública

· S’ha reservat una partida 
important del pressupost 
pel manteniment i millora 
dels carrers i la via pública

· Es preveu la 
implementació de la 
proposta del Pla de Centre 
(veure pàgina següent 
sobre mobilitat), així com 
millores relacionades amb 
la seguretat viària

· Donar continuïtat al 
projecte de camins escolars

Millora de la cohesió social

· Dinamització de l’espai de 
l’Ateneu, intervenció directa 
a l’IES Moianès i campanyes 
de sensibilització

· Civisme: mediació, gestió i 
coordinació d’actuacions

· Serveis d’atenció 
socioeducativa: projecte de 
reforç escolar 

· Taula de gent gran i 
creació d’un grup de dol

· Taula de voluntariat

Millora i rehabilitació 
d’equipaments municipals

· Ajuntament: adequació de les 
oficines de la planta baixa per 
encabir els Mossos d’Esquadra. 
Reforç estructural de la planta 
primera. Legalització normativa de 
les instal·lacions.

· Les Faixes: execució d’un 
aïllament tèrmic en la coberta, 
finalització de la il·luminació 
de l’espai escènic, millora dels 
accessos laterals i pintat del terra 
per facilitar la neteja.

· Ajuntament vell: ampliació de la 
superfície construïda i rehabilitació 
i reforç d’estructures.

· Pavelló: modificació de part de 
la instal·lació de la xarxa d’aigua 
sanitària per tal de millorar les 
instal·lacions existents i realització 
d’un sistema d’extracció d’aire als 
vestidors que permeti evitar les 
humitats existents.

· Ateneu: instal·lació de calefacció 
i millora dels tancaments per 
optimitzar l’eficiència energètica.

Suport a les entitats mitjançant 
subvencions a projectes



Mobi-
litat

L’Ajuntament de Moià, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està promovent 
l’elaboració d’un nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que defineixi  
estratègies i accions a desenvolupar en els propers 6 anys per aconseguir un model 
de mobilitat sostenible, segur i integrador per a Moià.  El primer pas ha estat 
contractar una enginyeria especialitzada en mobilitat per realitzar una anàlisi i 
diagnòstic de la situació actual. Us en presentem els resultats principals, així com 
les proposta d’actuacions de millora. 

1. Augmentar i millorar l’accessibilitat i qualitat de 
l’espai urbà
a. Desenvolupar una xarxa bàsica de vianants i camí escolar, millora i arranjament de 

voreres i passos de vianants
b. Promoció del desplaçament a peu i en bicicleta: senyalització dels itineraris i promoció 

del comerç 

2. Promoure els mitjans més sostenibles
a. Desenvolupar una xarxa ciclista de 1.200 m. de connexió als polígons industrials El Prat, 

Sot d’Aluies i xarxes rurals
b. Pla de promoció de la bicicleta d’ús quotidià 

3. Pacificació i ordenació de la circulació de vehicles 
motoritzats per augmentar la seguretat viària i 
reduir l’accidentalitat
a. Regulació de les vies per a convertir el 76% dels carrers a velocitat de 30 km/h
b. Implementar sentits únics de circulació per millorar la seguretat, passant del 25% dels 

carrers unidireccionals al 48%
c. Augmentar la rotació i reduir la indisciplina en la zona blava i en tot el municipi
d. Regular i delimitar totes les places d’aparcament de la zona del centre 
e. Augmentar el nombre de places d’aparcament en calçada en alguns carrers que passen a 

ser unidireccionals

Estratègies per assolir una 
mobilitat sostenible a Moià

Pla de CentrePassos de vianants 
En falten 200 de nous.
Cal fer accessibles 25 passos de vianants ja existents.

Urbanització i polígons 
Montví de Baix i els polígons industrials, El Prat, Sot 
d’Aluies i Pla de Romaní presenten unes condicions 
d’accesibilitat pràcticament nul·les per a vianants en 
la seva totalitat.

Procés participatiu 
El passat 25 de novembre va tenir lloc una sessió 
de participació ciutadana on es van presentar els 
resultats del diagnòstic i es van debatre les diferents 
propostes de millora. L’acte va comptar amb la 
participació d’unes 25 persones.

Senyalització
Es detecta una manca general de senyalització 
vertical i una degradació de molts senyals del centre 
urbà, deteriorats, amb defectes de visibilitat o obsoletes.

La senyalització horitzontal manca en la majoria 
d’interseccions de prioritat de pas, de delimitació 
d’estacionament i carrils.

Emisions CO2
Desplaçaments
6000

4500

3000

1500

Actuals Objectiu 
sostenibilitat

0

Accidentalitat 
creixent  
Accidents amb víctimes 
2016 (per 1000 hab.)

Moià

1,6 0,6

Mitjana 
municipis similars

El PMUS fa èmfasi en la necessitat d’un Pla de Centre que augmenti la seguretat i el confort 
dels vianants així com la qualitat ambiental del centre. 
La proposta de Pla de Centre busca la reducció de la velocitat i del volum dels cotxes, però 
no els elimina del casc antic. Les principals actuacions per aconseguir-ho són:

• Definir la porta d’entrada al centre històric comercial amb un pas de vianants i accés 
regulat (horari, cap de setmana, etc...) amb senyalització de prioritat pel vianant i 
velocitat de 20 Km/h

• Convertir el carrer del Forn en sentit únic, amb aparcament regulat  per zona blava i una 
plaça per a persones amb mobilitat reduïda

• Limitar l’aparcament i la circulació només a veïns als carrers Rafel Casanova i Carreró

• Substituir l’aparcament de la plaça Major en bateria per línia

• Augmentar la superfície pels vianants als carrers de Francesc Moragas, Plaça Major, Rafel 
Casanova, Carreró i part de la Plaça Hospital

Com ens movem?
Desplaçaments

38%
62%

Espai viari destinat

73%
27%

En cotxe
A peu

Nombre de cotxes que passen 
diàriament per Moià: 5700
Cotxes que creuen el Centre Històric cada dia (i no s’aturen):

300 pel Carrer St. Sebastià

500 pel carrer St. Antoni

800 per l’Avinguda de la Vila

Com és el nostre espai viari?

Voreres que compleixen codi 
accessibilitat (>0,9 m)

27% Sí
73% No



Moià no para!
Les activitats més destacades dels darrers mesos

Joves de segon de batxillerat, 
acompanyats d’un monitor, estan 
duent a terme quatre dies a la setmana 
suport escolar a infants.

S’han iniciat les obres d’adequació de les 
oficines de la Policia Local per tal d’acollir 
els Mossos d’Esquadra i nombroses 
intervencions de millora de la via pública.

El procés engegat fins ara facilitarà que 
les convocatòries de subvencions es 
puguin fer en temps i forma per tal que 
les entitats puguin planificar les seves 
activitats.

Dia de la violència de gènere 
Com cada any, el 25 de novembre van tenir lloc diversos actes amb 
motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere. Amb la 
col·laboració de diverses institucions i entitats, tals com l’Institut 
Moianès, el Cercle Artístic del Moianès, Cultura de la Dona, 
l’Associació de Dones Africanes, l’Agrupament Escolta Amadeu 
Oller, entre d’altres, es va dur a terme un taller de banderoles amb 
missatges, a l’Ateneu La Pólvora. Seguidament, va tenir lloc 
un cercavila pels carrers de Moià mostrant totes les banderoles i, 
finalment, a la Sala del Casal es va inaugurar l’exposició “Artistes 
contra la Violència de Gènere“, amb la lectura del manifest a càrrec 
dels alumnes de 1r de batxillerat de l’IES Moianès i l’actuació de les 
cantautores del Moianès.

1

Retransmissió en directe 
dels Plens
En les properes setmanes s’implementarà un sistema de vídeo-
acta per als plens municipals. Els objectius que es persegueixen 
implementant aquest sistema són: comptar amb un sistema 
que ens permeti gestionar de manera integral les actes dels 
plens mitjançant firma digital reconeguda per l’administració 
en qualsevol format (àudio, vídeo, pdf); fer més eficient l’ús de 
recursos de l’ajuntament eliminant les tasques de poc valor afegit 
com la transcripció i revisió d’actes en paper; agilitzar la gestió 
administrativa reduint el temps d’aprovació d’actes i acostar la 
política local a la ciutadania a través de la retransmissió en directe i 
en diferit de plens municipals.

2

Millora de la via pública i 
carrers
Durant aquesta segona meitat d’any, s’han dut a terme 
diversos treballs de millora i manteniment de la via pública: 
urbanització del carrer Terrisser, asfaltat de la Baixada del 
Vall i carrer de l’Esport, ampliació de la vorera de la Plaça del 
Colom, semirotonda a la Plaça Sant Sebastià, obres del carrer 
Miquel Martí i Pol i pavimentació i tancament d’una zona 
de contenidors a la urbanització de Montví de Baix. Abans 
d’acabar l’any també es preveu el manteniment i millora del 
Camí de la Creu i del Camí Ral d’Oló.

5

Adequació de les oficines 
per als Mossos 
El mes de novembre es van iniciar les obres d’adequació de les 
oficines de la Policia Local per tal d’acollir els Mossos d’Esquadra. 
La previsió és acabar-les a finals de gener i que els Mossos puguin 
instal·lar-se a Moià al febrer o al març. Mentre duren les obres, la 
Policia Local s’ha traslladat a la Masia.

4

Contractació d’obres 
de la depuradora
Durant el 2017 s’ha adaptat el projecte existent per a una nova 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià per adequar-lo a la 
normativa i a les necessitats actuals i futures del municipi. Durant 
el mes de gener de 2018 s’iniciaran els tràmits de licitació pública 
per a l’adjudicació de les obres, que tindran lloc el 2018.

3

Conveni per a les Coves del 
Toll
El mes d’octubre es va signar un acord de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià, la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana 
(IPHES) per a l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic 
de les Coves del Toll i les Toixoneres de Moià. Aquest acord 
contempla, entre d’altres possibles, la realització d’intervencions 
arqueològiques de recerca, la difusió de les restes i l’elaboració 
del projecte i l’execució de la construcció de la passarel·la 
davant l’entrada de la cova de les Toixoneres.
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Reforç escolar
Aquest curs hem iniciat, gràcies a l’impuls del Consell 
Comarcal i la coordinació d’escoles del municipi, l’IES Moianès 
i Serveis Socials i Joventut, un projecte de reforç escolar on tres 
joves de segon de batxillerat de l’institut, acompanyats d’un 
monitor i després de rebre formació específica sobre tècniques 
d’estudi, estan duent a terme quatre dies a la setmana suport 
escolar a infants d’entre 6 i 12 anys del municipi que tenen una 
situació social desafavorida.
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Subvencions a entitats
Després de més d’un any de tràmits que van començar el mes 
de maig de 2016 amb l’aprovació inicial de l’ordenança general 
de subvencions, l’Ajuntament de Moià va aprovar, el passat 
mes de novembre de 2017, la convocatòria de subvencions 
2016-2017 destinada a totes les entitats del municipi, que 
s’haurà de resoldre al principi de 2018. Tot el procés engegat 
fins ara, que ha culminat amb l’aprovació del Pla Estratègic i 
de les Bases Reguladores de Subvencions, i amb la creació del 
Registre Municipal d’Entitats, facilitarà que les convocatòries 
de subvencions per als propers anys es puguin fer en temps 
i forma per tal que les entitats puguin planificar les seves 
activitats a principis d’any. El pressupost 2018 preveu una nova 
convocatòria per import total de 25 milions d’euros.
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Opinió El BOM! està obert a la col·laboració de tots els grups polítics del municipi, tinguin 
o no representació a l’Ajuntament. Publiquem les aportacions dels grups que en 
aquesta ocasió han cregut oportú utilitzar aquest espai.

Orgullosos de Moià

Acabem un any 2017 molt intens, tant a nivell 
nacional com local. La vida municipal ha viscut 
molts esdeveniments polítics, on el poble n’ha sigut 
protagonista. Els fets d’octubre, amb l’extraordinària 
mobilització de la gent per defensar la seva llibertat, 
ens va fer sentir orgullosos.

També ens hem de sentir orgullosos d’haver 
sobreviscut a l’enorme rèmora del deute. La feina 
ben feta, eficient i rigorosa, junt amb la paciència i 
comprensió dels vilatans aquests darrers anys, ens 
ha permès que al 2017 i encara més al 2018, Moià 
comenci a rebre algunes de les inversions de millora 
que tanta falta fan: les Faixes, arranjament de carrers i 
la millora d’espais lúdics entre altres.

El 2018 serà l’any del POUM, de la depuradora, del Pla 
de Mobilitat, tot amb participació ciutadana. Alhora 
continuarem fomentant el respecte i la tolerància, i les 
actuacions a favor dels més necessitats, per aconseguir 
un Moià més just i més digne.

L’equip d’Ara Moià us desitja unes bones festes i un 
millor 2018!

Hotel d’entitats a la seu del 
Consell Comarcal?

Fa dos anys i mig que es va constituir el Consell 
Comarcal del Moianès. Provisionalment es va 
decidir seguir utilitzant l’espai del Consorci del 
Moianès a l’hotel d’entitats de Can Carner per 
engegar aquesta nova institució. A dia d’avui, 
el Consell està creixent i per tant, okupant 
cada vegada més espais de l’edifici, sense que 
s’hagi formalitzat cap acord entre les dues 
administracions. Hem demanat reiteradament 
a l’Alcalde i President del Consell quina és la 
fórmula de cessió de l’espai, sempre ens ha 
contestat que seria una decisió consensuada 
entre tots, però continuem sense conèixer quin 
és el projecte: el Consell pagarà un lloguer a 
l’Ajuntament? O serà una cessió gratuïta?  Què 
passarà amb les entitats que tenen espais a Can 
Carner? Seguim a l’espera. 

El grup del PDeCAT us desitja unes Bones 
Festes i Bon Any 2018!

El poder del respecte 

Vivim moments de gran transcendència, 
i el primer que s’ha de fer és sempre 
autocrítica: ser conseqüent i fer política en 
majúscules. Però el més important de tot 
plegat és potenciar el valor del RESPECTE, 
una paraula fàcil de dir i difícil d’aplicar i 
que malauradament està faltant en uns i 
altres. És per això que, ara més que mai, 
l’hem de reivindicar per activa i per passiva. 
La societat catalana està absolutament 
dividida i dolguda. Aquesta divisió i aquest 
sentiment és culpa de tots, més d’uns que 
d’altres, però en definitiva és culpa de 
tots. Podràs estar d’acord o en desacord 
totalment, però amb respecte segur que es 
troben punts en comú com a mínim entre 
els que volem només una cosa: el millor per 
a tots i totes.

Aprofitem per desitjar-vos unes bones 
festes i bona entrada d’any 2018.

El CAADM dona un impuls 
a la seva activitat

El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del 
Moianès (CAADM) té cura del manteniment i del 
benestar dels animals abandonats al terme municipal 
de Moià (gossos i gats). Per dur a terme aquesta tasca, 
el Centre compta amb el suport de diverses entitats 
i amb la col·laboració i el suport incondicional dels 
voluntaris que desenvolupen gran diversitat de 
tasques al Centre.

El Centre s’ha fet molt visible aquest any per la 
seva participació en diverses fires: La III Festa de 
l’Adopció de Centelles, la Fira ADROpta’M de 
Manlleu, la VIII Diada de l’Animal Abandonat de 
Vic, la Fira de Nadal de Caldes i la Fira de l’Estany.

També s’han engegat projectes com el Moià Dog 
Experience, que consisteix a treure a passejar pel 
poble els gossos del Centre per tal de veure el seu 
comportament en un espai urbà que no coneixen i 
facilitar que siguin vistos per la gent que no coneix 
el CAADM així com les campanyes de tinença 
responsable d’animals de companyia impulsades des 
de la regidoria de Civisme de l’Ajuntament de Moià, 
que volen incidir en el maltractament, abandonament 
i acollida, les normes bàsiques relacionades amb els 
animals de companyia per a la bona convivència a 
Moià i la identificació i esterilització dels animals.

S’han engegat projectes com el Moià Dog 
Experience o les campanyes de tinença 
responsable d’animals de companyia.

Millor transport 
públic al Moianès

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat va millorar a partir del 
setembre el servei de transport públic 
al Moianès amb la introducció d’un 
seguit de mesures per potenciar la 
cobertura territorial del bus i millorar 
de forma global la connexió dels 
municipis amb la seva capital i els 
serveis assistencials.

L’estudi de millora del transport 
públic a la comarca va ser elaborat 
pels serveis tècnics de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat 
en col·laboració amb el Consell 
Comarcal i els municipis. Es van 
realitzar entrevistes a tots els 
municipis de la comarca i enquestes 
als usuaris per poder conèixer 
de primera mà les necessitats de 
mobilitat existents.

Al setembre, coincidint amb el curs 
escolar, es va dividir el servei en dos 
trams independents: Castellterçol 
– Moià – Manresa i Castellterçol – 
Moià – Vic. La nova configuració 
del servei transformarà Moià en un 
punt d’intercanvi, fet que permetrà 
racionalitzar la xarxa de transport 
públic i optimitzar els recursos. Els 
nous horaris garanteixen les arribades 
a Vic i Manresa abans de les 8h i les 
9h pels usuaris que han d’anar als 
centres educatius i sanitaris. També 
es millora l’oferta en dissabtes, 
diumenges i festius.

La nova configuració del 
servei transformarà Moià 
en un punt d’intercanvi
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