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El Parc Prehistòric del Toll i «la cosa»
Per força, en els temps que corren, parlar de qualsevol obra o projecte,
sigui quin sigui el seu estat d’execució, obliga a parlar de «la cosa».
Aquesta «cosa» és la crisi econòmica i financera que d’una manera o
altra ens afecta a tots.
Diversos projectes que el Museu te en cartera, tots ells importants per
al desenvolupament, la modernització i la protecció del patrimoni que
la nostra institució gestiona, s’han vist afectats per aquesta situació
i han quedat, no voldríem dir del tot aturats, però sí alentits. El Parc
Prehistòric del Toll n’és un. La situació econòmica general dificulta en
gran manera l’obtenció de finançament per al projecte, sigui per via de
subvenció o per qualsevol altra, i això ha obligat a replantejar diversos
aspectes de la temporalització prevista per a la posada en funcionament
de la instal·lació.
Això ha obligat a aturar, almenys momentàniament, totes les obres
d’infraestructura recollides en el projecte i que s’havien de fer per
mitjà de contractació externa. També la contractació de la museïtzació
de l’espai ha quedat de moment aturada. De tota manera, no tot són
notícies descoratjadores: continuem treballant al Toll. El personal propi
continua fent una bona tasca pel que fa al manteniment i millora de
tot l’espai i treballant en les diferents parts del parc en què ja s’havia
previst actuar sense necessitat d’intervenció externa: s’ha treballat
especialment a la zona de les cabanes neolítiques, s’ha posat en marxa
el projecte de l’hort i es continua treballant en la millora d’accessos, la
seguretat general de l’indret i especialment en la neteja i conservació
de l’espai de les lleres de la riera.
Esperem que, quan els savis de l’economia mundial trobin una solució
per a «la cosa», es puguin reprendre els projectes aturats. Per si de
cas, des del museu es continua vetllant per ells i, ni que sigui amb
baixa intensitat, s’hi continua treballant. Sempre hem dit, i els fets ho
van demostrant, que el projecte del Toll, pel que fa a Moià, ultrapassa
el caràcter d’important projecte cultural. El Toll, sumat a tots els altres
elements que conformen el patrimoni de Moià, esdevé ja un motor de
promoció del nostre poble i un element generador de riquesa que cal
cuidar i potenciar.
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Noticiari
Visites al Museu i Coves del Toll

Subvencions Europees

Les Coves del Toll i el Museu de Moià van assolint
any rere any un nombre cada vegada més
important de visitants. L’any 2008 es va assolir la
xifra de 20.683 persones que varen visitar el Toll,
cosa que representà un increment del 8% sobre
l’any anterior (19.097 en el 2007). L’increment
més important s’ha produït en les visites d’escolars
(un total de 7.515), que han representat un 20%
més que el darrer any. Si a aquestes xifres hi
sumem els visitants que únicament han estat a la
Casa Natal Rafel Casanova i al Museu Arqueològic,
obtenim un total de 29.335 persones que han
fet ús d’ambdós equipaments. Aquestes xifres
consoliden les Coves i el Museu com a primer
recurs turístic del Moianès.

Dins el programa INTERREG de la Unió Europea,
el municipi de Moià i els de Polski Trumbesh
(Bulgària) i Primaria Lehliu-gara (Romania) han
sol·licitat de manera conjunta acollir-se a les
subvencions que s’atorguen per a projectes
comuns. Aquests tres municipis compten
amb jaciments prehistòrics, i les subvencions
demanades van destinades a promoure’n la
difusió, l’elaboració de materials per a aquesta
difusió i la implementació de noves tecnologies
aplicades a l’intercanvi d’informació. L’import total
de les subvencions sol·licitades és de 219.534 €,
dels quals 119.890 € corresponen a Moià.

Teulada de Cal Comadran
Una de les actuacions que es portaran a terme
a Moià en l’àmbit del Fons Estatal d’Inversió
Local, pla d’inversions per als municipis que ha
promogut el govern de l’Estat (conegut com
a «plan Zapatero») serà la rehabilitació de la
teulada de la antiga fàbrica Comadran, futura
seu del Museu de Moià. Amb aquesta obra
(pressupostada en aproximadament 180.000
euros) s’inicia la rehabilitació d’aquest edifici, el
qual, a causa del mal estat de les cobertes, patia
un ràpid procés de degradació.

Col·laboració amb l’IES Moianès
Nou Patronat de Museus
El dia 23 de febrer es va constituir el Patronat
que ha de regir l’Organisme Autònom Local Museu
Municipal de Moià. Aquest organisme substitueix
l’antic Patronat de Museus, els estatuts del qual
no s’adaptaven a la legislació vigent. Durant l’any
2008 es va procedir a la redacció d’uns nous
estatuts adaptats tant a la legislació com a les
necessitats i a la realitat actual del Museu i les
Coves del Toll, ja que els antics havien quedat
obsolets en diferents aspectes.
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Ressenyem el fet que durant uns mesos un
alumne de l’IES Moianès ha estat realitzant
pràctiques amb el personal de manteniment de
les Coves. La presència d’aquest noi forma part
del projecte «Aula Oberta» que es duu a terme a
l’institut i que està destinat a alumnes d’ESO, per
als quals es dissenya un temari específic i alhora
realitzen pràctiques en empreses o institucions
a fi d’introduir-se en el món del treball. Mereix
també una menció especial pel seu interès per
a l’estudi del complex càrstic del Toll el treball
de recerca «Redescobriment de les Coves del
Toll», de l’alumna de segon de batxillerat Núria
Bach i Oller, treball en el qual es tracten diferents
aspectes de les coves.

Activitats de l’Arxiu Històric
Presentació de la nova pàgina
Web de l’Arxiu Històric

Treballs de catalogació de la
documentació municipal

El proppassat 28 de novembre es va fer la
presentació en societat de la nova pàgina
web de l’Arxiu Històric de Moià. La pàgina
pretén ser una eina de divulgació i alhora un
instrument que faciliti el treball de qualsevol
persona interessada en els fons documentals
que es custodien a Moià. És previst que la
pàgina vagi augmentant progressivament els
seus continguts, especialment en l’apartat
de descripció dels fons documentals. Entre
altres continguts cal destacar l’inventari dels
fons notarials, amb els índexs document
per document dels volums de testaments i
capítols matrimonials, eines de grans interès
per a tots els interessats en la genealogia.
També s’hi pot trobar l’inventari complet del
ric fons de pergamins del nostre arxiu, amb
aproximadament 1.100 documents, amb una
cronologia que abasta des del segle XI fins al
XVII. A hores d’ara la pàgina ja ha registrat
630 visites i s’han atès diverses consultes
per correu electrònic. L’adreça web de l’arxiu
és http://www.arxiu.moia.cat i l’adreça de
correu electrònic és arxiu@arxiu.moia.cat.

Mercès a una subvenció obtinguda de la
Generalitat de Catalunya (Plans d’Ocupació)
per a la contractació d’un tècnic per un
període de sis mesos, l’assessorament de
la Diputació de Barcelona i el suport del
personal del mateix Museu i Arxiu, s’han
iniciat els treballs per a la classificació de la
documentació històrica de l’Ajuntament de
Moià que es troba dipositada a l’Arxiu Històric.
Amb aquests treballs s’ha procedit a la seva
reordenació i descripció, cosa que permetrà,
una vegada conclòs el procés, la consulta per
mitjans informàtics de l’inventari del fons.
El conjunt, que abasta una cronologia que
va des de 1839 fins a principis de la dècada
de 1970, ocupa 433 unitats d’instal·lació
(capses) i un total de 56 metres lineals de
prestatgeria. La previsió és que els treballs
esmentats es donin per acabats el mes de
juny vinent.

Jornada de divulgació de la genealogia
Organitzada conjuntament entre el Museu de Moià (Arxiu Històric) i l’Associació Catalana
d’Arxius Patrimonials i Familiars, el pròxim dissabte 30 de maig tindrà lloc a Can Carner una
jornada de divulgació sobre la investigació genealògica. La recerca dels orígens familiars s’ha
posat, des de ja fa temps, a l’ordre del dia i són moltes les persones que s’acosten als arxius
cercant dades d’aquest tipus. Amb aquesta jornada es pretén donar algunes claus sobre
aquest tipus de recerca i alhora difondre els recursos i tipologies documentals que es poden
trobar en els diferents arxius, tant civils com eclesiàstics, sobre aquesta temàtica. La jornada
estarà oberta a qualsevol persona interessada. Per a qualsevol informació o inscripcions hom
pot adreçar-se al Museu o a l’Arxiu Històric de Moià.
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Aquest butlletí no comparteix necessariament les opinions expressades pels seus
col·laboradors en els articles que apareixin
signats.
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