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En l’estiueig s’hi barregen diferents tipus de necessitats: l’oci, la salut, les 
relacions socials, l’excursionisme, el retorn a la població d’origen familiar... 
Anar a prendre els banys o canviar d’aires són expressions lligades a l’inici 
de l’estiueig en cerca de salut com a preocupació principal fomentada per 
alguns metges que recomanaven aquesta pràctica, ja ben instaurada  
en el segle XIX i principis del XX.

L’oci, l’excursionisme i el primer turisme vindrien a eixamplar les 
motivacions de l’estiueig, sobretot a les viles d’interior o a les zones 
costaneres, on es creaven centres de sociabilitat que canviaven els tarannàs 
d’aquestes viles. Alhora es fomentava el coneixement dels indrets visitats 
donant-ne una visió atractiva.

En la geografia catalana hi ha una gran densitat de colònies d’estiueig, 
moltes d’elles vinculades a l’existència de balnearis. Des d’urbs industrials 
com Barcelona, Terrassa, Sabadell... se cercava la proximitat. El Montseny 
és un exemple emblemàtic de gran abundor d’estiuejants, estaven dins les 
demarcacions de Barcelona o Girona i ja es trobaven en plena muntanya!

L’ampliació i millora de carreteres i xarxa ferroviària afavoriren la seva 
propagació. Així mateix ho féu la creació de línies d’autobusos o l’extensió 
dels automòbils particulars entre la burgesia i la classe benestant els anys 
vint i trenta del segle passat. Els perfils urbanístics de moltes viles es veurien 
modificats i el seu paisatge arquitectònic i d’enjardinaments canviarien per 
sempre més les fesomies que les viles havien tingut fins aleshores. També  
ho farien les relacions entre vilatans i forasters; l’impacte social i cultural  
en aquestes poblacions dóna una visió àmplia de la societat que hi confluïa, 
des de la diferència a la subordinació, al paternalisme... S’hi creaven 
conflictes?

Des de la perspectiva històrica, la comarca del Moianès no és pas la més 
coneguda en parlar de les colònies d’estiueig, però sí que té una llarga 
trajectòria i una personalitat pròpia i rica. En la jornada que organitzem 
pretenem d’analitzar-ne alguns trets.

JORNADA D’ESTUDI

Dissabte, 12 de juny, al claustre de l’Escola Pia de Moià

9:30h Acreditacions

9:45h Presentació de la jornada, amb la participació  
de Lluís Cerarols i Cortina, director dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura a la Catalunya Central,  
i de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià 

10.00h  L’estiueig a la Catalunya interior (1860-1936): 
impactes socials i culturals,  
a càrrec de Joaquim M. Puigvert i Solà (Universitat de Girona)

10.50h  Esmorzar (ofert per l’organització)

11.30h  L’estiueig a Castellterçol i Moià (fins a 1936): 
dues evolucions diferents?, a càrrec de Jaume Clarà i Arisa 
(Associació Cultural Modilianum)

12.10h  L’estiueig a Moià de 1939 a 1969, «veraneantes y forasteros», 
a càrrec d’Elvira Permanyer i Sert (Associació Cultural Modilianum)

12.50h  Al servei dels senyors: les minyones a les cases d’estiueig, a càrrec 
de Roser Portet i Capdevila (Associació Cultural Modilianum)

16.30h  Taula rodona: Estiueig a Moià i Castellterçol, 
dues realitats properes i diverses, amb l’assistència 
de Carmen Bigorra, Marta Castellet, Cristina Icart  
i Assumpta Rafel, moderada per Josep Font
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