Can Moianès
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
17.

Osona
Plans de Can Moianès
S'hi accedeix per la via de servei que transcorre paral·lela a la C-

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.83189
2.23367
436367
4631395

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08017-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Bo
Legal
NNSS 2000
IPA 22895
Fàcil
Residencial
Privada
000709800DG33B0001IR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dl., 11/11/2013 - 01:00

Descripció
Can Moianès és una masia del segle XIX construïda segons la tipologia clàssica de tres
crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana, d'on sobresurt una característica torre. Les obertures de les façanes es
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distribueixen formant eixos simètrics, essent totes elles d'arc pla ceràmic excepte les de la
planta baixa del frontis, que són d'arc escarser. Aquí també hi destaca una galeria
horitzontal situada a l'eix central del pis, amb dos pòrtics d'arc apuntat ceràmic. La torre que
sobresurt d'un dels extrems de la coberta té dues finestres d'arc pla amb una motllura
decorativa superior. La part superior està habilitada com a terrassa transitable, delimitada
per una balustrada d'obra. El parament dels murs de la masia és de pedra lligada amb
argamassa al primer nivell i de ceràmica vista als superiors. El ràfec està acabat amb
cabirons. A la façana de ponent s'hi adossa un cobert al qual s'ha afegit un nivell.
Observacions:
La balustrada de la torre va ser destruïda per l'acció d'un llamp, pel que va haver de ser
reconstruïda.

Història
Segons el llibre de Recanació de l'any 1756, la "casa Moyanes" també es coneixia com la "Vila
dels Plans", i pertanyia a Miquel Vila de Centelles. El mateix nom encara es manté a
l'amirallament de 1848, amb Josep Rovira com a propietari. A l'amirallament de 1851 ja
s'esmenta com el Moyanes, del mateix propietari. A principi del segle XX estava en mans de
Jacint Bach i Alavall, que va ser regidor de l'Ajuntament de Vic entre els anys 1895 i 1897 i un
dels membres fundadors del Centre Excursionista de Vic.
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