Fons documental de l'Arxiu Municipal de
Balenyà
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
C/ Pista, 2. 08550 Balenyà
A l'Ajuntament de Balenyà

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

41.82552
2.17515
431501
4630733

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

08070-99
Patrimoni documental
Fons documental
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Llei 10/2001 d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Balenyà. c/ Pista, 2. 08550 Balenyà
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dt., 19/11/2013 - 01:00

Descripció
L'arxiu municipal de Balenyà està situat al primer pis de l'edifici de l'ajuntament. Aquí s'hi
conserva la documentació administrativa que ha generat el propi ajuntament des de mitjans
del segle XVIII fins a l'actualitat i ocupa 73 metres lineals. La documentació està
classificada en les seccions següents: administració general, hisenda, proveïments,
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beneficiència i assistència social, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis
militars, població, eleccions, ensenyament, cultura i serveis agropecuaris i medi ambient.
Concretament, es conserva documentació que pot fer referència a Collsuspina,
concretament el cadastre de 1756, on hi surt el mas Floriach (Talles, estims i cadastre
1756).

Història
El sector de migdia del terme de Collsuspina va estar vinculat a la parròquia de Sant Fruitós de
Balenyà, essent sufragània d'aquesta l'església la Marededéu dels Socors de Collsuspina,
erigida cap al 1590. La línia divisòria entre el sector de Tona i el de Balenyà era al mig carrer
Major actual, entre cal Xarina i cal Barber, al lloc que indica una creu de terme. La total
independència es produeix el 1897, quan el rector de Balenyà va admetre la nova delimitació i
renuncià a qualsevol dret sobre l'església dels Socors. Per aquest motiu algun document de
l'arxiu municipal de Balenyà pot fer referència a zones de Collsuspina. La documentació de
l'arxiu municipal va ser inventariada per un arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona l'any 1998. En aquest moment, l'arxiu també va ser desinfectat i
desinsectat.
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