Fons documental de Sant Fruitós de Balenyà
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Moianès
Carrer Miquel Bosch y Jover, 1, 08550 Els Hostalets 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:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08070-100
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval Modern Contemporani
XI-XX
Regular
Manca molta part de la documentació
Legal
Llei 10/2001 d'arxius i documents
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. Palau Episcopal. Carrer Santa Maria, 1. 08500
VIC
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dt., 19/11/2013 - 01:00

Descripció
L'arxiu de la parròquia de Balenyà es troba majoritàriament dipositat a l'Arxiu Episcopal de
Vic, tot i que a la rectoria es conserva encara alguna documentació. Es té notícies de que hi
havia pergamins des del 963, però es conserva només una part, així com documentació
sagramental moderna i alguns manuals de l'antiga administració. Es conserva una trentena
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de manuals, entre ells els llibres de baptismes (1655-1726, 1727-1806) i òbits (comencen al
1656), i una part de matrimonis. Els llibres de Comptes de la Confraria del Roser a partir de
1594; el Llibre del magisteri de Balenyà (1730); el llibre de visites pastorals (1656 a 1978).
També conserva un document de 1890 amb un extracte dels pergamins de Balenyà, uns
trenta documents d'entre els segles X al XIII, amb una nota del Bisbe Morgades del seu
trasllat als arxius de Vic.

Història
L'arxiu parroquial va ser destruït pels francesos en l'incendi de la rectoria l'any 1654 i es van
salvar pocs documents, alguns pergamins i documents dels segles XVI i XVII que es troben
repartits entre l'Arxiu Episcopal de Vic i la mateixa rectoria de Balenyà. En haver tingut vinculació
l'església dels Socors amb la parròquia de Balenyà abans de la independència eclesiàstica l'any
1897, molta documentació referent a Collsuspina es troba a l' arxiu d'aquesta parròquia. El 1828
es va establir un coadjutor fix que alhora servia a l'església dels Socors de Collsuspina i a Sant
Cugat de Gavadons, sufragània de Tona. El 1877 s'erigí Collsuspina com a parròquia i se li va
adjudicar l'església de Sant Cugat de Gavadons com a sufragània.
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