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1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cul tural (OPC) de la Diputació de B arcelona és un servei especialitzat 
en la  coop eració i p romoció del patrimoni cultural local. Di ns del seu Pro grama Estu dis i 
Projectes d e Patrimoni Cultural, l’OPC promo u l’elaboració d e Mape s del Patrimoni cultural 
local, amb col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural del municipi de Balenyà (Osona). L’estudi ha estat encarregat a l’empresa de 
serveis d e patrimoni cul tural ANTEQ UEM, S. L, a pa rtir de la sol ·licitud efectua da per 
l’Ajuntament de Balenyà.  

La re alització del treb all ha estat ex ecutada pe r Marta Llo ret Blackburn, entre el s me sos 
novembre de 2013 i maig de 2014, amb la col·laboració de Dídac Pàmies Gual, i la coordinació 
de Marc Bosch de Doria. 

 

 

 
Vista del nucli dels Hostalets de Balenyà 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest tre ball no s’hau ria pogut realit zar se nse l’inestimable aju t d’un seg uit de person es i  
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col·laboració. En primer lloc volem agrair la 
col·laboració del personal de l’Ajuntament de Bal enyà pel seu interès i l es gestions facilitades. 
Però volem fer-ho d’un a mane ra molt  espe cífica a  l’alcalde ssa Anna Mage m; així com al 
regidor d e Promo ció E conòmica Ram on Roi g, als regid ors de  Cultura Antoni Ma s i M anel 
Flores, a l’aparellador municipal Jesús González; així com a la  Mariona Mauri, la Pilar Vi nyas, 
la Nela Go nzález i la Mercè Clotet. També vole m agrai r l’aju t propo rcionat pels tècni cs de  
l’Oficina de Patrimoni Cultural, en especial a en Pere Barbad o, que ha supervisat el treball, i la 
Maria d el Agua Corté s, reda ctora del  Mapa del Patrimoni de  Collsuspina  i amb qui he m 
intercanviat informació. 

Quan hem necessitat fer una con sulta en un arxiu,  biblioteca, muse u o ce ntre oficial o p rivat, 
ens hem trobat una sèri e de pe rsones que ens han atès molt p rofessionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes pels seus tècnics, especialment al pe rsonal de l’Arxiu Episcopal de Vic, 
de l’Arxiu Ma s, del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, d el 
Centre Excursionista de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya, de la biblioteca Joan Triadú 
de Vic.  

El nostre ag raïment també és pe r totes aquell es persones que han dedicat una part important 
del seu temps a ensenyar-nos molts racons del terme municipal, especialment a Josep Tió i a 
Francesc Casanellas. Igualment, volem donar les gràcies a les persones (propietaris, masovers 
i llogaters) que sense excepció ens han obert tan amablement les portes de casa seva.  

 

 
 
Aqüeducte de Barbat
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

El municipi de Balenyà està situat al sud de la comarca d’Osona i té una extensió de 17,4 km2. 
Limita amb els municipis de Tona al nord, Centelles al sud, Collsuspina a l’oest i Seva i El  Brull 
a l’est. Es tracta d’un terme situat en una zona de transició entre la Plana de Vic, l’Alt Congost, 
el massís del Montseny i l’altiplà del Moianès.  

A nivell geo morfològic, e s tra cta d’un a zon a de relleu suau a mb els característics turons 
testimoni, excepte el sect or de po nent del terme,  presidit per la costa del Pui gsagordi, on hi 
trobem el P uig Castellar, amb  l’altitud  màxima del muni cipi de 101 7 m. L’apèndix qu e es 
prolonga per la part de Garbí de Balenyà arriba fins a l’espai PEIN de la Sauva Negra, un bosc 
singular a la zona comprès entre els termes de Castellcir, Centelles i Balenyà (amb 2,62 km2). 
Aquest espai, junt amb el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural dels Cingles de Bertí i els 
Turons de la  Plana Auset ana i l’Espai Natural del Moianès envolten el term e de Balenyà  fan  
que sigui un connector ecològic destacat.  

La hidrografia de Bal enyà està definida per diversos torrents subsidiaris del riu Co ngost, que 
rep el seu nom a la p roximitat del nucli dels Hostalets. El naixement del riu Congost el trobem 
en el te rme veí Collsuspi na, on rep el nom d e torrent de Güells i q ue e ntra al muni cipi de 
Balenyà pel seu extrem de mestral, amb el nom de torrent de Cererols. Al sector de llevant de l 
terme hi transcorre el torrent de Vall-llosera, que conflueix en el riu Congost en el terme veí de 
Centelles. Especialment e n el se ctor més muntanyós del  term e, a l’ento rn dels to rrents s’hi 
conserva la t ípica veg etació de ribera, amb p resència d e verns,  sal zes, àlbe rs, p ollancres, 
freixes i saücs. 

 

 
Vista de Balenyà des del Puigsagordi 
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El clima de Balenyà é s d e tipus m editerrani continental, que e s caracte ritza per e stius m és 
plujosos (que l’habitual en el clima litoral i prelitoral) i una gran amplitud tèrmica. En general, el 
règim pluviomètric de tot l’any és superior a la mitjana, com passa en els municipis de la plana. 
Les temperatures d’estiu i d’hivern són força extremes i en dies anticiclònics és molt habitual la 
presència de boira a la plana, a causa de la condensació de les masses d’aire fred.   

La població vegetal del municipi està definida per un bosc eminentment de tipus medite rrani, 
especialment de bosc de roure martinenc (Quercus humilis), molt cara cterístic de la Plana d e 
Vic, i que e s concentra especialment en les serres i turons del te rme, concentrats al sector de 
ponent del terme.  

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, el tipus de poblament en aquesta zona era l’hàbitat rural dispers, amb 
una p etita p art de l a po blació con centrada a l’e ntorn d e la sagrera d e Sa nt Fruitó s (a ctual 
Santuari de l’Ajuda). En el fogatge de l’any 1497 hi consta que a Balenyà hi havia 15 focs, que 
va augmentar fins a 18 l’any 1515. Al següent fogatge, de l’any 1553 la xifra ascendeix fins a 32 
focs. En aquest moment, es van establir els primers hostals al costat del camí ral, fet que d evia 
suposar un cert augment demogràfic. Tanmateix, aquest creixement no va ser significatiu fins al 
segle XVIII -quan j a s’ hi havien establ ert diversos  t allers d’artesans- i especialment al segle 
XIX, el veïnat dels Hostalets ja tenia els principals carrers consolidats. 

 

Evolució de la població de Balenyà des de 1717 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 

El creixement de la pobla ció de Bale nyà va seguir fins a mitjans del segle XIX, quan va patir  
una forta davallada. En aquest moment, Balenyà va constituir-se com un municipi propi, Al llarg 
del segle XX la població va mantenir-se, i no va ser fins a l a dècada de 1950 quan va viure un 
nou creixement signifi catiu. Aquest p eríode coincideix amb el trasllat de l a parròquia al n ucli 
dels Hostalets, qua n l’anti ga pa rròquia va pa ssar a  se r cone guda com la Mare de Déu de 
l’Ajuda i l’e sglésia de Sant Josep va passar a l’advocació de Sant Fruitós. Des d’aleshores, hi 
ha hagut un augme nt progressiu dels habitants, fet que es va traduir e n la construcció d e la  
majoria de cases i carrers del poble.  

Per sectors de població, les estadístiques dels darrers anys reflecteixen una dinàmica similar a 
la societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 30 i els 50 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 60 anys són els menys 
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nombrosos. Tanmateix, e n els da rrers anys s’h a o bservat un a ugment de l a natalitat i de  
l’esperança de vida.  

 

POBLACIÓ TOTAL DE BALENYÀ PER GRUPS D’EDAT DE L’ANY 2011 

 
 
Font: Pla de mobilitat de Balenyà. Diputació de Barcelona, 2013 
 

Tradicionalment, les pri ncipals a ctivitats e conòmiques desenvolupades a Bal enyà h an e stat 
l’agricultura i la ramaderia, que puntualment s’acompanyaven d’activitats complementàries com 
són l’explotació forestal o la fabri cació de gel. Tam bé cal esme ntar la p resència de dive rsos 
molins fa riners en les rie res de Balenyà, la majori a d’origen medieval, i que van manteni r la 
seva a ctivitat fins al se gle XX. Des del  segle XVI, a peu del camí ral s’hi va n establi r pet its 
tallers d’artesans, ja siguin fusters, carreters, ferrers, teixidors, etc.; i d’hostalers que acabarien 
formant els p rimers carrers d els Hostalets. A p rincipi del segle XX, algunes petites indústries 
van instalar-se al nucli del s Hostalets, sovint lligades al se ctor carni. Des d’aleshores ençà, el 
sector secundari ha esd evingut un sector important a la p oblació. Tanmateix, bona part de la 
població treballa fora del municipi, pel que podria considerar-se un poble dormitori. 

Balenyà és una població força ben comunicada a nivell terrestre. El camí romà que comunicava 
les ciutats de Barcino i Ausa tran scorria per la  vall del Co ngost passant per l ’actual terme de 
Balenyà. El nucli d els Ho stalets va sit uar-se en un  lloc estratèg ic, al cap damunt de l’ant iga 
pujada de Sant Antoni del camí ral de Barcelona a Vic. Aprofitant que era un lloc de parada, al 
segle XVI s’hi van establir els primers hostals i tallers d’artesans per donar servei als viatgers. A 
l’alçada dels Ho stalets, el camí e s bifurcava: el  pri ncipal en direcció  a Vic p assant per 
Torrellebreta, i el secundari passant pel carrer Major, Tona, Malla i Vic. A mitjans del segle XIX, 
aquest ca mí ral va don ar lloc a l a carreter a nacional de Ba rcelona a Pui gcerdà, qu e fou  
modificada e l 1948. Po steriorment, el  gra n volum  de trà nsit d’aquest vial  va pro piciar la 
construcció de l’autovia C-17, que esdevindria el principal eix d e comunicació de l a comarca. 
La línia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà va construir-se l’any 1875, que tenia parada a 
Balenyà (tot i  que situada al veïnat de  Seva de Sant Miquel de Balenyà). Fins a l’any 1937 no 
es va fer el baixador dels Hostalets de Balenyà.  

3.3. Síntesi històrica 

Els vestigis humans més antics coneguts a Balenyà els trobem concentrats a la part de ponent 
del terme, a  la zon a del  Puigsa gordi. Allà s’hi localitzen le s restes d e tres mo numents 
megalítics  prehistòrics, datables entre el Neolític i l’Edat dels Metalls. Els dòlmens de la Caixa 
del Mo ro, Mi rambell i la Griutera van documentar-se durant el p rimer t erç de l segl e XX i el  
material va ser portat al Museu Episcopal de Vic. D’aquest període també hem de destacar els 
jaciments prehistòrics del Sepulcre de Balenyà i del Mas Ta rabau, localitzats a la zona de la  



Mapa del Patrimoni Cultural 
Balenyà (Osona) 
 

 

   

Memòria [p. 9]         

bòbila en motiu del moviment de terres que s’hi va fer. Finalment, a la zona de Ginebres s’hi va 
localitzar un forn ibèric, tot i que no se’n conserven vestigis. 
La vall del Congost va ser des de l’antiguitat una de les rutes naturals que comunicava la ciutat 
d’Ausa i la vi a Augu sta. El seu traçat està be n do cumentat, en part g ràcies a la troball a de 
diversos mil·liaris, unes columnes d e ped ra inscrites qu e sovint inco rporen el nom de 
l’emperador que la fei a construir i q ue ma rcaven les di stàncies. En a quest se ntit és molt 
important la t roballa de sis mil·lia ris al Molí de l es Canes del terme veí de  Centelles a mitjans 
del segle XIX. Encara en t erme de Centelles, s’hi conserva un tram del camí b en documentat, 
que creuava el terme de Balenyà, tot i que no s’ ha conservat. Tanmateix, no es pot de scartar 
que futures excavacions a la zona aportin dades relatives a aquest període.  

Durant el  període alt medieval, tenim constància d’una ocupació disseminada del territori que 
avui ocupa Balenyà. De s de l’ any 9 55 trob em d ocumentada la villa Balagnano, u na g ran 
propietat rural que va acabar donant nom a la parròquia. En aquesta vila hi havia el Casal d els 
Balenyà, residència dels senyors de Balenyà des del segle X fins al XIII, que com la resta de la 
parròquia de Balenyà, es trob ava sota la  juri sdicció del  castell de  Centelle s. Ta nmateix, el 
cognom Balenyà no consta fins a l’any 1131, quan Guillem de Balenyà fa donació d’un mas al 
monestir de Sant Llorenç del Munt. Desp rés del seu a bandonament al  segl e XIV, el p rior 
d’aquest monestir comprarà el casal, amb tots els seus drets i possessions, als successors dels 
Balenyà, els Vilagelans i Malla. Alesh ores, el monestir d e Sant  Llore nç del Munt també va 
ampliar els seus dominis sobre la zona comprant diversos masos. 

 

 
Turó on s’hi localitzen les restes del Casal dels Balenyà 

 

L’any 1083 va consagrar-se l’església de Sant Fruitós de Balenyà, tot i q ue trobem referències 
documentals anteriors que indiquen l’existència d’un edifici anteri or. En concret, la referència 
més antiga que es coneix es remunta a l’any 948, quan l’arxilevita Guadamir va fer un llegat a 
Sant Fruitós. En l’acta de consagració del segle XI ja s’estableix un cementiri de trenta passes 
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al voltant de l ’església, que esdevindria l’espai de la sagrera. En les visites pastorals del segle 
XIV hi consten els altars de Santa Maria, Sant Salvador i Sant Bartomeu.  

En el sector de garbí del  terme municipal s’hi locali tza la  capella de Santa Maria Savall o  de 
Sauva Negra, documentada des de l’any 1121 però d’origen anterior. A principi del segle XIII, la 
pubilla Dolça  de Càsole s es ca sa am b Bernat Alfanec de Mu ntanyola i van fer un dot a la  
capella de Santa Maria.  En aquest període hi h avia una pet ita comunitat  monàsti ca de 
donades, al capdavant de la q ual hi havia el rector Be rnat de Grau. L' any 1241 l'e sglésia ja 
consta com a Santa Maria de Savall i contava amb un gran nombre de feligresos, que assistien 
als ofici s i festivitats amb  gran devo ció i que sovi nt es feien e nterrar al se u ceme ntiri. Els 
mateixos senyors de Càsoles va ser enterrats en una tomba que h i havien fet construir ve rs el 
1218. Al segle XIV trobem que la comunitat monàstica s'havia extingit i l’església estava sota el 
domini dels senyors de Centelles, per la qual cobraven censos als masos veïns. 

 
Restes de Santa Maria Savall 

 

El terme parroquial de Sant Fruitós estava poblat amb diverses viles i masos, alguns dels quals 
han perdurat fins als nostres dies. Des de l’ any 923 trobem documentat l'indret de l'O met, en 
motiu de la venda q ue fan Cixila i Froil o a Eldemar de dues cases, dins el te rme del castel l de 
Tona. Segons aquest document, el llo c de l' Omet seria un veïn at format pe r diverses cases. 
L'alou de l'Omet s'esmenta novament l' any 997, a causa de la seva permut a per un altre a lou 
situat al comtat de Girona. El mas Omet s'esmenta ja l'any 1094, quan Miró Adalbert i la  seva 
família van d onar-ne la m eitat a Sant Pere d e Vic. Dos anys més tard, l' altra meitat del m as 
Omet seria donat per Dalmidana a la Pabordia de Palau del monestir de Ripoll. Segons aquests 
documents, al segl e XI el mas ja e stava divi dit en almenys d ues propietats. També h em de 
destacar d’aquest període el Puig, un casal fortificat documentat del segle XI on el monestir de 
Sant Llorenç del Munt hi recollia la seva part del delme. 

L’antiga qu adra de  l’Agui lar, creada a  l’ento rn del ca stell de  l’ Aguilar, es t robava sota la 
jurisdicció del castell de Tona fins al seg le XI. Al segle XVI la totalitat de la qua dra va passar a 
formar pa rt del Comtat de  Centell es, to t i que va mantenir el n om i l’auton omia fins al segle 
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XVIII. A mitjans del segle XIX va crea r-se el municipi de Balenyà, després de segregar-se del 
Comtat de Centelle s, i alguns del s masos histò rics de l’Aguilar e n van passa r a formar pa rt, 
com són el Tarabau, l’E stebanell i l’I lla o Illeta  (desapa regut). També fo rmava pa rt d e la  
jurisdicció del ca stell de T ona i d e la p arròquia de Sant Andre u de Ton a la sufragània S ant 
Cugat de Gavadons, una part de la qual estava vinculada a Sant Fruitós de Balenyà.  

Els principals masos de la  parròquia van bastir-se entre els segles XII i XIV, c om és el cas de 
Montbarbat (actualment Barbat), el Mas, Cuní, Riera, Tria, etc. Cal esm entar aquí els masos 
Mirambell, Soler de l’E spina i Pujalt, que fins al seg le XVII pertanyien a la pa rròquia de Santa 
Coloma Sasserra i que actualment es troben dins el terme de Balenyà. Molts d’aquests masos 
van quedar deshabitats després de la crisi baix medieval, pel que  uns van esdevenir masos 
rònecs i es van extingir i  d’altre s van  ser a bsorbits pe r altre s masos. La consolidació d els 
masos ac tuals no es  va produir fins els  s egles XVI i XVI II, coincidint amb un augment 
demogràfic i l’exced ent ag rícola. En aquest moment, les ma sies medievals ex istents van ser 
ampliades o reconstruïdes, com tam bé se’n van bastir de noves. De forma paral·lela, es van 
començar a establir petits hostals a p eu del ca mí ral, que junta ment amb le s ca ses i tallers  
d’artesans acabarien form ant el veïnat  dels Host alets. Als segles XVIII i XIX s’hi construïren 
noves cases, tot i que no fou fins al segle XX que es van configu rar la majo r part dels carrers 
actuals.   

En el context de la Guerra de Su ccessió, l’any 1654 els fran cesos van saquejar l’església de 
Sant Fruitós de Balenyà, van incendiar la recto ria i bona part de la d ocumentació antiga que 
s’hi conservava. L’esgl ésia fou nova ment assalt ada durant la G uerra d el Fra ncès, junta ment 
amb diverses cases del nucli dels Hostalets i alguns masos.  

A mitjans de l segle XIX el terme de Balenyà va  seg regar-se del Comtat d e Centell es per 
esdevenir un munici pi ind ependent. Aq uest fet, j untament am b la co nstrucció de la línia d el 
ferrocarril de Vic a Gran ollers l’any 1875, va propici ar un creixe ment progressiu del nu cli dels 
Hostalets. Tot i així, el subministrament elèctric no va arribar fins el 1914 i poc després ho faria 
el d’aigües. A partir d’aleshores, algunes indústries van establir-se a la població, es va crear la 
cooperativa “La Confian ça Obrera ”, e s va con struir un baixa dor del tre n, ai xí com e s van 
construir dive rsos lo cals e mblemàtics com só n La Pista i l’Aten eu Famili ar. L’any 19 36, les 
cases del carrer del Sol i de la Cogullada, així com algunes peces de te rra que fins aleshores 
pertanyien a Seva, van p assar a ser de Balenyà. Un altre canvi significatiu per la població va 
ser el trasllat de la parròquia als Hostalets l’any 1948, de manera que l’esgl ésia de Sant Josep 
va canviar d’advocació per la de Sant Fruitós, i l’antiga parròquia per la Mare de Déu de l’Ajuda.  

Durant la Gu erra Civil, el Govern d e la  R epública v a fer con struir quatre cam ps d'avia ció a 
Osona. El camp d'aviació de Balenyà i Tona va començar-se a construir la primavera de 1938, 
quan els veïns de la zona van ser convocats per a treballar-hi. La casa de Can Moianès fou 
habilitada com a seu del comandament de l'aviació i al seu entorn s’hi van construir un ref ugi 
antiaeri i dive rsos refugis elementals. En el cam p d'aviació hi va haver po ca activitat, tan sol s 
l'enlairament d'alguns avions del grup 30 de Natatxes1. 

Com en molts d’altres pobles de la rodalia, als Hostalets s’hi va f ormar un Comitè de Milícies 
Antifeixistes. Entre els successos t ràgics d’aquells dies, trobem l’assassinat del propietari del 
mas Pla i antic alcal de del poble en un camp de Tona. També cal  afegir la cre ma d’esglésies, 
imatges i objectes litúrgics, alguns dels quals van salvar-se gràcies als veïns, com va passar al 
Verdaguer. La creu de terme també va ser malmesa. 

La misèria que va acompanyar els anys de postguerra va donar pas a mitjans de la dècada de 
1950 a una progressiva recuperació econòmica i social, fins que a finals dels anys 1970 es va 
instituir el primer ajuntament democràtic, del qual en va ser alcalde Pere Fabrè Sallent. 

                                                      
1 ERRA, M. ; ERRA. M. ( 2007). Els camps d’aviació d’Osona durant la Guerra Civil. Calldetenes: Grup Excursionista 
Calldetenes. 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Balenyà (Osona) 
 

 

   

Memòria [p. 12]         

3.4. Toponímia i escut municipal 

El nom de Balenyà té el seu ori gen en la Villa Balagnano que consta en un document de l’any 
955. Al llarg del segle XI el terme p rendrà indistintament les formes Balaniano, Balagnans o 
Balenyanum, tot i que la més h abitual és Baleniano. L’etimologi a del n om té  dos possibles 
orígens: el patronímic llatí Valenianu o bé el nom celta Balanianum2.  

Tanmateix, el topònim local més antic que es coneix es correspon amb Omet ((Olmedo), que ja 
consta en un document de  l’any 928, localitzat a l’arxiu del mas Tria. Prové del llatí Ulmetu, en 
referència a una omeda o bosc d’oms, i dóna nom a un mas. 

L’advocació a Sant Fruitós també té un origen molt antic a la localitat, ja que  des de l’any 948 
en tenim co nstància per un llegat que li feu l’arxilevita Guadami r. Per contra, el topònim d e la 
Mare de Déu de l’Ajuda és força recent, posat a l’a ntiga església l’any 19 55 quan aquesta va 
perdre la p arroquialitat. Tot i així, la d evoció mariana és molt antiga, ja que des del segle XIII 
trobem documentat un altar de Santa Maria en el temple. Tamb é lligat a aqu esta advocació 
trobem el topònim Sauva Negra, documentat des del segle X (Silva Nigra) i que posteriorment 
estarà vinculat a la capella de Santa Maria de Sauva Negra o de Savall. 

Pel que fa a l’escut municipal, tal i com consta a l’Apèndix del llibre Balenyà, un terme històric, 
al segle XVIII i XIX el segell utilitzat a Balenyà t enia les armes dels Centelles, amb la lletra “T” i  
dues estrelles a  la part superior. Des de l’any 1849 fins el 1931, s’emprà la  imatge del  patró 
local Sant Fruitós, que es substituí per un pai satge. L’Ajuntament de Balenyà va encarregar a 
Mn. Antoni Pladevall la confecció del primer escut per al municipi l’any 1977. L’escut presentat 
va se r aprovat quat re anys mé s ta rd pe r la  Di recció G eneral d’Admini stració Local de la  
Generalitat de Catalunya.  

L’escut oficial  va basar-se  en l’anterio r, amb le s peti tes modificacions qu e apuntà l’heraldista 
Armand de Fluvià en un informe. És un escut caironat, al primer camp de gules, una banda d’or 
carregada d’un cap d’àguila de sable; i al segon, losanjat d’or i de gules. Per timbre, una corona 
mural de poble. El cap de  l’àguila represe nta les a rmes del casal de Balenyà,  mentre q ue el 
losanjat d’or i gules es correspon amb les armes dels Centelles, senyors del Comtat que tenien 
la jurisdicció de Balenyà. Va ser aprovat el 28 de juny de 1983 pel ple de l’Ajuntament i publicat 
al DOGC del 6 de juliol del mateix any 1983.  
 

 

 

Escut oficial de Balenyà 

Font: Wikipedia 

                                                      
2 Diccionari Català-Valencià-Balear Alcover Moll.  
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4. METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest tipu s de tre ball és la rec opilació exha ustiva del s el ements del  patri moni 
cultural i nat ural d’ un m unicipi. L’eix bàsi c de treball és l’inventari de tots els elements 
susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors 
històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet englobar-
hi totes les accepcions reconegudes. De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que 
s’hagin pogut recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, a 
través d’arxius o d’info rmació o ral. Amb  l’inventari fe t i les dad es recollides es poden fer le s 
pertinents classificacions, anàlisi i estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne una valoració, tant a 
nivell individual de cada bé com global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de la globalitat del 
seu p atrimoni. Un instru ment que p ermeti d’e stablir me sures per a la seva prote cció i 
conservació i faciliti el seu accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programe s de difu sió (com p er exemple p rogrames di dàctics i t urístics, 
publicacions, jornade s de  deb at o  co nferències); l a p resa de decisions en  el pl anejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es t racta d’un  element viu, un in strument que pot créixer o  disminuir. S’hi poden afegir 
nous béns perquè es consideri oportú o apareguin elements desconeguts en el moment de la 
realització de l treball (nous ja ciments arqueològics, dona cions de col ·leccions, etc.), o se ’n 
poden have r de tre ure per motiu s di versos com el rob atori, l a seva destrucció (natural o 
antròpica) o  els ca nvis de crite ris. Amb aque stes premi sses, cal con siderar el Map a de  
Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de  teni r present, pe rò, que  no  e s tra cta d’ un t reball de  recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer u na histò ria de  Balenyà, ni fer un anàlisi de l’evolu ció del muni cipi, ni un e studi 
estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius científics. Per tant 
no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element clos, sinó viu, com hem dit abans. 
Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa associada de protecció. Per 
tant, no té capacitat legal  ni no rmativa. És un a b ase de dades, que  re cull tot el patri moni 
existent en el  municipi, a  partir de la q ual es poden gestionar diverses accions; però sempre 
com un punt d’inici. 

 
Llibre de recanació del 1756 conservat a l’Arxiu Municipal 
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4.2. Model d’inventari 

El mapa d el patrimo ni lo cal contempla cin c àm bits temàti cs i diversos tip us d’el ements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia:  

 

1.-Patrimoni immoble 1.1- Edificis 

 1.2- Conjunts arquitectònics 

 1.3- Elements arquitectònics 

 1.4- Jaciments arqueològics 

 1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble 2.1- Elements urbans 

 2.2- Objectes 

 2.3- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges 

 3.2- Fons documental 

 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 

 4.3- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5. Costumari 

5.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural 

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de f itxa establert per l’Ofi cina del Pat rimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, q ue comprèn els següents ca mps d’inf ormació: Número de  Fitxa; Co di; Àm bit; 
Denominació; Lloc/Ad reça; Titularitat; Nom d el propietari; Tipol ogia; Ús Act ual; De scripció; 
Observacions; Estat de conse rvació; Autor; Es til/Època; Any; Segle; Emplaça ment; Longit ud; 
Latitud; Altitud; Accé s; Nú mero d e neg atiu; Altres ; Histo ria; Bibli ografia; Prot ecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

4.3. Programa de treball 

Fase 1. Documentació prèvia 

El treball ha començat amb la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi 
ha informació referent al patrimoni cultural. Com a punt de partida s’ha consultat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectò nic de Catalu nya (IPA) i l’Inventari de l Patrimoni  Arqueolò gic i 
Paleontològic de Catal unya (CCAA), l’Inventari d el Patrimoni Ind ustrial de Ca talunya (IPIC), 
l’Inventari del  Patrimoni Et nològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari del Patrimo ni Etnològic del 
Montseny (IPEM), l’Inventari d’ Arbres Monumentals de la Genera litat de Cata lunya, l’Inventari 
d’Espais d’In terès Geològic de Catalu nya, l’Inventari de Zo nes Hu mides de Catal unya i 
l’Inventari d e Cami ns Ramaders. Aq uesta relació de bé ns s’ ha ampliat a mb el Pla Espe cial 
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Urbanístic per la Identificació de les Masies i Cases Rurals en Sòl no Urbanitzable susceptibles 
de re cuperació o pre servació, qu e ma lgrat no e star aprovat, ha servit com a document de 
consulta.  

També s’ha consultat l’Arxiu Com arcal d’Osona, l’Arxiu de l a Corona d’Aragó; l’Arxiu Naci onal 
de Catalunya; l’Arxiu Ep iscopal de  Vic; l’Arxiu  Mas, l’Arxiu  del Centre Excursio nista de  
Catalunya, l’Arxiu Fotogrà fic i Documental del Servei del Patrimoni Arquite ctònic Local i l’Arxiu  
Fotogràfic de Barcelona; la secció d e l’Inventari Artístic del Bisb at de Vic; el Muse u Episcopal 
de Vic; el Museu Etnològic del Montseny – La Gabella; la Biblioteca de Catalu nya, la Biblioteca 
de Joan Triadú de Vic i la biblioteca municipal El Drac. 

Pel que fa a  la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Balenyà: topogràf ic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.0 00; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la planimetria del 
SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la del treball de camp, cercant, localitzant i visitant 
els e dificis, les font s, els jacime nts a rqueològics, l es ma sies i t ot aquell patrimoni im moble, 
moble i natural que figura en el Mapa. Hem comp tat amb la col·l aboració d’alguns veïns q ue 
han fa cilitat la no stra fein a acompa nyant-nos a vi sitar els elements o bé en s ha n obe rt l es 
portes de casa seva. L a part de ponent del municipi és una zona amb grans desnivells, sovint 
coberta de boscos abandonats, on la localització dels béns hagués estat difíci l sense comptar 
amb l’ajut d esinteressat d’aquestes pe rsones. T ot i que e s tracta  d’exce pcions pu ntuals, e n 
alguns casos no ha estat possible entrar dins les cases o les finques. 

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el m odel de fitxa establ ert i s’han situat top ogràficament amb un apa rell 
de GPS, en ca s que el b é no estigu és referenciat a la planimet ria de l’Instit ut Cartogràfic de 
Catalunya. D’altra ban da, s’han fotog rafiat en format digital els eleme nts que han e stat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per problemes 
amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utili tzat 
les fotografies cedides per persones o  entitats del  poble. El  treball de camp s’ha recolzat en  
una sèrie d’entrevistes als propietaris o ciutadans que, estiguin o no relacionats amb les entitats 
socials i cult urals del m unicipi, pu guin tenir al guna vincula ció a mb eleme nts del patrim oni 
cultural de Balenyà.  

Fase 3. Treball de gabinet 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la memòria, amb totes les 
dades obtingudes. Amb la informació documental i la informació obtinguda del treball de camp, 
tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut elaborar les corresponents fitxes de cada element i 
fer-ne una anàlisi i un di agnòstic concret de la rell evància, tipologia, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Balenyà. 

En el cas d’ elements ja inventariat s p er la Gen eralitat, sempre que ha e stat possible, s’ ha 
mantingut la mateixa nomenclatura. En l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Balenyà, s’han 
detectat diverses in cidències p er con tenir béns desapareguts, dupli cats o  fora  del  terme  
municipal. En concret, hi h a dos registres pel mas Pla de Bale nyà i el Ma s Illa; no hi ha cap 
edifici d’interès al carre r Major, nú mero 70; el Puig  del Ca stell de l’Aguilar e s troba en te rme 
municipal de Seva ; l’Hospital de Centelles és un edifici desaparegut, tal com consta a la fitxa.  

D’altra banda, pel que fa a l’Inventari del Patr imoni Etnològic de Catalunya (IPEC) i l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic del Montseny (IPEM), no s’han inclòs tots els elements que hi con sten 
perquè e s t roben de sapareguts, són poc representatius i/o no s’ han tro bat refe rències 
documentals. Tanmateix, aque sts el ements s’han inclò s en a questa mem òria en el Ll istat 
d’Elements No Fitxats. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat u n total d e 225 elements del patrimoni cultural de Balenyà. En destaquen, per la  
quantitat de fitxes, els el ements de p atrimoni imm oble, espe cialment els edificis. És me nys 
nombrós el patrimoni documental, natu ral, immaterial i mobl e. Cal  tenir en compte que hi ha 
alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles o petites construccions, que s’han 
inclòs, en la fitxa genèrica corresponent a alguna masia o altres elements immobles. 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE 
  170 76%  100% 

Edificis 1.1    92 54% 
Conjunts arquitectònics 1.2    4 2% 
Elements arquitectònics 1.3    44 26% 
Jaciments arqueològics 1.4    8 5% 

Obra civil 1.5     22 13% 

PATRIMONI MOBLE 
  21 9%  100% 

Elements urbans 2.1    7 33% 
Objectes 2.2    10 48% 

Col·leccions 2.3    4 19% 

PATRIMONI DOCUMENTAL 
  12 5%   100% 

Fons d’imatges 3.1    5 42% 
Fons documentals 3.2    6 50% 
Fons bibliogràfics 3.3     1 8% 

PATRIMONI IMMATERIAL 
  9 4%  100% 

Manifestacions festives 4.1    4 44% 
Tècniques artesanals 4.2    1 11% 

Tradició oral 4.3    4 44% 

PATRIMONI NATURAL 
  13 6%   100% 

Zones d’interès 5.1    8 62% 
Espècimens botànics 5.2     5 38% 

TOTALS   225 100% 225   
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D’altra b anda, en  la realització d el Mapa s’ ha descartat fer l a fitxa d’altres elements de  
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han destruït. Aquests elements també s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats, 
ja que malgrat que en puguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han localitzat, no 
s’hi ha pogut accedir o bé les n otícies són massa vagues. Els béns del  llistat  d’elements no 
fitxats (veure  annex 4) p odran se r in closos a la base de da des e n futures revi sions o  
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

S’ha mantin gut la fitxa, però, del s b éns imm obles que, malg rat que ha n e stat modificat s o 
parcialment destruïts, estaven inclosos en el pl anejament urbanístic vigent i en els inventa ris 
del patrimo ni de la Gene ralitat de Ca talunya. Tanmateix, s’han  descartat el s que ja est an 
desapareguts: l’Hospital de Centelles, la Teuleria del Pla, Forn de rajols de la Tria, etc. 

5.2. Patrimoni immoble 

Com s’ha indicat anteriorment, en la selecció del s elements fitxats de pat rimoni immoble, s’ha 
partit bàsicament dels inv entaris del p atrimoni arquitectònic i arq ueològic de l a Generalitat de 
Catalunya, del Pla Especi al Urbanístic per la I dentificació de les Masies i Cases Rurals en Sòl 
no Urbanit zable su sceptibles de recuperació o preservació (no ap rovat) i d el b uidatge 
bibliogràfic. Però d urant el treball de camp s’han detectat el ements d els quals no ten íem 
coneixement prèviament, alguns dels quals han passat a format p art del Ma pa de Patrimoni o 
d’altres s’han inclòs en el  llistat d’elements no fitxats. És el  cas de bona part del s edifici s 
inventariats, que no figu raven en cap  estudi ni d ocument pe rò s’ha n co nsiderat d’inte rès 
històric, arquitectònic i /o social. 

En terme s g enerals, el p atrimoni imm oble do cumentat és el reflex del ca ràcter emine ntment 
rural que ha tingut Balenyà al ll arg de la història. El nombre de masies i elements relacionats 
amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien. 
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Seguint el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, el patrimoni immoble s’ha classificat en cinc tipologies: 

 Edifici: tipologia entesa com a construcció unitària, tant formal com volumètricament. 

 Conjunt arq uitectònic: fo rmat pe r l’a grupació físi ca d e diferents e dificis i element s 
arquitectònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. 

 Element arquitectònic: part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com 
per destacar-lo. 

 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. Inclou estructures en 
estat de ruïna. 

 Obra civil: obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de noranta dos elements. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hem de remarcar la conservació de diversos masos històrics del terme. 
En especial, cal remarcar l’Omet i el Soler de l’Espina, dos masos gòtics de notable interès que 
conserven parts significatives de l’estructura primitiva. Així mateix, integra da en l’estructura de 
la ma sia de  la T orre de l’Estra da i  l a Ri era s’ha localitzat una torre  de  d efensa d’ origen 
medieval, qu e co nstitueix un testimo ni molt impor tant d’aq uest tipus d e co nstruccions a  la 
comarca.  

Són igualment destacables de l’època medieval els molins fariners hidràulics que van construir-
se al costat d els cursos fluvials de Balenyà. El molí de l’Illa, el molí de Baix del Verda guer i el 
molí de l’Omet van ser reformat s en època moderna, tot i que el darrer conserva bona part de 
l’estructura p rimitiva, a m és dels ele ments característics associats. Fi nalment, trobe m els 
molins de Vall-llosera i de Dalt del Verdaguer construïts vers el segle XVIII. 

Pel que  fa a  l’arq uitectura ro mànica, a Balenyà  s’ hi con serven do s e dificis destacats. D’ una 
banda, trobem el Santuari  de la Mare de Déu d e l’Ajuda, que m algrat haver estat refo rmat en 
època moderna, conserva el campanar i part de l’estructura medieval. A l’entorn d’aquest edifici 
hi ha d’altres construccions remarcables: l’edifici d’origen medieval de la rectoria, el comunidor i 
el ceme ntiri; a més de le s ca ses qu e hi ha al seu entorn i qu e con stituïen l’ antiga sagrera.  
D’altra banda, les re stes de Santa Ma ria Savall só n un monument de gra n interès, tant p er la 
seva antiguitat com per la conservació de l’estructura primitiva, malgrat trobar-se en ruïnes. En 
època moderna va bastir-se la capella de la Mare Déu de Gràcia del mas Pla, un bon testimoni 
de l’arquitectura religiosa rural de caràcter privat. Durant la sego na meitat del  segle XIX es va 
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edificar la capella de Sant Josep en el nucli dels Hostalets, que canviaria l’advocació per la de 
Sant Fruitós a mitjans del segle XX.  

Al nucli dels Hostalets de Balenyà s’hi conserven diversos edificis d’interès patrimonial, que van 
des de les primeres cases del segle XVI, com és Can Barrabàs, fins a les cases d’estil popular 
construïdes entre els segles XIX i XX. Cal esmentar l’edifici municipal de la Pista, construït l’any 
1993 pe r l’a rquitecte Enric Miralle s i  que és un  refere nt de l’arquite ctura contem porània 
catalana tant a nivell nacional com internacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mas Soler de l’Espina 

 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs els sis refu gis elementals construïts en el context de  la 
Guerra Civil a l’entorn del camp d’aviació de Balenyà i To na, a més del refugi antiaeri de Can 
Moianès. Tot s ell s con stitueixen te stimonis destacats qu e expliq uen a quest període hi stòric 
convuls. 

Per últim, un element destacat per l’excepcionalitat d’aquest tipus de construccions a la rodalia, 
és el Pou de glaç del molí del Verdaguer, una construcció pre-industrial del segle XVIII. 

Conjunts arquitectònics 

Com a conjunt arquitectònic s’han inventariat quatre elements, que e s corresponen amb dos 
carrers del nucli de Balenyà que conserven la tipologia d’edificis tradicional: el carrer Serrat  i el 
carrer de la Cogullada. També s’ha inclòs la Sagrera de Sant Fruitós de Bale nyà, el petit n ucli 
rural conservat a l’ento rn del santuari de la M are de Déu de l’Ajuda; així co m les Casetes de 
Can Vall -llosera, du es cases co nstruïdes sego ns l a influènci a d e l’estètica modernista e n e l 
nucli de Balenyà.   

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari quaranta quatre béns. Corresponen 
a construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat vint-i-tres fonts amb 
estructures construïde s, d istribuïdes per tot el  terme muni cipal, com són la  de la T ria, de 
Mirambell, del Mas, del molí de l’Illa, de Pujalt, etc.; algune s d’elle s de gran anom enada. 
També rela cionats am b l’aigua, s’ han inventariat diverses b asses: de la Ca sa Nova, del   
Barbat, del molí de l’Omet i del Vernich; el safa reig de la Ca sa Nova i el Molí de Vent de la 
Riera. D’altra banda, s’han inventariat diversos elements que formen part d’edificis, com són el 
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Cancell de la  capella de Sant Fruitó s, obra de l’a rtista “Picallimes”; els Pilars d e la galeri a de 
Can Lleb ra, situats en una casa de Tona; l’escut heràldic que hi ha sob re el portal del mas 
Riera; la portalada de la Mare d e Déu de l’Ajuda i els portals de Can Coll i Can Patanta. Entre 
els elements d’interès vinculats a construccions, trobem l’hort de la Tria, el pou de l’Estevanell, 
la Tina d’aglans de la Tria i la Xemeneia de la Bòbila d’en Baucells. També s’han incorporat les 
creus de la Missió, del Puig Castellar, de la Riera i de l’Ajuda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina d’aglans de la Tria 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aq uesta tipologia, s’han do cumentat un to tal de vuit jaci ments a rqueològics, tre s dels 
quals es corresponen a monuments megalítics: Mirambell, la Caixa dels Moros i la Griutera. En 
el terme d e Balenyà tam bé tenim co nstància d e l’existència d e dos troball es del període 
Neolític, que són el Jaci ment del mas Tarabau i el  Sepulcre de Balenyà, tots dos situat s a la 
proximitat de  l’antiga bò bila d’en Ba ucells. Ta mbé s’ha inve ntariat el forn d e Gineb res, u n 
element d’època ibèrica que es troba destruït. Un altre jaciment serien les restes del mas Grau 
Vell, situat a peu del camí del Roc Gros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Dolmen de Mirambell 
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Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat vint-i-dos elements corresponents a obres d’enginyeria. En 
primer llo c hem de  de stacar le s rescloses i recs construïts al s difere nts cursos fluvial s del 
municipi: del  molí de Dalt de Vall-ll osera, d e l’aq üeducte de  B arbat, d el m olí de Dalt d el 
Verdaguer, del molí d e l’Illa i del  molí d e l’Omet, al gunes de les quals són d’origen medieval. 
També són d estacables l’aqüeducte medieval de Barbat, i els ponts del molí de l’Illa, d el molí 
del Verdaguer i d el tren dels Hostalets. D’altra banda, formen part d’aquesta tipologia els dos 
trams de camins empedrats del muni cipi, un d’ell s situat prop del mas Atal aia i l’altre al Roc 
Gros; així co m el mur de llose s d el camí del Pla.  S’han in clòs a l’inventari  diverses mines 
d’aigua, com són la del mas Banyeres, del Pla, dels Pirineus, de Viladecols, del mas Cuní i del 
Grau. Finalment, trobem el camp d’aviació de Balenyà i Tona, construït l’any 1938 en el context 
de la Guerra Civil. 

5.3. Patrimoni moble 

Dins l’àmbit de patrimoni moble, els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Element urbà: monuments, escultures o elements commemoratius situats a la via pública. 

 Obje ctes: elements singulars. 

 Col·leccions: sèries coherents d’objectes, integrats com a fons d’un museu o bé de caràcter 
privat. 

En aq uest à mbit hem  p ogut classificar vint -i-un elements del patrim oni d e Bale nyà q ue 
s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o col·leccions. 

 

33%

48%

19%

Element urbà

Objecte

Col·lecció

 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

Elements urbans 

Els elements urbans inventariats són, d’una banda, cinc fonts situades al nucli dels Hostalets: la 
de la pla ça 11 de setembre, de la pla ça Bosch i Jover, de l’Esp erança, del carrer M ajor i del 
parc del carrer Major. Entre els monuments i elements commemoratius, trobem el Monòlit de la 
Secció Esportiva Joan XXIII i la Maqueta de la xemeneia de la bòbila. 
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Objectes 

Hem localitzat un total de deu elements d’aquesta tipologia, sovint lligats al patrimoni religiós: el 
Calvari del retaule de Balenyà, les Campanes de la  Mare de Déu de l’Ajud a, una capella de 
visita domiciliària, la Imatge de Sant Isidre, la  Pica baptismal de  l’Ajuda i el Retaule de Sant  
Isidre; així com la Capa pluvial de Sa nt Fruitó s i l a Imatge de  la Mare de Déu del Roser, 
conservats al  Muse u Epi scopal de Vi c. Com a figu res f estives, hem in clòs e ls ge gants d e 
Balenyà, Bernat de B alenyà i Elissendi s de Castellet. També s’ha inclòs entre els obj ectes la 
llinda d’un finestral gòtic del mas Omet, que actualment es troba desmuntada. 

Col·leccions 

Entre les q uatre col·leccions inventariades, n’hi h a dues que e stan situades fora del m unicipi, 
però que tenen objectes arqueològics procedents de Balenyà: al Museu Epi scopal de Vic i al 
Museu de Tona. També s’ha fitxat la col·lecció artística municipal, amb pintures procedents del 
Concurs de Pintura Ràpida, i la col·lecció de material etnològic del Museu Balenyano.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge barroca de Sant Isidre 

5.4. Patrimoni documental 

En l’àmbit de patrimoni documental els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Fons d’imatges: imatges que formen part d’un fons o una col·lecció. 

 Fons documentals: documents antics que formen part d’un arxiu o col·lecció. 

 Fons bibliogràfics: edicions antigues que formen part d’una biblioteca o col·lecció. 

En aquest àmbit hem localitzat dotze elements del patrimoni de Balenyà que s’adapten a tre s 
tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges, fons documental i fons bibliogràfic. 
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Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 

Fons d’imatges 

Els fons d’im atges inve ntariats a Bale nyà són de ti pus fotog ràfic, amb un to tal de cin c fons  
diferents. En primer lloc, trobem dos arxius fotogràfics que s’han recopilat a la població, un de 
municipal i l’altre de la masia de la Serra, de notable interès tant a nivell comarcal com nacional 
per contenir fotografies de finals del XI X i principi del XX en esp ecial de la comarca d’Osona.. 
També s’ han inventari at fons d’imatg es referent s a   Balenyà  sit uats a l’Arxiu  Fotog ràfic d el 
Centre Excursionista i a l’ Arxiu Mas, ai xí com al Servei de Patrim oni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona.  

Fons documental 

S’han inventariat un total de sis fons documentals, dels quals el parroquial destaca per la seva 
antiguitat, malgrat haver estat parcial ment crem at al segle XV II. Seguint a mb el patrim oni 
documental públic, s’h a fi txat el fons de l’a rxiu municipal, on s’hi co nserva l a do cumentació 
administrativa generada per l’Ajuntament des  del segle XVIII fins  als  nos tres dies. Finalment,  
s’ha inventariat el goigs de la Mare de Déu de la Serra, de la Mare de Déu del Carme, de Sant 
Fruitós de Balenyà i de Nostra Senyora de l’Ajuda.   

Fons bibliogràfic 

El fons bibliogràfic conservat a la masia de la Serra  ha estat l’úni c element d’aquesta tipologia 
que s’ha inventariat. 

5.5. Patrimoni immaterial 

En l’àmbit de patrimoni immaterial els elements es classifiquen en cinc tipologies: 

 Manifestació festiva: festes populars locals més arrelades al territori. 

 Tècniques a rtesanals: manifestacions singulars de la localitat rel acionades amb activitats 

tradicionals, oficis, gastronomia... 

 Tradició oral: referències de transmissió oral relacionades amb els llocs o elements locals. 

 Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals. 

 Costumari: maneres de fer i costums pròpies de la localitat. 
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El patrimoni immaterial inventariat es pot quantificar en nou elem ents patrimonials classificats 
en manifestacions festives, tècniques artesanals i tradició oral. No s’ha inventariat cap element 
de les tipologies Música i dansa i Costumari. 

 

45%

11%

44%

Manifestacions festives Tècniques artesanals
Tradició oral

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 
 

Manifestacions festives 

Entre el s qu atre b éns re lacionats amb el ci cle fe stiu, trob em les F estes Majors d’E stiu i  
d’Hivern, així com els tra dicionals apl ecs de  Bale nyà i del s O us, fe stes molt arrelad es a la  
localitat.  

Tècniques artesanals 

Com a ofici s tradicio nals de la pobla ció, s’ha inven tariat un ele ment (in clòs a l’Inventari del  
Patrimoni Et nològic d e Balenyà): la  prod ucció de gel, un a activitat pre -industrial q ue va  
desenvolupar-se des del segle XVIII al pou de glaç del Molí del Verdaguer.  

Tradició oral 

A Balenyà hi ha dues ll egendes rel acionades am b un ll oc: el Serrat del  Vent (antigam ent 
localitzat di ns el  term e) i els dimonis de la Sa uva Negra; així com un a lle genda relacionada 
amb un elem ent: la de la Cre u de l’Aju da. També h em inclòs una dita tòpica:  “Gurb i Tona , el 
millor d’Osona; més si pots triar, vés a Balenyà”.  

5.6. Patrimoni Natural 

En l’àmbit de patrimoni natural els elements es classifiquen en dues tipologies: 

 Zona d’interès: zones amb un valor ecològic, paisatgístic, zoològic, botànic... 

 Espècimen botànic: elements botànics singulars 
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Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies 

Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de vuit zones. En destaca el riu Congost, així 
com els embassaments artificials de Santa Maria Savall i les basses del Soler de l’Espina. Pel 
que fa a les fonts naturals o surgències, trobem la font de la Casanova de la Font, de la Creu i 
del Barbat. També s’ha inclòs diversos indrets destacats del municipi com són l’espai PEIN de 
la Sauva Negra i el Roc Gros de la Guàrdia.  

Espècimens botànics 

Pel que  fa a ls e spècimens b otànics, s’han in clòs els següents arbres, ja sigui pe r l a se va 
antiguitat com pel seu va lor social: l’al zina de la T ria, l’alzina de  Pujalt i el xiprer de l’Ajuda. 
També s’han inclòs els dos passeigs de plàtans de l’antiga carretera i del camí d’accés al mas 
Pla.  

 

5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels b éns fitxats són maj oritàriament de ca ràcter p rivat. E n t ot cas,  aq uí cald ria 
discernir entre p ropietaris individ uals, ca s d els propietaris del  seu  propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són eminentment 
els elements urbans i tot el patrimoni immaterial.   
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Percentatges de la titularitat dels béns 

 

Protecció legal 

Al municipi de Balenyà hi  ha cin c el ements q ue e stan p rotegits com a Bé Cultural d’Int erès 
Nacional (BCIN), que són: 

 Casal dels Balenyà (942-MH / R-I-51-5504) 

 Creu de terme de l’Ajuda (Decret 571/63 del Ministeri d'Educació) 

 Escut heràldic de la Riera (Decret 571/63 del Ministeri d'Educació) 

 Torre de la Riera (Decret 22/04/1949) 

 Torre de l’Estrada (Decret 22/04/1949) 

 

Tot i que a B alenyà no hi ha cap ele ment que hagi estat declarat Bé Cultu ral d’Interès Local 
(BCIL), trobem un element que està protegit com a  tal pel Catàleg de Béns Protegits de Tona 
(2011), ja que es troba en el límit municipal de Balenyà i Tona:  

 Aqüeducte de Barbat o de Vilageliu. 

També està protegit le galment el pat rimoni immo ble que consta en el llistat de le s No rmes 
Subsidiàries de l’any 2000: 

 

 La Serra 

 La Tria 

 El Puig 

 El Verdaguer 

 Mare de Déu de l’Ajuda 

 Mas Hospital 

 El Jalech 

 Mas Illa 

 El Pla de Balenyà 

 Can Moianès 

 Pont del molí de l’Illa 

 Caixa del Moro 

 Forn de Ginebres 

 Jaciment del mas Tarabau 

 Sepulcre de Balenyà 

 Mare de Déu de la Serra 

 Cista de Mirambell 

 Can Bartomeu 
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 La Griutera 

 

D’altra banda, segons la llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), els fons 
documentals que contenen documentació de més de 100 anys queden legalment protegits: 

 Fons documental  de l’arxiu parroquial de Balenyà 

 Fons documental de l’Arxiu Municipal 

 

També té protecció legal el Calvari del  Retaule de Balenyà conservat al Museu Episcop al de 
Vic, sota la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 

Estan igu alment prote gits de form a le gal l’Esp ai Natural d e la Sauva Ne gra (PEIN. De cret 
328/1992 de 14 de desembre), dins el qual també hi ha l’Embassament de Santa Maria Savall.  

En resum, del total d’el ements i nventariats en  el mapa del patrimoni cultu ral de B alenyà, un  
82% no tene n cap tipu s de prote cció, mentre que els que ho e stan únicament representen un 
18% del total (entre els que ho estan tant legal com físicament com ambdós). 
 

12%
5%

82%

1%

Legal
Física
Inexistent
Legal i física

 
 
Percentatges de la protecció existent dels béns 

 

Estat de conservació 

A nivell general, l’estat de conservació del patrimoni cultural de Balenyà és bo, tot i que un 39% 
dels el ements es troba e n estat dole nt o regula r. Aquesta val oració e stà influïda pel fet que  
diversos masos es troben en estat ruïnós i per l’abandonament de diversos elements associats, 
així com pels jaciment s arqueològics en mal estat de con servació. Cal tenir e n compte ta mbé 
les diverses fonts del municipi que estan en mal estat perquè han deixat de brollar. 
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Percentatges de l’estat de conservació dels béns 
 

Tant el patrimoni documental com l’immaterial i natural presenten, en te rmes generals, un bon 
estat de conservació. En el primer cas, especialment dels fons documentals gestionats des dels 
arxius, e stan con servats e n condicions òptime s. En el cas d el p atrimoni imm aterial, 
especialment de les m anifestacions festives, tenen u na bona acollida i estan força consolidats 
entre la població de Balenyà. 

 Hi ha u na sèrie d e bé ns que e s trob en en un e stat millorabl e, ja sigui per pre sentar cert 
deteriorament, trobar-se coberts de vegetació o que s’hi hagin fet pintades vandàliques. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La masia del Garet de Baix 
pateix deficiències 
estructurals importants 

Cronologia 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part (48%) corresponen 
als períodes contemporani, que comprèn des del segle XIX fins als nostres dies.  
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Percentatges de la cronologia dels béns 
 

Com veiem en el gràfic, el període modern (s egles XVI-XVIII) és el segon més ben representat 
(28%), ja que coin cideix amb el mo ment de  con solidació d el n ucli i  la construcció de  m olts 
masos. És igualment significatiu el nombre de béns datats de  l’Edat Mitjana, amb un 18%,  fet 
que s’explica perquè molts dels masos de Balenyà tenen el seu origen en època medieval, tot i 
que va ser en època moderna que van consolidar-se. Cal considerar que en els casos que a les 
fitxes hem a portat una cronologia compartida (per exemple: moderna i contemporània), en el  
gràfic estadístic consta la primera època.  

El patrimoni que té un a cronol ogia i ndeterminada e s corre spon amb le s zon es d’inte rès del 
municipi. Per últim, en el ca s dels bé ns prehistòrics e s correspon als nombrosos d olmens 
documentats al terme i del material que s’hi va recollir. 
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