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1 ‐ MOTIUS I OBJECTE DEL TREBALL 

 

La realització del Mapa de Patrimoni Cultural de  l’Estany té com a  finalitat assolir els 
objectius  que  estableixen  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  per  a  la  realització 
d'inventaris de patrimoni  local de  l'Oficina de Patrimoni Cultural de  la Diputació de 
Barcelona:  "la  recollida exhaustiva de dades  sobre el patrimoni cultural  i natural del 
municipi  i  la  seva  valoració,  permetent  l'establiment  de  mesures  per  a  la  seva 
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilitat social". 

El  resultat  d’aquest  treball  és  poder  proporcionar  una  eina  de  coneixement  del 
patrimoni  local que estigui a disposició de  l’ajuntament  i de  la ciutadania, esdevenint 
un  instrument de  gestió que possibiliti  i  faciliti  la  informació  individual  i de  conjunt 
d’aquest  patrimoni  i,  a  la  vegada,  ajudi  a  fomentar  la  conservació,  la  difusió,  el 
coneixement, i que permeti prendre decisions respecte a la seva preservació i posada 
en valor,  tant des del planejament urbanístic  i  territorial com des de  la seva vessant 
didàctica i turística. 

 

1.1 ‐ Crèdits 

El present treball ha estat impulsat i promogut per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de l’Estany, d’acord amb el conveni 
subscrit  per  ambdues  administracions  el  mes  de  juliol  del  2015,  i  en  el  marc  del 
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2014 de Diputació de Barcelona per 
a Dinamització del patrimoni cultural local que gestiona l’OPC.  

El  finançament  ha  anat  a  càrrec  de  la Diputació  (90%)  i  de  l’Ajuntament  (10%). Ha 
estat  realitzat  per  tècnics  externs  contractats  per  l’Oficina  de  Patrimoni  Cultural, 
l’arqueòleg  i historiador de  l’Art,  Isidre Pastor  i Batalla  i  la historiadora Anna Chávez 
Calm, sota la supervisió del tècnic de l’OPC F. Xavier Menéndez i Pablo i amb l'estreta 
col∙laboració  de  l'Ajuntament  de  l’Estany,  que  ha  posat  tots  els  mitjans  tècnics  i 
humans per a la seva realització.  

Les tasques per l’execució d’aquest Mapa de Patrimoni Cultural del terme de l’Estany 
es  van  iniciar el  setembre del 2015,  amb  la  realització de  les  reunions  informatives 
prèvies i s’han conclòs el juliol del 2016, amb el lliurament del treball. 

 

1.2 ‐ Agraïments 

A  l’hora  de presentar  els  resultats del  treball  realitzat  voldríem  expressar  el  nostre 
agraïment a totes aquelles persones, entitats  i col∙lectius què gràcies al seu  interès  i 
col∙laboració  desinteressada  han  fet  possible  la  redacció  d’aquest  inventari  del 
patrimoni de l’Estany. 
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En  primera  instància  voldríem  agrair  a  les  administracions  implicades, Diputació  de 
Barcelona  i Ajuntament de  l’Estany,  la  confiança dipositada  a  l’hora d’encarregar el 
treball. Així mateix, fem extensiu aquest gest de forma personalitzada a l’alcalde, el Sr. 
Salvador Tresserra i Purtí (El Xic) així com a tots els regidors i membres del consistori 
municipal, per la seva aposta pels projectes en pro del patrimoni cultural, com a béns 
del conjunt de la societat. Volem expressar de forma especial el nostre agraïment per 
l’assessorament,  ajut,  suport  i  confiança  que  en  tot  moment  ens  ha  dispensat  la 
Marina  Bardalet  Andrés,  tècnica  municipal,  facilitant‐nos  gratament  l’elaboració  i 
redacció del present inventari. 

També volem fer explícit el nostre agraïment als integrants de TEGULA. Arquitectura i 
patrimoni  Cultural,  Daniel  Gutiérrez,  arqueòleg;  Jordi  Morros,  arquitecte;  i  Marta 
Urbiola,  arquitecta,  per  la  informació  i  les  dades  que  ens  han  facilitat  sobre  el 
patrimoni  cultural  i  natural  del  terme  de  l’Estany.  Sense  oblidar  a  l’Oficina  de 
Patrimoni  Cultural  de  la  Diputació  de  Barcelona,  que  ha  fet  possible  la  realització 
d’aquest inventari. 

No  volem descuidar  l’atenció prestada per part dels habitants de  l’Estany, que han 
estat oberts a qualsevol consulta o dubte que els hem plantejat. Estem agraïts per  la 
interessant  informació  que  ens  han  proporcionat.  Així,  destaquem  la  positiva 
predisposició  que  aquests  han  manifestat  pel  coneixement  i  posada  en  valor  del 
passat històric del municipi així com del seu patrimoni cultural. És per això què volem 
fer extensiu el nostre agraïment final a tots els habitants de l’Estany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general del nucli de població de L’Estany amb l’indret que ocupava 

l’antic estany, actualment dessecat i el Puig de la Caritat al fons. 
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2 ‐ METODOLOGIA 

 

2.1 ‐ Metodologia de treball 

Segons estableix el Plec de Prescripcions Tècniques de  l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de  la  Diputació  de  Barcelona,  per  la  realització  de  l’inventari  s’ha  seguit  una 
metodologia estructurada en tres apartats principals: 

1.‐Recopilació prèvia de documentació. 

2.‐Treball de camp: recollida d'informació oral i visita a cada element detectat i 
al terme en general. 

3.‐Treball  de  gabinet:  contrastant  les  fitxes  de  camp  amb  la  documentació, 
introducció de  la  informació a  les  fitxes  i elaboració de  la memòria com a 
conclusió. 

En el marc de cada una d'aquestes àrees, s'ha procedit a realitzar un seguit de tasques 
que possibilitessin assolir els plantejaments que  inicialment estaven previstos amb  la 
finalitat  de  poder  confeccionar  una  relació  exhaustiva  i  sistemàtica  del  patrimoni 
cultural i natural del terme de l’Estany. 

 

2.1.1 ‐ Recopilació prèvia de documentació 

La  realització d’un  treball de  recerca bibliogràfica ha estat cabdal per disposar d’una 
contextualització  històrica  del  municipi,  així  com  per  poder  disposar  d’una  primera 
aproximació als elements que conformen el conjunt del seu patrimoni. Amb aquesta 
finalitat s’ha portat a terme un buidatge sistemàtic  i exhaustiu de  les principals fonts 
bibliogràfiques, tant de caràcter  local com general, sobre el monestir  i  la població de 
l’Estany.  

Aquest  treball  de  recerca  bibliogràfica  ha  estat,  a  la  vegada,  complementat  per  la 
consulta de les publicacions i documents generats per l’ajuntament i les entitats locals. 
Cal fer esment especialment dels articles publicats en els programes de festa Major de 
l’Estany. Aquestes publicacions, i altres, que s'han fet sobre diferents temes del terme, 
han facilitat molt la tasca d'inventari. 

Els resultats d’aquesta recerca bibliogràfica, documental i gràfica ha esdevingut la base 
per disposar d’una primera  relació dels elements  inventariables que conformarien el 
patrimoni de  l’Estany. Aquestes dades han estat contrastades amb els  tècnics de  les 
administracions promotores del projecte  així  com  amb els  col∙laboradors  i  veïns del 
municipi  amb  la  finalitat de  ratificar  i  copsar  l’existència de qualsevol  altre element 
patrimonial. 
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La confecció d’aquesta primera llista dels béns que conformen el conjunt del patrimoni 
cultural  i  natural  de  l’Estany,  amb  la  seva  corresponent  localització  geogràfica,  ha 
esdevingut la base documental sobre la qual s’ha portat a terme el reconeixement de 
camp  del  terme  municipal.  Aquesta  tasca  ha  possibilitat  contrastar  les  dades 
documentals  obtingudes  amb  el  resultat  dels  treballs  de  localització,  identificació  i 
registre de qualsevol altre element no referenciat. 

 

2.1.2 ‐ Treball de camp 

El reconeixement del territori ha estat essencial per la confecció del present inventari 
del Patrimoni. Els  treballs  realitzats han estat  centrats, d’una banda, en  l’observació 
sobre  el  terreny  de  cada  un  dels  elements  patrimonials  prèviament  identificats. 
Mentre que d’altra banda es portava a  terme  la  identificació  i documentació de  tots 
aquells elements susceptibles de ser considerats pel seu valor patrimonial. 

Aquesta tasca de camp ha possibilitat registrar els aspectes descriptius  i tipològics de 
cada un dels elements que han estat identificats, precisant la seva geolocalització UTM 
i  la  seva  accessibilitat  física  així  com  la  complementació  de  les  preceptives  fitxes 
individualitzades  de  cada  un  dels  elements.  D’aquesta  tasca  de  camp,  n’és 
especialment il∙lustratiu la documentació gràfica feta de cada un dels elements. 

Cal  precisar,  però,  que  tot  i  l’exhaustivitat  d’aquest  treball  de  camp,  per  diversos 
motius  i  circumstàncies  no  ha  estat  possible  conèixer  l’interior  de  moltes  de  les 
edificacions inventariades, tant pel que fa a masies com habitatges del nucli urbà. 

 

2.1.3 ‐ Treball de gabinet 

La presentació dels resultats dels treballs d’inventari del patrimoni cultural del terme 
de l’Estany s’ha materialitzat en la producció de tres instruments, que són: una base de 
dades on es recull una  fitxa  individualitzada de cada un dels elements, una memòria 
tècnica sobre el patrimoni cultural  i un  repertori gràfic amb  tres  imatges de cada un 
dels elements patrimonials referenciats. 

L’elaboració  d’una  fitxa  individualitzada  de  cada  un  dels  elements  inventariats  ha 
esdevingut el corpus  sobre el qual es  formalitza  l’inventari de patrimoni de  l’Estany, 
d’acord  amb  el  model  de  fitxa  proposat  en  el  plec  de  condicions  tècniques.  La 
complementació  dels  camps  que  presenten  les  fitxes  permet  disposar  d’una 
informació seriada de cada un dels elements. 

També s’han tingut en consideració tots aquells elements poc singulars o dubtosos que 
tot i no disposar d’una fitxa pròpia individualitzada s’han relacionat a la memòria en un 
apartat propi i específic amb la denominació d’elements “no fitxats”. 
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La memòria recull els principals aspectes tècnics, metodològics i formals del conjunt de 
tasques que s’han realitzat per poder portar a terme el Mapa de Patrimoni del terme 
de  l’Estany.  Així  mateix,  en  aquest  document  es  presenten  i  detallen  els  elements 
inventariats, així com una exhaustiva avaluació dels principals factors que determinen 
l’entitat i abast d’aquest conjunt patrimonial i una anàlisi de l’entitat cultural d’aquest 
patrimoni. 

 

2.2 ‐ Fonts consultades 

L’elaboració  del  present  Mapa  de  Patrimoni  Cultural  ha  comportat  la  consulta 
sistemàtica  de  totes  les  fonts  susceptibles  d’aportar  informació  sobre  els  béns 
patrimonials  del  terme.  En  aquest  sentit  no  s’ha  menystingut  cap  tipus  de  font  ni 
informació  referent  a  qualsevol  element,  activitat  o  fet  que  es  considerà  pertinent 
avaluar. 

La  recerca  documental  s’ha  fonamentat  en  la  consulta  i  buidatge  de  les  fonts 
bibliogràfiques, documentals  i gràfiques de biblioteques  i arxius públics  i privats, tant 
pel  que  fa  a  obres  de  caràcter  general  com  monografies  locals.  També  ha  fet  un 
buidatge dels registres documentals específics del patrimoni cultural del terme.  

Igualment transcendents han estat  les aportacions obtingudes a partir de  la memòria 
oral de  les persones vinculades al  terme,  fonts què  s’ha de  considerar primordials a 
l’hora d’estudiar qualsevol aspecte històric i tradicional d’un territori. 

A continuació es presenta una relació detallada de les fonts documentals consultades. 

 

Arxius 

La  consulta  dels  fons  arxivístics  ha  estat  centrada  en  el  recull  de  les  dades  que  es 
relacionen  en  els  inventaris  i  registres  generals.  En  cap  cas,  el  present  treball  ha 
comportat  un  buidatge  sistemàtic  o  exhaustiu  dels  fons  de  cada  un  dels  arxius 
relacionats. Amb  tot, cal  fer esment que els arxius existents a  la població esdevenen 
per si mateixos un element patrimonial  inventariat. Els arxius consultats es detallen a 
continuació: 

BC ‐ Biblioteca de Catalunya  

AHCV ‐ Arxiu Històric i Comarcal de Vic  

AHDB ‐ Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona  

AME ‐ Arxiu Municipal de l’Estany 

AEV ‐ Arxiu Episcopal de Vic  

APC ‐ Arxiu Parroquial de l’Estany 
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Catàlegs i Inventaris 

En  la  present  memòria  es  recullen  tots  els  elements  que  estan  relacionats  en  els 
catàlegs  i  inventaris  de  la Generalitat  de  Catalunya  que  es  fan  ressò  dels  béns  que 
conformen el patrimoni cultural del terme de l’Estany. 

  Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  Catalunya.  (IPAC)  Generalitat  de 
Catalunya.  

  Inventari  de  Patrimoni  Arqueològic  i  Paleontològic  (Carta  Arqueològica). 
Generalitat de Catalunya.  

  Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC). Generalitat de Catalunya. 

  Inventari  del  Patrimoni  Etnològic  de  Catalunya  (IPEC).  Generalitat  de 
Catalunya.  

  Inventari de zones humides (IZH). Generalitat de Catalunya. 

 Mapa de municipis amb camins ramaders. Generalitat de Catalunya. 

 Pla d’Espais d’interès natural (PEIN). Generalitat de Catalunya. 

 

La consulta dels béns  immobles citats en primer  i segon  lloc s’ha realitzat a través de 
l’eina telemàtica e‐GIPCI.  

D’altra  banda,  també  s’ha  portat  a  terme  la  consulta  d’altres  inventaris,  llistats  o 
repertoris, tant públics com privats, susceptibles de contenir béns culturals o naturals 
d’aquest terme municipal.  

 Pla especial del Catàleg de Masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable. 
Ajuntament de l’Estany, 2014.  

 Catàleg del Patrimoni Festiu a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

 Inventari  d’arbres  monumental  i  d’interès  local  i  comarcal.  Generalitat  de 
Catalunya. 

  Inventari d’esglésies Arxiu Gavin. 

  Inventari d’espais geològics de Catalunya (EIG). Generalitat de Catalunya 

 Inventari  de  rellotges  de  sol  dels  Països  Catalans.  Societat  Catalana  de 
Gnomònica. 

 Mapa de les fosses comunes de la guerra civil. Memorial Democràtic. 

  Wikipedra. Observatori del Paisatge 



8 
 

8 
 

 

Memòria oral 

Una de  les fonts no documentals que millor ha permès aprofundir en el coneixement 
de la realitat patrimonial del terme ha estat la memòria oral. La informació dispensada 
pels habitants del  terme ha possibilitat  tenir  constància d’alguns  elements de difícil 
accés o desapareguts, que d’altra banda no  s’hagueren pogut  inventariar. També ha 
possibilitat, de  la mateixa manera,  tenir  coneixement d’elements de  caràcter privat, 
conservats a les cases particulars. 

 

Bibliografia 

Les tasques de selecció i buidatge dels fons bibliogràfics també han estat realitzades de 
forma exhaustiva i sistemàtica, així com en la xarxa (web grafia). 

Aquesta recerca ha estat especialment profusa en relació als catàlegs que disposen de 
fons  locals  de  la  comarca  i  del  terme  de  l’Estany,  com  és  el  cas  de  la  bibliografia 
existent a  la Biblioteca Pública de Vic, a  l’Arxiu Històric Comarcal de Vic, a  la Sala de 
Lectura municipal  i  a  altres  departaments  de  l’administració  local,  especialment  pel 
que fa a totes  les publicacions que s'han realitzat al municipi, fruit de col∙laboracions 
de persones del poble.  En destaquen  especialment  la  col∙lecció de programes de  la 
Festa Major, editats des de l’any 1964. 

Del conjunt de referències bibliogràfiques consultades, cal destacar‐ne  tres de  forma 
especial. Es tracta de tres treballs documentals específics sobre elements concrets del 
patrimoni  cultural de  l’Estany, obres que per  la  seva  singularitat, entitat  i abast han 
estat  considerades  com  a  obres  de  referència  en  l’elaboració  del  present  mapa  de 
patrimoni. Es tracta de: 

 El Pla director del Monestir de santa Maria de l’Estany al terme municipal 
de  l’Estany  (BARNADES,  2014‐2015).  Servei  del  Patrimoni  Arquitectònic 
Local. Diputació de Barcelona. 

 El  Projecte  de  museografia  del  paisatge  cultural  de  l’Estany  (TEGULA, 
2014).  Ha  estat  un  instrument  cabdal  que  ha  permès  establir  la  base 
patrimonial sobre la qual s’ha fonamentat el present document.  

 Els  continguts  de  l’exposició  “transformacions”.  La  memòria  dels 
estanyencs  (Ajuntament  de  l’Estany  –  TEGULA,  2015). Ha  estat  una  font 
primordial per copsar l’abast i l’entitat dels referents de la cultura popular 
d’aquest municipi del Moianès.  

 

 



9 
 

9 
 

Cartografia 

Pel que fa a  la planimetria de referència s’ha fet sevir el base topogràfica de  l’Institut 
Cartogràfic  de  Catalunya:  topogràfic  d’1:50.000;  topogràfic  d’1:25.000;  topogràfic 
d’1:5.000; ortofotoimatge d’1:5.000;  i ortofotoimatge d’1:25.000. Aquesta  informació 
ha  estat  complimentada  amb  les  dades  que  es  recullen  en  la  base  planimètrica  del 
Sistema d’Informació Territorial Municipal de  la Diputació de Barcelona (SITMUN), de 
la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Model de fitxa 

El model de  fitxa que  s'ha utilitzat per  introduir  les dades de cada un dels elements 
inventariats  és  el  que  ha  facilitat  l'Oficina  de  Patrimoni  Cultural  de  la Diputació  de 
Barcelona per a la realització dels mapes del patrimoni cultural, en un format de base 
de dades programada en MS Access 2000.  

La fitxa conté una sèrie de camps d'informació que s'han omplert per a cada element: 
Número de Fitxa, Codi, Àmbit, Denominació, Ubicació, Titularitat, Propietat  (Codi del 
Registre  cadastral), Tipologia, Ús actual, Descripció, Observacions, Estat  conservació, 
Autor,  Any,  Estil/Època,  Segle,  Emplaçament,  Longitud  i  Latitud  en  UTM89,  Alçada, 
Accés,  Fitxes  associades,  Història,  Bibliografia,  Protecció,  Nombre  Inventari 
Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data modificació, Fotografies. 

Hi  ha  una  sèrie  de  camps  en  què  el  contingut  s'ha  de  triar  d'uns  ja  establerts 
prèviament per  l'OPC: Àmbit, Codi, Tipologia  i Titularitat. L'Àmbit  i  la Tipologia donen 
un Codi concret establert d'acord amb el següent esquema:  

La Mina de 

l’Estany és un 

dels principals 

elements del 

patrimoni local 

del terme de 

l’Estany a la 

vegada que 

constitueix un 

dels eixos 

vertebradors de 

l’oferta cultural 

i turística del 

municipi. 
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ÀMBIT  CÒDI / 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 documentals 

3.3 – Fons bibliogràfics 

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 de medi natural  5.1 – Zones d’interès 

5.2 – Espècimens botànics singulars 

 

Amb  la  finalitat  de  disposar  d’una  imatge  gràfica  actual  de  cada  un  dels  elements 
referenciats, a  les fitxes dels elements s’hi adjunten d’una a tres fotografies referents 
al conjunt, detall o parts més singulars o significatives de cada element. 

 

 

2.4 ‐ Criteris de selecció dels elements 

L’elaboració  del  present  inventari  ha  comportat  la  identificació  i  selecció  de  tots 
aquells elements que per les seves pròpies característiques i els seus valors culturals i 
històrics  són  susceptibles  de  ser  considerats  com  a  béns  patrimonials  del  terme  de 
l’Estany. 
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D’una banda, de forma sistemàtica han estat considerats tots els elements que figuren 
en  els  Catàlegs  i  Inventaris  previs  dels  béns  patrimonials  del  terme  de  l’Estany, 
explícitament els de  la Generalitat de Catalunya  i els de  l’Ajuntament de  l’Estany, així 
com  els  de  qualsevol  altra  administració  o  entitat  pública  o  privada  que  disposi 
d’aquest  tipus  de  documents.  Cada  element  ha  de  correspondre  a  qualsevol  de  les 
tipologies establertes dels àmbits del Patrimoni  immoble, Patrimoni moble, Patrimoni 
documental, Patrimoni immaterial o Patrimoni natural que hem mostrat més amunt, i 
que  abasta  tota  mena  d’element  o  manifestació  patrimonial  susceptible  de  ser 
considerat com a tal pels valors socials i històrics que pugui tenir.  

La relació dels elements de  l’inventari recull tots els béns  ja catalogats,  inventariats o 
referenciats que  integren el corpus del patrimoni arqueològic, arquitectònic, artístic, 
arxivístic, bibliogràfic, documental, etnològic, festiu, gràfic, immaterial, moble, natural, 
popular o tradicional de l’Estany que són representatius del terme. 

Es tracta d’una relació establerta a partir d’uns criteris objectius i en funció dels valors 
que determina el marc normatiu vigent així com dels valors conjunturals del moment 
en què aquest  recull  s’ha portat a  terme. És en aquest  sentit que  la  relació que  s’hi 
recull és àmplia i va molt més enllà de les consideracions patrimonials establertes pels 
béns  catalogats.  L’objectiu  ha  estat  identificar  i  registrar  tots  aquells  elements 
d’interès patrimonial, amb indiferència del seu nivell de protecció o catalogació, tenint 
com premissa fonamental de la selecció, els seus valors patrimonials establerts amb els 
habitants del poble. 

Amb  tot,  atenent  aquests  mateixos  valors  patrimonials,  no  tots  els  elements 
identificats han quedat inclosos en el present inventari i, per tant, n’hi ha que no han 
generat una pròpia i específica fitxa. Es corresponen amb tot un seguit d’elements que 
s’ha  considerat que no  tenen prou  significació, perquè han desaparegut, perquè no 
s’han localitzat o per algun altre motiu. Amb tot, d’aquests elements, denominats "no 
fitxats",  se’n  fa  una  relació  a  l'apartat  corresponent  d'aquesta  memòria.  D’aquesta 
manera es podrà disposar d’informació de les seves dades bàsiques. 

Tot  i el rigor metodològic  i  l’abast patrimonial del present  inventari aquest document 
no deté valor normatiu ni comporta cap mena de protecció legal específica, més enllà 
de la que estableixen els instruments legals vigents. Amb tot, és recomanable tenir‐lo 
en consideració a  l’hora de projectar qualsevol operació o actuació que comporti una 
afectació  física dels béns  inventariats o  a  l’hora de programar qualsevol  iniciativa o 
activitat referent a l’estudi, difusió o posada en valor del patrimoni cultural de l’Estany. 

En qualsevol  cas, es  tracta d’un estudi obert.  I  com a  tal, ha estat  concebut amb  la 
possibilitat de revisar‐se  i ampliar‐se  les vegades que es consideri necessari. El Mapa 
és, per  tant, un  instrument per a  la gestió,  la protecció,  la  recerca  i  la difusió  social 
d’aquesta identitat cultural que constitueix el patrimonial local. 
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3 ‐ MARC TERRITORIAL 

 
3.1 ‐ Marc geogràfic, Medi físic i Geològic 

El municipi de l’Estany forma part de la comarca del Moianès, territori situat entre tres 
comarques: el Vallès Oriental, Osona,  i el Bages. El municipi conforma un altiplà amb 
una altura sobre el nivell del mar que oscil∙la entre els 600 i els 900 m. Té una població 
de poc més de 400 habitants i una superfície de 10,2 Km2. 

La  comarca  del  Moianès  està  formada  per  deu  municipis:  Calders,  Castellcir, 
Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze 
Safaja, i Santa Maria d’Oló. Fins a l’any 2016, any de creació formal de la nova comarca 
del Moianès, el poble de l’Estany pertanyia administrativament a la comarca del Bages.  

Els deu municipis del Moianès es caracteritzen per formar part d’un territori amb unes 
característiques geogràfiques, històriques  i socioeconòmiques de caràcter homogeni  i 
alhora molt diferenciades de les antigues comarques a què anteriorment corresponien. 

El relleu del terme de l’Estany correspon a una sèrie de replecs, falles i encavalcaments 
geològics  formats  fa més de vint‐i‐cinc milions d’anys. Es  tracta d’una  conca natural 
envoltada  de  carenes,  serrats,  turons  i  colls,  fet  que  provoca  que  l’aigua  s’acumuli 
fàcilment  al  fons  de  la  depressió,  és  a  dir,  al  prat  del  sud  del  poble.  L’acumulació 
d’aigua va comportar  la  formació d’un estany,  fa menys d’11.500 anys, que tot  i que 
ara no hi és, va donar nom a la població. 

El context geològic de  l’Estany consisteix en estrats formats entre el final del període 
eocè i el començament de l’oligocè (fa uns 37 a 25 milions d’anys). 

L’àrea  del  Moianès  de  l’entorn  de  l’Estany  correspon  a  una  sèrie  de  plecs  i 
encavalcaments  geològics  vinculats  a  l’anticlinal  (plec  simple  que  té  la  part  exterior 
convexa) de Santa Maria d’Oló. Es tracta d’un plec asimètric d’aspecte diapíric (amb un 
nucli  mòbil  i  plàstic  que  trencà  les  fràgils  capes  que  l’envoltaven  i  s’estengué  per 
damunt de  les  roques estratigràficament  superiors)  i d’origen pirinenc. Els materials 
que composen el plec pertanyen a  la  formació geològica d’Artés,  i estan  formats per 
nivells de calcolutites i gresos vermells. L’estructura geològica en detall de l’entorn és 
complicada  per  la  presència  d’una  gran  quantitat  de  replecs  i  falles  (fractures  de 
l’escorça terrestre acompanyades de desplaçament) de poc salt. 

Així, geològicament parlant, el pla de Santa Maria de  l’Estany correspon a una antiga 
llacuna endorreica (la xarxa hidrogràfica de  l’entorn desembocava a un nivell de base 
diferent de l’oceànic). Es creu que la depressió lacustre del llit de l’antic estany tingué 
un  origen  tectònic  fa  menys  d’11.500  anys.  En  aquesta  zona  afloren  dipòsits 
quaternaris holocens (originats des de fa 11.500 anys fins a l’actualitat) corresponents 
a argiles blaves, torbes i graves. 
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3.2 ‐ Síntesi històrica 

L’Estany  se  situa  en  un  entorn  privilegiat  que  ha  facilitat  l’hàbitat  humà  des  de  la 
prehistòria. Les darreres troballes han permès documentar també la presència del món 
iber  i romà en el municipi. L’església preromànica documentada vers  l’any 990  indica 
l’existència d’una població estable en època alt medieval, organitzada possiblement en 
assentaments disseminats i masos. 

Les primeres cases del poble (la Sagrera) es van construir a partir del segle XIII a redós 
del poder econòmic i espiritual del monestir, fundat el 1080. El monestir va ser fundat 
per Berenguer Seniofred de Lluçà, addicte a  la  reforma agustiniana, que va  intentar, 
sense èxit, reformar la canònica catedralícia de Vic, i que instal∙là en l’església de Santa 
Maria de  l’Estany un grup de  joves que  seguien  la  regla de  Sant Agustí.  Se  situaren 
inicialment al voltant de  l’actual plaça del Monestir  i sobre els actuals carrers Major  i 
Rodors. A partir del segle XV el poble s’estengué, es densificaren els referits carrers  i 
s’amplià per sobre del carrer dels Monjos en direcció al Coll de la Crosa. 

El poble de  l’Estany nasqué a redós del monestir  i, encara que  la seva gent seguia de 
prop els afers del monestir, feia vida a part, tenint  la Capella de Santa Cecília pel seu 
servei religiós.  

L’any  1448,  exactament  el  24  de  maig,  un  terratrèmol  va  enderrocar  les  voltes  de 
l’església  i el campanar  i moltes de  les cases de la Sagrera. En època moderna moltes 
famílies  es  dedicaven  fonamentalment  a  les  feines  agrícoles  i  a  la  cria  de  bestiar. 
També hi havia una notable activitat preindustrial relacionada amb l’obtenció de fusta, 

Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya. 
Full 1/50.000 
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llenya  i carbó. A partir del segle XIX  l’activitat tèxtil adquirí un protagonisme creixent 
amb la implantació de diversos tallers i dues fàbriques. 

La construcció de la carretera provincial al començament del segle XX, que travessà per 
dins el poble, provocà una  sensible  transformació del  centre de  l’Estany  i deixà una 
petjada  significativa  en  el  paisatge  estanyenc,  consistent  en  les  plantacions 
arrenglerades de plataners que la flanquegen encara actualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Monestir de Santa Maria de l’Estany 

La comunitat agustiniana del monestir de Santa Maria de  l’Estany es va  fundar  l’any 
1080,  a  l’extrem  nord‐oest  de  l’estany  natural  que  hi  havia,  en  un  punt  elevat  que 
possiblement  ja  havia  estat  ocupat  durant  l’època  romana.  D’aquesta  manera,  la 
història  de  l’Estany  està  estretament  lligada  al  monestir  de  Santa  Maria,  institució 
monacal  que  entre  els  segles  XII  i  XV  actuà  com  a  veritable  senyor  feudal  d’aquest 
territori  i que el va dominar políticament, econòmica  i social. Els primers estanyencs 
tingueren  una  relació  de  dependència  respecte  del  monestir,  de  manera  que  o  bé 
servien els monjos o bé treballaven les seves terres. 

El poder monacal era molt important i ja en el segle XVI va projectar una reforma de la 
xarxa de recs que hi havia a l’estany amb l’objectiu de controlar el cabal d’aigua. Tot i 
el seu declivi,  la dessecació final de  l’estany, ordenada  i realitzada pel monestir en el 
segle XVIII, mostra com les decisions estratègiques sobre el territori i els seus habitants 
encara estaven en mans de l’Església. 

Entre els segles XIX  i XX el monestir, convertit en església parroquial, va perdre tot el 
seu poder sobre el territori  i  la població. El 3 de  juny de 1931 el monestir és declarat 
Monument Nacional  i el 1966 comencen  les obres de restauració, que s’inauguren  l’1 
d’abril de 1970. Avui el conjunt monàstic  forma part de  la  identitat dels estanyencs, 
que sempre l’han percebut com un patrimoni propi. 

Vista del conjunt 

arquitectònic del 

Monestir de Santa 

Maria de l’Estany. 
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El domini de l'aigua i de la terra 

La  importància  de  l’aigua  al  voltant  del  municipi  de  l’Estany,  ha  estat  sempre  una 
realitat en el  fet de  tenir el seu actual  terme un estany natural. Des dels segles baix 
medievals, el monestir ha intentat dominar l’aigua de l’estany mitjançant una xarxa de 
recs i sèquies. Hi ha notícies d’obres de manteniment d’aquesta xarxa l’any 1554, amb 
l’objectiu de millorar la salubritat de la zona i guanyar terrenys de conreu, augmentar 
la producció agrícola i cobrar més impostos. 

La dessecació final de l’estany arribà de la mà de l’enginyeria amb la construcció d’una 
mina de desguàs entre els anys 1734 i 1737. Les obres d’aquesta nova infraestructura 
van  consistir  a  soterrar  i  cobrir  l’antiga  sèquia  major,  i  augmentar  el  pendent 
d’escorrentia per garantir l’evacuació de les aigües de l’estany. 

El traçat total de la mina és de 425 metres. El tram principal inferior de la mina, de 390 
metres  de  longitud,  és  cobert  amb  una  volta  de  mig  punt,  constituïda  per  roques 
col∙locades  en  sec,  a  plec  de  llibre.  La  resta  del  tram  superior,  d’uns  35 metres  de 
longitud, és arquitravat, cobert amb lloses planes de pedra de gran format recolzades 
en sec damunt dels murs laterals. 

Després de gairebé tres segles en funcionament la mina manté la seva funció, impedir 
que l’aigua quedi estancada, fent‐la circular i evitar la formació de l’estany. Durant un 
temps la mina va ser oblidada, però actualment s’ha recuperat com a referent cultural 
de l’Estany. 

 

Personatges il∙lustres de l’Estany 

A  l'Estany  van  néixer  Josep  Tresserras  i Molera  i  Joan  Codina  Puigsaulens,  tots  dos 
historiadors  locals.  També  Felip  Graugés  i  Camprodon  (1889‐1973),  ferrer  i  insigne 

Detall de l’obra 

escultòrica que 

presenten les 

galeries del claustre 

del Monestir de 

Santa Maria de 

l’Estany. 
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poeta Mestre en Gai Saber, i Josep Roig i Ginestós (1898‐1993), notable ceramista del 
qual el seu llegat continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ‐ Poblament 

Els primers censos del municipi són els fogatges de l’Estany, sistema que es va utilitzar 
entre els segles XV  i XVII per  imposició  reial del pagament d’una quantitat per  foc o 
casa.  Aquest  registre  per  comptabilitzar  aproximadament  la  població  dóna  una 
estadística aproximada de 4,5 persones per foc. 

Fogatges 

any  1497  1515  1553 

focs  9  4  10 

Cens de població 

any  1717  1787  1857  1877  1887  1900  1930  1960  1990  2015 

h.  209  244  623  638  497  440  494  457  386  398 
Dades extretes de l’ IDESCAT 

Pascual  Madoz  parla  d'Estany  (Sta.  Maria  del)  en  el  seu  Diccionario  geográfico 
(MADOZ, 1847). S'hi refereix dient que és en una ampla vall envoltada per muntanyes 
cobertes de neu tot l'hivern; té bona ventilació i el clima és sa. El terme participa de pla 
i  de  muntanya,  amb  terra  de  qualitat  mitjana.  Creuaven  el  terme  diversos  camins 
locals.  La  producció  era  de  blat,  mel,  llegums  i  vi,  amb  bestiar  i  caça  de  diferents 
espècies. Hi havia una  fàbrica de  roba de baixa qualitat.  L'Estany exportava aquesta 
roba i els fruits sobrants. Hi havia 106 veïns (caps de casa) i 492 ànimes (habitants). 

A la Geografia General de Catalunya dirigida per Francesc Carreras i Candi i publicada 
el 1910, Cels Gomis, encarregat del volum dedicat a la província de Barcelona, publica 
un  apartat  a  l'Estany.  S'hi  pot  llegir  que,  juntament  amb  el  caseriu  dels  Caputxins, 
reuneix  131  cases,  amb  440  habitants  de  fet  i  452  de  dret.  A  part  de  l'església 

Plaques del reconeixement del poble de l’Estany als seus fills il∙lustres 

emplaçades a la façana de les cases on van néixer. 



17 
 

17 
 

parroquial,  hi  ha  un  convent  de  monges  dominiques,  una  costura  i  un  estudi 
municipals, dos hostals i servei de tartana per a anar a Caldes de Montbui. Hi havia en 
aquell moment una  fàbrica de teixits de  llana  i una  filatura de cotó. S'hi celebrava  la 
Festa Major el 8 de setembre, i s'hi feia fira el 8 de desembre. 

 
Les zones del terme municipal 

El municipi està format per diferents concentracions de població i masos disseminats. 
El poble està situat al centre del terme, al peu de la carretera C‐59. 

 La Sagrera és el que es coneix com el centre del poble o nucli antic. Està format 
pel  monestir  amb  l’església  de  Santa  Maria,  la  plaça  del Monestir,  el  carrer 
Major, el carrer Fosc i el carrer Rodors.  

 Masos disseminats: conjunt de masos disseminats que des d’antic conformen 
el paisatge agrícola medieval del municipi. 

 El Raval del Prat: barri que es  troba  a  tocar del  límit del municipi  venint de 
Moià.  Aquest  Raval  ja  es  conforma  a  final  d’època  medieval  entorn  de  la 
principal  via  de  comunicació  del  moment,  la  carretera  de  Moià.  Actualment 
està  compost per  les  següents  cases: Cal Xisquet, Cal Canet, Cal Genís, Ca  la 
Pereta, Cal Creu  i  les cases del carrer dels Caputxins: Cal Cases, Cal Gomis, Cal 
Isidro, Ca la Pubilla i Cal Petó. 

 
 
3.4 ‐ Activitat econòmica  

L’Estany va ser fins a finals del s. XVIII un municipi on la majoria de la gent es dedicava 
a l’agricultura de supervivència i a la ramaderia. Va ser en el segle XIX quan al municipi 
si varen establir fàbriques dedicades al tèxtil i tallers de paraires (treball de la llana), fet 
que  va  fer  augmentar  la  població.  La  davallada  del  tèxtil  a mitjans  del  segle  XX  va 
provocar  l’abandonament  de  moltes  llars  i  des  d’aquest  moment  la  població  s’ha 
mantingut estable. 

Actualment  la  realitat  del  municipi  és  molt  diferent.  Dels  404  habitants,  135  són 
pensionistes; per tant ens trobem davant d’una població força envellida. Diríem doncs 
que es tracta d’una economia sobretot generada en el treball fora de la població, i on 
l’agricultura  i  la ramaderia tenen molt poca  incidència. En canvi el sector dels serveis 
(sobretot el turisme) ha anat a l’augment.  

Segons dades de  l’Institut d’Estadística de Catalunya  l’ocupació de  l’any 2016 hi havia 
84 persones afiliades a la Seguretat Social. D’aquestes 46 ho estaven al règim general i 
38  al  règim  d'autònoms  de  la  Seguretat  Social  segons  ubicació  del  compte  de 
cotització. Per sectors d’activitat cal destacar que el sector dels serveis és, de  llarg, el 
que ocupa el primer  lloc del  total dels  llocs de  treball,  amb un 71%, mentre que  la 
indústria, amb un 20% i la construcció, amb un 7%, se situen molt per darrere seu. 
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El  sector  dels  serveis,  gràcies  al  turisme  s’ha  convertit  en  el  principal  sector  de 
l’activitat  econòmica  local.  Actualment  hi  ha  diversos  establiments  dedicats  tant  al 
comerç com a la restauració, l’hostaleria i el turisme rural. 

Cal també apuntar que molts dels veïns treballen en poblacions properes. 

 

3.5 ‐ Toponímia i escut 

L’Estany,  igual  que  qualsevol  altre  lloc,  té  topònims  referits  a  llocs  geogràfics  o  a 
successos històrics concrets que han marcat la història del terme. Però abans de tot cal 
dir  que  evidentment  el  nom  d’aquesta  població  va  lligat  al  qual  havia  estat 
geogràficament l’antic estany actualment dessecat, “stagnum”. 

Entre els noms del lloc cal distingir: 

 Les  cases del nucli urbà. Algunes  cases de poble  conserven el nom dels  seus 
habitants,  a  vegades  fa  temps  desapareguts  (Ca  l’Errando).  Altres  cases 
conserven  els  cognoms  dels  seus  estadants  (Cal  Canet)  i  d’altres  que  han 
heretat el renom (Cal Xic, Cal Xisquet). 

 Els  masos  i  molins.  Els  masos  i  molins  deuen  el  seu  nom  a  característiques 
topogràfiques (El Grau, La Carrera); altres a  la situació (Montfred, Puigmatre); 
altres al nom del propietari (Cal Jan); i d’altres al nom de la funció (el molí del 
Castell i el molí del Grau). 

 Accidents  del  terreny.  Alguns  d’aquests  deuen  el  nom  a  la  topografia  (Puig 
Caritat,  la Font Pedrosa, Terrassola, Puig Rodó). Altres deuen també el nom al 
caràcter o  situació  (La  font del molí, Raval del Prat,  Font  freda, el  rec de  les 
Nogueres). També deuen els noms a  fets històrics  (el Serrat dels Morros) o al 
santoral o al  lloc on brollen, en el cas de  les fonts (Font de Jesús, Sant Antoni, 
Font de Cal Jan, Font de Senties, etc.). 

 Per  descomptat  que  el monestir  ha  deixat  el  seu  record  en  la  toponímia:  el 
Passeig dels Frares, el carrer dels Monjos, plaça del Monestir... 

 

A  l’hora  de  presentar  el  present  treball,  el  municipi  de  l’Estany  no  disposa  d’escut 
oficial aprovat per les administracions competents. Per part del consistori s’utilitza un 
escut oficiós que, des d’antic apareix en la documentació oficial. 

A  partir  de  la  proposta  feta  per  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la 
Generalitat de Catalunya i elaborat pel Conseller Heràldic Armand de Fluvià l’any 1992, 
a petició de l’Ajuntament, l’informe estableix un nou escut que és portat a referèndum 
entre els veïns. En aquest informe, d’una banda, se sostenia que no hi havia cap raó o 
motiu  històric  que  justifiqués  l’ús  d’un  castell  o  torre,  ja  que  “l’heràldica  cívica 
catalana  és  plena  de  castells  i  torres  i  penso  que  caldria  prescindir‐ne,  ja  que  no 
significa  res  i,  per  tant,  no  pot  tenir  representativitat”  (Armand  de  Fluvià,  1993. 
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“Informe núm.659”); i d’altra banda, tot i haver utilitzat en alguna ocasió la imatge de 
Santa Maria per part de l’Ajuntament, l’informe sostenia que els sants i santes han de 
ser substituïts pels seus atributs, com seria en aquest cas una flor de lis.  

Tanmateix,  es  va  proposar  que  la  figura  de  la  flor  de  lis  anés  acompanyada  per un 
estany,  tal  com  observem  en  l’Informe  núm.659:  “Ens  caldria  una  altra  figura  que 
acompanyés la flor de lis, i en aquest sentit penso que la més indicada seria un moble 
parlant i, en el cas que tractem, cap millor que un estany.” (Armand Fluvià, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest nou escut no va ser acceptat, ja que no hi apareixia ni l’estany (imatge d’aigua) 
ni la torre‐castell que apareix actualment. 

De  l’escut  que  utilitza  actualment  el municipi  de  l’Estany  se’n  té  constància  des  de 
finals del segle XVIII. Finalment, tot  i que aquest ha sofert diferents modificacions de 
disseny  i  inscripció, ha mantingut el símbol de  la  torre  i  l’estany, símbols que es van 
recuperar al maig de 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta que va realitzar el Conseller 

Heràldic de la Generalitat de Catalunya, 

Armand de Fluvià i Escorsa. 

Escuts municipals emprats en la documentació generada pel 

consistori municipal de l’Estany. (Arxiu Municipal de l’Estany). 
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4 – DIAGNÒSTIC DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

4.1 ‐ Anàlisi global dels elements inventariats ‐Fitxes‐ 

En  el present mapa del patrimoni de  l’Estany han  estat  identificats un  total de  225 
elements  tant  culturals  com  naturals  d’aquest  terme  municipal  de  la  comarca  del 
Moianès.  Els  quals  es  distribueixen  de  la  següent  manera,  en  funció  dels  àmbits  i 
tipologies a les quals es corresponen. 

 

ÀMBIT  CÒDI / TIPOLOGIA  ELEMENTS 

1.– Patrimoni immoble 

180 elements 

1.1 – Edificis 

1.2 – Conjunts arquitectònics 

1.3 – Elements arquitectònics 

1.4 – Jaciments arqueològics 

1.5 – Obra civil 

138 

5 

19 

5 

13 

2.‐ Patrimoni moble 

20 elements 

2.1 – Elements urbans 

2. 2 – Objectes 

2.3 – Col∙leccions 

7 

7 

6 

3.‐ Patrimoni documental 

3 elements 

3.1 – Fons d’imatges 

3.2 – Fons documentals 

3.3 – Fons bibliogràfics 

1 

2 

0 

4.‐ Patrimoni immaterial 

6 elements 

4.1 – Manifestacions festives 

4.2 – Tècniques artesanals 

4.3 – Tradició oral 

4.4 – Música i dansa 

4.5 ‐ Costumari 

3 

0 

0 

3 

0 

5.‐ Patrimoni de medi natural 

16 elements 

5.1 – Zones d’interès 

5.2 – Espècimens botànics singulars 

16 

0 

 

A les fitxes de cada un dels elements s’hi referencien un seguit d’aspectes sobre l’estat 
actual que presenta cada un dels elements  inventariats, seguint  les pautes marcades 



21 
 

21 
 

en el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. 

 

 

 

Patrimoni Immoble                                             179              

Patrimoni Moble                                                  17 

Patrimoni Documental                                           3 

Patrimoni Immaterial                                            6 

Patrimoni Natural                                                14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part dels 225 elements que integren el total del present inventari, un 80%, es 
corresponen a  l’àmbit del patrimoni  immoble, el qual compta amb 180 elements. La 
resta dels elements  inventariats es  reparteixen en els altres quatre grups. D’aquests 

80%

9%

1% 3%
7%

Àmbits

Patrimoni Immoble

Patrimoni Moble

Patrimoni Documental

Patrimoni Immaterial

Patrimoni Natural

61%

2%

9%

2%

6%

3%

3%

3%

1%
1%

1%
1%

7%

Tipologies Edificis

Conjunt arquitectònic

Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics

Obra civil

Elements urbans

Objectes

Col∙leccions

Fons d'imatges

Fons documental

Manifestacions festives

Música i dansa

Zona d'interès
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destaca  el patrimoni moble, que  representa  el  9%  inventariat,  amb  20  elements.  El 
nombre és semblant al dels elements del patrimoni natural, amb 16 elements, el 7%.  

El nombre dels  elements de  la  resta de  grups  són  encara més  reduïts.  El patrimoni 
immaterial  compta  amb  6  elements,  que  representen  un  3%  dels  elements 
inventariats, mentre que al patrimoni documental sols hi ha 3 elements  inventariats, 
que són un 1% del total. 

Pel  que  fa  a  les  tipologies  específiques  de  cada  un  d’aquests  àmbits  en  què  es 
classifiquen  el  conjunt  dels  elements,  les  que  compten  amb  un  major  nombre 
d’exponents són  les que conformen  l’àmbit del patrimoni  immoble,  i especialment  la 
dels  Edificis.  Aquesta  tipologia  conjuntament  amb  la  d’Elements  arquitectònics  i  la 
d’Obra civil i la de Zones d’interès de l’àmbit de patrimoni natural són les que amb més 
elements compten. 

 

 

Patrimoni immoble 

La  selecció  dels  elements  del  patrimoni  immoble  que  es  recullen  ha  tingut  com  a 
referent els  inventaris del patrimoni arquitectònic  i arqueològic de  la Generalitat de 
Catalunya  i  el  Pla  Especial  del  Catàleg  de  masies  i  cases  rurals  situades  en  sòl  no 
urbanitzable del municipi de l’Estany. Aquesta tasca ha estat complementada amb un 
exhaustiu treball de camp que ha permès relacionar tots els elements que conformen 
aquest patrimoni amb  independència de què estiguin o no  inventariats o catalogats. 
També s’han  inventariat altres edificis que no figuraven en cap estudi però que s’han 
considerat d’interès històric, arquitectònic i/o social. Tots aquests elements han passat 
a formar part del Mapa de Patrimoni o s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats.  

 Edificis  
En aquesta tipologia s’han inclòs un total de 138 elements que representen un 
61%  dels  elements  inventariats  en  aquest  àmbit.  Es  tracta, majoritàriament, 
d’habitatges  tant  urbans  com  rurals  referents  de  l’activitat  edilícia  de 
l’arquitectura del municipi. 

  Conjunts arquitectònics  
Dins d’aquesta tipologia han estat inventariats 5 elements, que esdevenen una 
unitat  patrimonial  singular,  el  2%  del  total  d’elements  inventariats  d’aquest 
àmbit. Si bé el principal i més rellevant d’aquests és el Monestir de Santa Maria 
de l’Estany, també han estat inclosos els carrers que conformen el nucli històric 
de la població, com són els carrers Rodors, Major i el dels Monjos. 

 Elements arquitectònics. 
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S’han  inclòs  en  aquesta  tipologia  19  elements  arquitectònics,  un  9%  dels 
elements  inventariats  d’aquest  àmbit.  La  majoria  es  corresponen  amb 
estructures arquitectòniques de caire rural realitzades amb una tècnica popular 
o tradicional (pedra seca). També s’inclouen  les fonts que es distribueixen pel 
terme municipal, com la Font del Mig del Prat o la Font Vella. 

 Jaciments arqueològics. 
S’inclouen  5  elements,  que  representen  el  2%  els  elements  inventariats  en 
aquest  àmbit.  D’aquests,  en  destaquen  per  les  seves  expectatives 
arqueològiques  els  jaciments  de  Sant  Pere  de  la  Crosa,  el  del  Serrat  de 
l’Horabona  i el del Puig de  la Caritat. Si bé,  fins a  la data,  tan  sols en aquest 
últim  i  en  el  de  la  Casa  de  Cultura,  han  estat  objecte  d’una  intervenció 
arqueològica reglada. 

 Obra civil  
S’han  inclòs en aquesta  tipologia un  total de 13 elements. La seva majoria es 
corresponen  amb  infraestructures  d’interès  comunal,  com  són  el  Rec  de  les 
Nogueres o els diferents camins històrics. El seu conjunt representa el 6% dels 
elements inventariats d’aquest àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificis  138 

Conjunts Arquitectònics  5 

Elements arquitectònics  19 

Jaciments arqueològics  5 

Obra Civil  13 

77%

3%

10%

3%
7%

Patrimoni immoble

Edificis

Conjunts arquitectònics

Elements arquitectònics

Jaciments arqueològics

Obra civil
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Patrimoni moble 

El nombre d’elements que s’inclouen en cada una de  les  tres  tipologies específiques 
d’aquest àmbit del patrimoni moble són un total de 20. 

Els elements urbans inventariats han estat 7 i representen el 35% del total. Així mateix, 
pel que fa als objectes aquest també han estat 7 i representen un altre 35% del total. 

Hi  ha  6  col∙leccions  referenciades  en  el  municipi,  que  representen  el  30%  dels 
elements de les tipologies d’aquest àmbit. 

Les  tasques d’inventari que  s’han  realitzat no han  comportat que es  referenciés  cap 
col∙lecció particular d’objectes o de material etnològic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

35%

30%

Patrimoni moble

Elements urba

Objectes

Col∙leccions

Imatges d’alguns 

elements 

representatius de 

cada una de les 

tipologies que 

conformen l’àmbit 

del patrimoni 

immoble (Can Valeri, 

la Mina de l’Estany, 

la Font Vella i el 

carrer dels Caputxins 

del Raval del Prat). 
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Patrimoni Documental 

Han  estat  3  els  elements  del  patrimoni  cultural  del  terme  de  l’Estany  que  es 
corresponen a les tipologies específiques referents al patrimoni documental. 

D’una banda hi ha 2  fons arxivístics, que  representen el 67% dels elements d’aquest 
àmbit. Per altra part s’ha  inventariat 1  fons d’imatges, que es correspon amb el 33% 
restant dels elements d’aquest àmbit.  

Aquest fons documental tot  i ser tant de titularitat pública (ajuntament) com privada 
(bisbat) estan vinculats a les entitats i administracions del municipi. 

Les  tasques d’inventari que  s’han  realitzat no han  comportat que es  referenciés  cap 
fons bibliogràfic específic en el municipi.  

 

Element Urbans  7 

Objectes  7 

Col∙leccions  6 

Imatges d’alguns 

elements urbans 

representatius del 

conjunt de béns  que 

conformen l’àmbit 

del patrimoni moble 

del terme de l’Estany 

(El Pedró, la Font 

del Dr. Vilardell, 

rellotge de sol de 

l’Ajuntament i 

Monòlit de la 

carretera). 
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Patrimoni Immaterial 

El nombre total dels elements de les tipologies d’aquest àmbit és de 6 elements, en la 
seva majoria vinculats a esdeveniments i activitats de caràcter festiu. 

D’una banda hi ha 3 elements en  la tipologia de manifestació festiva, que representa 
50% dels elements  inventariats en aquest àmbit. Pel que  fa als elements de música  i 
dansa aquest són 3, el 50% del total. En el seu conjunt els elements d’aquestes dues 
tipologies,  com  són  la  Fira  de  l’Estany  i  el  Ball  Pla,  conformen  un  repertori 
representatiu  de  les  manifestacions  de  la  cultura  tradicional  de  caràcter  popular. 
Aquest fet posa de manifest l’activitat sociocultural de la població.  

D’altra banda no s’ha  inventariat cap element de  les tipologies tècniques artesanals  i 
costumari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fons d’imatges  1 

Fons documental  2 

33%

67%

Patrimoni documental

Fons d'imatges

Fons documental

50%50%

Patrimoni immaterial

Manifestacions
festives

Música i dansa
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Manifestacions festives  3 

Música i dansa  3 

 

 

Patrimoni de Medi Natural 

Pel fet que el terme de  l’Estany es correspon amb un municipi eminentment rural, el 
patrimoni  de  medi  natural  és  un  dels  àmbits  que  compta  amb  més  elements 
inventariats, un total de 15. 

Tot  i  que  no  hi  ha  inventariat  cap  element  en  la  tipologia  específica  d’Espècimen 
botànic  (elements  botànics  singulars),  sí  que  s’han  referenciat  16  elements  en  la 
tipologia de zones d’interès, el total dels quals es correspon amb el nombre total dels 
elements d’aquest àmbit. 

Amb tot, tenint en compte la superfície que ocupa el terme municipal de l’Estany, 10,2 
Km2,  el  nombre  de  zones  d’interès  inventariades  esdevenen  un  referent  a  tenir  en 
consideració  pel  que  fa  a  l’entitat  que  assoleix  el  patrimoni  natural  en  relació  al 
conjunt del patrimoni inventariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones d’interès  16 

Imatges d’alguns 

elements 

representatius que 

conformen l’àmbit 

del patrimoni de 

medi natural (Font 

del Molí, Puig de la 

Caritat i el Serrat del 

Gaig, Font Jesús i 

Font de Sant Antoni). 
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4.2 ‐ Anàlisi i estat actual del patrimoni municipal 

En el següent apartat es detalla una anàlisi global de la situació actual que presenta el 
conjunt del patrimoni municipal del terme de l’Estany realitzat a partir d’una valoració 
dels elements inventariats. 

El conjunt de  les dades  recopilades en  les  fitxes dels elements  inventariats s permet 
disposar  d’una  àmplia  informació  sobre  les  característiques  i  l’estat  actual  que 
presenten  els  elements  referenciats.  Aquesta  informació  possibilita  plantejar  totes 
aquelles  iniciatives  que  es  considerin  pertinents  per  la  millora  de  la  preservació  i 
difusió dels valors patrimonials dels elements.  

 

Estat de conservació 

En  aquest  apartat  es  classifiquen  els  elements  inventariats  pel  seu  estat  de 
conservació. Majoritàriament, el patrimoni cultural de  l’Estany es troba en bon estat, 
representant un 87% del total de les fitxes relacionades. Alhora, un 10% dels elements 
presenta un estat de conservació regular i sols un 3% presenta un estat de conservació 
dolent. La major part dels elements que es troben en un estat de conservació dolent i 
que ofereixen unes condicions precàries es corresponen amb edificacions de caràcter 
rural, especialment masies abandonades. 

Pel que fa a aquells elements que presenten un estat de conservació regular, es deu, 
majoritàriament, a elements susceptibles de requerir algun tipus d’actuació puntual de 
condicionament o restauració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

10%

3%

Estat de conservació

Bo

Regular

Dolent



29 
 

29 
 

 

 

 

 

 

Titularitat dels elements 

La majoria de  la  titularitat dels béns  fitxats  són de caràcter privat, un 81% del  total. 
D’entre aquests, predominen els que són de particulars, però també n’hi ha d’entitats 
o institucions, com ara el Bisbat de Vic. 

Els béns de titularitat pública representen el 19% i són en la seva majoria de propietat 
municipal. D’aquests una gran part es corresponen a elements urbans que s’emplacen 
o associen a  la via pública. Cal  també  fer esment que entre aquests s’hi  inclouen  les 
manifestacions culturals pertanyents a l’àmbit del patrimoni immaterial. 

 

 

 

 

 

 

ica  45 

Privada  174 

 

 

 

 

 

 

 

Cronologia 

El  marc  cronològic  a  què  es  corresponen  els  elements  inventariats  reflecteix  el 
dinamisme que ha experimentat l’ocupació humana al llarg del temps. 

Bo  195 

Regular  24 

Dolent  6 

Privada  182 

Pública  43 

19%

81%

Tituralitat

Pública

Privada
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La  major  part  dels  béns  fitxats  són  d’època  contemporània,  període  que  amb  74 
elements  representa el 33% del  total. Aquest  comprèn un gran nombre dels edificis 
referenciats  (cases  i  masos)  fruit  d’un  moment  de  creixement  socioeconòmic  del 
municipi. Aquests elements són els que es troben en millors condicions. 

En segon lloc l'etapa més documentada és l'època moderna que amb 64 elements que 
representen  el  28%  del  total.  Període  a  què  també  cal  considerar  els  52  elements 
datats entre  l'època contemporània  i  la moderna,  i que representen el 23% del total. 
Pel que  fa als elements que van des d’època medieval, moderna  i contemporània en 
són 10 i representen el 5% del total. 

D'època Medieval s'hi corresponen 7 elements, 5%, que estan relacionats amb els 11 
elements datats entre aquest període i el modern, un 5% del total. 

En  relació als períodes  romà,  ibèric  i prehistòric, els elements  fitxats  són merament 
testimonials, no representant tots junts el 2% del còmput total, De la mateixa manera 
que ho són els elements associats a nivells geològics. 

Aquesta distribució cronològica és representativa de  la mateixa ocupació humana de 
l'indret.  Posant‐se  de  manifest  que  tot  haver  uns  orígens  ancestrals  en  l'ocupació 
d'aquest territori no fou fins a època medieval que s'assentà. I serà posteriorment, ja 
en època moderna quan es comença a desenvolupar el nucli del poble per conformar 
l'actual trama urbana ja durant l'època contemporània recent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenozoic  4 

Prehistòria  1 

Ibèric‐romà  2 

2%

0%

1%
3%

5%

28%

23%

33%

5%

Cronologia Cenozoic

Prehistòria

Ibèric‐romà

Medieval

Medieval‐Modern

Modern

Modern‐Contemporàni

Contemporani

Medieval‐Modern‐
Contemporani
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Estat de protecció 

Al municipi de l’Estany s’han inventariat 201 elements que no disposen de cap tipus de  
protecció legal o física, representant aquest un 89% del total inventariat. D’altra banda 
sols  hi  ha  24  elements  que  gaudeixen  d’alguna  protecció  legal  concreta  i  que 
conformen un 11%, tant pel fet d’estar declarats com a tals o pel fet de formar part o 
quedar integrats en un element catalogat amb identitat específica. 

Del total dels béns inventariats són 6 els que gaudeixen d’un grau de protecció legal i 
física, i representen sols el 3% del total. Aquest es corresponen amb elements mobles 
custodiats en dependències habilitades al respecte. 

Cal pensar que el nombre d’elements protegits s’incrementarà en el moment que el 
municipi de l’Estany disposi d’un Catàleg de Béns a protegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medieval  7 

Medieval‐Modern  11 

Modern  64 

Modern‐Contemporani  52 

Contemporani  74 

Medieval‐Modern‐Contemporani  10 

7%
3%

1%

89%

Estat de protecció

Legal

Legal i física

Física

Sense protecció legal
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Legal  16 

Legal i física  6 

Física  2 

Sense protecció legal  201 

 

 

4.3 – Descripció de l’estat legal de protecció 

El  present  apartat  es  refereix  al  conjunt  d’elements  inventariats  que,  en  funció  del 
marc legislatiu i normatiu vigent, disposen d’un grau de protecció legal concret.  

Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per  la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm.1807, 11 octubre 1993) són tres: 

 Bé Cultural d’Interès Nacional  (BCIN); només el Govern de  la Generalitat té  la 
facultat de declarar‐los. 

 Béns catalogats, denominats en el cas dels  immobles, Béns Culturals d’Interès 
Local  (BCIL).  Aquest  instrument  de  protecció  i  catalogació  s’atribueix  als 
municipis. 

 Els restants béns integrats del patrimoni cultural català (BIPCC). 
 

El municipi no disposa de Catàleg  (Urbanístic) de Béns Protegits, eina cabdal per a  la 
protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi. 
 

Béns Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Els  elements  immobles  que  conformen  el  grup  dels  béns  catalogats  del  terme  de 
l’Estany es limiten a dos únics casos. Tot i que per la seva rellevància i entitat abasten 
un seguit de construccions, objectes i documentació que esdevenen un dels principals 
valors patrimonials del municipi, i que permet copsar l’origen del nucli de població així 
com la dilatada història dels seus habitants i del conjunt del poble. 

 

Núm. fitxa  Denominació  referència 

44  Creu de Terme  6860‐I, 20/03/2014 

73  Monestir de Santa Maria de l’Estany  MH 118 

 

El Monestir de Santa Maria de l’Estany (Fitxa 73) és un conjunt arquitectònic que està 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) (118‐MH, Decret 03/06/1931). És 
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en  funció  d’aquesta  catalogació  del  conjunt monàstic  i  atenent  a  la  delimitació  del 
mateix que aquest grau de protecció s’ha d’aplicar a tots els elements  immobles que 
com a tals han estat fitxats  i que es  localitzen dins dels àmbits de protecció del BCIN 
definit per  al monestir. De  la mateixa manera, ho  són  tot  els béns mobles que  s’hi 
preserven en el seu interior. 

Del  seguit dels elements  immobles que han estat  fitxats  individualment atenent a  la 
seva  entitat  i  rellevància  patrimonial,  constitueixen  una  part  física  diferenciada  del 
conjunt declarat BCIN del Monestir de  santa Maria de  l’Estany  (Fitxa núm. 73),  se’n 
detalla la següent relació: 

 

Núm. fitxa  Denominació 

73  Monestir de Santa Maria de l’Estany 

74  Església de Santa de l’Estany 

76  Casa de Cultura 

78  Claustre del monestir de Santa Maria de l’Estany 

85  Capella del Santíssim 

87  Antigues dependències Monestir 

95  Torre campanar de l’església de Santa Maria de l’Estany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general del 

conjunt Monestir de 

Santa Maria de 

l’Estany declarat Bé 

Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN). 

(Plànol: Catàleg de 

Monuments i 

Conjunts Històric-

artístics de 

Catalunya. (1989) 

Barcelona. 

Generalitat de 

Catalunya. P. 173) 
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Així mateix,  també es detalla una  relació del  conjunt d’elements mobles que  també 
han estat fitxats individualment i que es localitzen a l’interior de les dependències del 
monestir catalogades com a BCIN. 

Núm. fitxa  Denominació 

64  Fons Arxiu del Monestir de Santa Maria de l’Estany 

79  Mare de Déu de la Llet 

81  Pila Baptismal 

84  Col∙lecció del Museu del Monestir de Santa Maria de l’Estany 
 

La Llei de Patrimoni Cultural Català (1993) també inclou els béns mobles d’un municipi 
que es troben conservats a museus. Tenen protecció  legal doncs, els béns de  l’Estany 
que es conserven al museu del Bisbat de Vic. 

 

Núm. fitxa  Denominació  referència 

221  Teixit dels Lleons de Santa Maria de l’Estany  MEV 4133, 7775, 7776 

 

La Creu de Terme (Fitxa 44) tot i que als inventaris i catàlegs referents al patrimoni del 
municipi de  l’Estany figura com a BCIL, tenint en compte que  la seva pròpia tipologia 
formal  en  funció  del  decret  571/63,  de  14  de  març  de  1963,  del  Ministerio  de 
Educación  sobre  “Protección  de  escudos,  emblemas,  piedras  heráldicas,  rollos  de 
justicia,  cruces  de  término  y  similares”  és  de  facto  un  BCIN  i  com  a  tal  ha  de  ser 
considerada. És per això, que  s’ha  inclòs entre  la  relació dels béns catalogats  com a 
BCIN del municipi de l’Estany. 

 

Béns Cultural d’Interès Local (BCIL)  

Els elements inventariats que es corresponen amb Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) 
són 5. Aquests es  tenen en compte en  la  relació de béns que es recull a  les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de  l’Estany aprovades el 29 de maig de 1991, 
Text refòs de 2005 i Transcripció de 2011, d’acord amb la llei 3/1984 de 9 de gener de 
Mesures d’Adequació de  l’Ordenament Urbanístic de Catalunya  (DOGC 339, de 18‐1‐
1984). Aquests són: 
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Núm. fitxa  Denominació  referència 

38  Font Vella o Font de les Eres  6858‐I, 24/03/2014 

44  Creu de terme  6860‐I, 24/3/2014 

58  El Pontarró  6859‐I, 24/03/2014 

59  El Pedró del Pontarró  6859‐I, 24/03/2014 

60  La Mina de l’Estany   21991‐I, 23/03/2009 

 

Jaciments Arqueològics 

La Llei 9/1993. De 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català i la llei 2/202, de 12 de 
març, d’Urbanisme de Catalunya regulen la protecció d’àrees o restes arqueològiques. 
La  protecció  d’aquests  elements  s'estableix  mitjançant  llur  declaració  com  a  béns 
culturals d'interès nacional o mitjançant llur catalogació i, en tot cas, amb l'aplicació de 
les regles específiques d'aquest capítol. 

Dels  5  elements que  en  el present  inventari han  estat  fitxats  tipològicament  com  a 
jaciments arqueològics, tant sols 1 disposa d’un grau de protecció específica a l’ubicar‐
se en el subsòl de l’interior del Monestir de Santa Maria de l’Estany, bé declarat BCIN 

 

Núm. fitxa  Denominació 

217  Casa de Cultura 

 

PATRIMONI IMMATERIAL 

No  hi  ha  cap  element  de  patrimoni  immaterial  inventariat  que  hagi  estat  declarat 
d’interès per la Generalitat de Catalunya. 

 

PATRIMONI NATURAL 

Pel  que  fa  a  les  figures  de  protecció  del  patrimoni  natural  que  contempla  el  marc 
legislatiu vigent que afecten elements inventariats del municipi de l’Estany, són les que 
es detallen a continuació. 

 

Espais d’Interès Natural PEIN 

Segons  el Pla d’Espais d’Interès Natural del Moianès  i Riera de Muntanyana  (PEIN), 
d’acord  amb  la  Llei  12/1985,  de  13  de  juny  d’espais  naturals  i  la  modificada 
posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, 
al  sòl no urbanitzable del  terme municipal de  l’Estany hi ha 1 element dels que han 
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estat inventariats que queda inclòs en el Sector 2 – L’Estany del PEIN – Moianès i Riera 
de Muntanyola. 

 
Núm. fitxa  Denominació  referència 

67  Puig de la Caritat  ‐ Serrat dels Lliris  Codi 320 MSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones Humides IZH 

Inventari  de  Zones  humides  de  Catalunya  (IZH)  del  Departament  de  Territori  i 
Sostenibilitat de  la Generalitat de Catalunya, d’acord amb  la  Llei 12/1985, de 13 de 
juny d’espais naturals. Modificada posteriorment per  la Llei 12/2006, de 27 de  juliol, 
de mesures en matèria de medi ambient el sòl no urbanitzable del terme municipal de 
l’Estany inclou 3 dels elements del patrimoni natural recollits en el present inventari. 

Plànol de les zones de protecció del Patrimoni Natural del terme de l’Estany que recull El Text 

Refós de les NNSS de l’Estany 2013, aprovació definitiva Comissió d’Urbanisme de Catalunya 

Central, abril de 2013. (Plànol: Ordenació del Sòl no urbanitzable. Transcripció de les Normes 
Subsidiàries del planejament de l’Estany. 2011). 

Zones de Protecció Forestal:   PEIN Moianès i Riera de Muntanyana 

Zones Humides:   Antic Estany - Inventari de Zones Humides de Catalunya 
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4.4 ‐ Elements no fitxats 

En aquest apartat es  recull  la  relació d’elements que no disposen de  fitxa pròpia. Es 
tracta  d’elements  que  per  diversos motius  no  s’ha  estimat  pertinent  integrar‐los  al 
llistat general, i com a tals han estat inclosos en aquesta memòria com a elements “no 
fitxats”. Entre aquests hi ha tots aquells que han desaparegut, els que es localitzen fora 
dels  límits del  terme o aquells que no  tenen  rellevància suficient per  formar part de 
l’inventari.  Amb  la  finalitat  de  deixar  constància  de  la  seva  existència  i  per  tal  de 
disposar  d’una  relació  completa  d’aquests  elements  a  continuació  se’n  detalla  les 
seves característiques bàsiques perquè siguin  tingudes en consideració per qualsevol 
altra actuació sobre el patrimoni del terme. 

La relació que es presenta a continuació d’aquests elements ha estat ordenada a partir 
de  les mateixes tipologies establertes utilitzades en  la confecció de  les fitxes, d’acord 
amb el que s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques emprat. 

Cal  fer  una menció  especial  a  la  Fàbrica  de Dalt  i  la  Fàbrica  de  Baix,  elements  que 
detenen  una  especial  rellevància  en  ser  dos  referents  del  desenvolupament 
socioeconòmic del municipi. 

 

 

ref.  denominació  àmbit  Codi / tipologia 

1  Apilament pedres Font Pedrosa  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

2  Col∙lecció rajoles Ajuntament  Patrimoni moble  Col∙leccions 

3  Dipòsit d’aigües municipal  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

4  Fabrica de Baix  Patrimoni immoble  Edifici 

5  Fàbrica de Dalt  Patrimoni immoble  Edifici 

6  Font de Cal Jan  Patrimoni natural  Zona d’interès 

Núm. 
fitxa 

Denominació  referència 

40  Rec de les Nogueres  IZH‐1300800 

41  Rec del Mig  IZH‐1300800 

43  Antic Estany (dessecat)  IZH‐1300800 
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7  Font Canaleta (TM Moià)  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

8  Font de Centes  Patrimoni natural  Zona d’interès 

9  Font del Ferro  Patrimoni natural  Zona d’interès 

10  Forn de Teules Font del castell  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

11  Marges de pedra seca  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

12  Pou del Pujolet  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

13  Forn de Teules (Font de Jesús)  Patrimoni immoble  Element arquitectònic 

14  Plafó ceràmic Partit judicial  Patrimoni moble  Objecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 ‐Equipaments i activitats patrimonials 

El municipi  de  l’Estany  compta  amb  diversos  equipaments  de  caràcter  cultural  que 
promouen i fomenten iniciatives socioculturals en pro del coneixement i la difusió dels 
elements que conformen el patrimoni del terme.  

 

Arxiu del Monestir: En ell s'hi guarda una part de la documentació de l'antic monestir, 
compres,  vendes,  testaments,  capbreus,  etc. D'entre  la  qual  documentació  que  s’hi 

Imatges d’alguns dels elements No fitxats: 

Fabrica de Baix (Foto R. Farràs, 1985), Dipòsit d’aigua 

municipal i Col∙lecció de rajoles de l’Ajuntament i Font 

Canaleta (TM de Moià). 
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custodia es pot remarcar una bona sèrie de pergamins dels segles XII, XIII i XIV. També 
s'hi guarden els  llibres  sacramentals, batejos, casaments, defuncions de  la parròquia 
de Santa Maria, així com diversos llibres notarials. 

 

Casa  de  Cultura:  L’any  2015  es  posà  en  funcionament  la  Casa  de  Cultura,  un 
equipament que recull diversos serveis: l'Oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, 
el  Centre  de  visitants  (centre  d'interpretació)  i  la  Sala  de  lectura.  Es  tracta  d’un 
equipament concebut com un espai de dinamització  turística, econòmica  i  social del 
municipi de l'Estany i de la comarca del Moianès. 

 

Museu del Monestir de Santa Maria de  l’Estany:  les col∙leccions que guarda aquest 
museu se centren en un conjunt de fons d’art religiós i popular aplegades per qui fou 
rector  i gran  impulsor de  les  reformes al conjunt del monestir Mn. Aureli Pou. Tot  i 
tractar‐se d’una compilació de peces de tipologia diversa i heterogènia, el seu conjunt 
deté un cert  interès. Destacant‐ne algunes peces concretes com és el cas del Tresor 
parroquial de Santa Maria i el conjunt de làpides sepulcrals d’època gòtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa d’activitats culturals i relacionades amb la promoció i difusió del patrimoni 
cultural del municipi està directament relacionat amb les iniciatives que es promouen 
des  dels  equipaments  culturals  anteriorment  esmentats.  El  conjunt  d’aquestes 
activitats  esdevenen  la  principal  dinàmica  de  foment  i  promoció  del  conjunt 
patrimonial del municipi. 

 

Stagnum.  Programació  cultural  de  l’Estany  és  fruit  de  la  col∙laboració  de  3  entitats: 
l’Ajuntament de  l’Estany,  L’albergueria‐Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic  / 
Monestir de Santa Maria de  l’Estany  i el Consorci per  la Promoció dels Municipis del 

Imatge de l’interior 

expositiu del Centre de 

Visitants de l’Estany que 

es localitza a la planta 

baixa de la Casa de 

Cultura. 
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Moianès.  Totes  les  activitats  tenen  lloc  en  el  marc  del  monestir  romànic  de  Santa 
Maria de l’Estany. http://stagnumestany.blogspot.com.es/ 

 

Concurs  de  Pintura  ràpida:  Certament  anual  promogut  per  l’ajuntament  que  es 
celebra  en  el  marc  de  les  activitats  de  la  Fira  de  l’Estany  i  que  compta  ja  amb  45 
edicions. 

 

Ecomuseu del Moianès: És un projector  territorial  i  transversal promogut  i  impulsat 
des  del  Consorci  el  Moianès  (ara  consell  comarcal),  que  té  com  a  objectiu  bàsic 
revalorar el patrimoni existent a  la comarca del Moianès  i convertir‐lo en un projecte 
turístic  i  cultural,  mediambiental,  social  i  econòmic  per  tal  de  generar  activitat 
econòmica i nous llocs de treball en els deu municipis del Moianès.  

 

Associacions i Entitats culturals  

D’altra banda, també cal fer ressò de l’activitat cultural que es porta a terme des de les 
associacions i entitats locals, en pro del patrimoni del terme de l’Estany. Com és el cas 
de les següents: 

‐ Associació Cultural i Recreativa de l’Estany  

Es tracta d’una entitat sense ànim de  lucre que es manifesta molt activa  i que 
s’encarrega  d’organitzar  la  festa  dels  Patges  i  Reis,  el  foc  de  Sant  Joan,  la 
Caminada  Popular,  i  altres  activitats  durant  tot  l'any,  com  una  Calçotada 
Popular a  l'hivern,  i a  l'estiu espectacles a  la plaça del Monestir  i al Claustre. 
http://estanyacr.blogspot.com.es/ 

‐  Club de Bitlles Catalanes 
Entitat que centra la seva activitat esportiva en fomentar i donar a conèixer una 
manifestació de caràcter tradicional. 
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