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1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat 
en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu Programa d’Interpretació 
del Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural, 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 Malla (Osona). L’estudi ha estat encarregat a l’empresa de 
serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, S.L, a partir de la sol·licitud efectuada per 
l’Ajuntament de Malla.  

La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret Blackburn, entre els mesos de 
desembre de 2012 a març de 2012, amb la col·laboració de Lourdes Moret Pujol i Dídac 
Pàmies Gual, i la coordinació de Marc Bosch de Doria. 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones 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 Malla pel seu interès i les gestions facilitades. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca, museu o centre oficial o privat, 
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes pels seus tècnics, especialment al personal de l’Arxiu Comarcal d’Osona, 
de l’Arxiu Episcopal de Vic, del Museu Episcopal de Vic, del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Joan Triadú de 
Vic. 

El nostre agraïment també és per les persones (propietaris, masovers i llogaters) que ens han 
obert tan amablement les portes de casa seva.  
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

El municipi de Malla està situat a la comarca d’Osona i té una extensió de 11 km2. El seu 
territori es troba dins la Plana de Vic, formada al voltant dels Prepirineus, la Serralada 
transversal i la Serralada Prelitoral. Limita amb el municipi de Vic a mestral i tramuntana; a 
llevant amb Santa Eugènia de Berga i Taradell i a migdia i garbí amb Tona i Muntanyola. Dins 
el terme de Malla també hi ha l’antiga quadra de Torrellebreta, situada entre els termes 
municipals de Tona, Seva i Taradell.  

La orografia del terme és molt suau, amb els característics turons de margues blaves, entre els 
que destaquen en altitud la Serra del Vilar (823 m.) el puig Clascar (643 m.) i la serra de 
Torrellebreta (638 m.). El territori és una plana d’erosió fluvial que, a causa de l’acumulació de 
materials terciaris, fa que les seves terres tinguin una important fertilitat. Per aquest motiu, es 
tracta d’una zona àmpliament poblada des d’antic i que encara avui té l’agricultura i la 
ramaderia com una activitat econòmica destacada. És igualment important la presència del riu 
Gurri i les rieres de Tona i de Múnter que travessen el municipi de Malla i que tradicionalment 
s’han aprofitat per l’economia local, ja sigui a través de molins fariners hidràulics com el del Ral, 
com a través de recs per abastir d’aigua els conreus. 

 

 
El riu Gurri  
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El clima de Malla és de tipus mediterrani continental, que es caracteritza per estius més 
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 mediterrani, 
especialment de bosc de roure martinenc (Quercus humilis), molt característic de la Plana de 
Vic, i que es concentra especialment en les serres i turons del terme. El manteniment del 
poblament dispers i de l’activitat agrícola ha permès que es conservin diversos boscos d’aquest 
tipus, entre els que destaca que hi ha a llevant del Verdaguer i al voltant del Puig.   

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, al territori que avui ocupa Malla el tipus de poblament era d’hàbitat 
rural dispers. En el fogatge de l’any 1378 hi consta que en el terme i parròquia del castell de 
Malla hi havia 27 focs, dels quals 2 són reials i 25 de nobles. D’altra banda, a Torrellebreta s’hi 
contaven 3 focs eclesiàstics del Bisbe de Vic i 4 focs reials. En el fogatge de l’any 1497 de 
Malla va descendir fins als 21 focs, probablement a causa de la gran mortalitat causada per la 
pesta negra. L’any 1553 a Malla es contaven 23 focs, pel que podem constatar que des del 
període medieval la població es va mantenir sense canvis significatius. Molts dels noms que hi 
consten es corresponen amb els noms dels masos mallencs que han arribat als nostres dies i 
configuren el tipus de poblament dispers que caracteritza el terme.  

 

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

A partir de la segona meitat del segle XIX hi va haver un augment demogràfic significatiu, 
passant de 143 habitants a finals del segle XVIII fins arribar a 436 l’any 1857. A partir 
d’aleshores, la població va créixer de manera sostinguda fins al primer terç del segle XX, quan 
hi va haver un nou increment de la població de Malla. Aquesta va créixer de forma moderada 
fins a l’any 1940, en què es va assolir el major creixement de la història, amb 509 habitants. 
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Des d’aleshores, la població ha anat decreixent de forma exponencial fins arribar als 259 
habitants actuals. Aquest fet s’explica en bona part per l’èxode rural, tot i que en els darrers 
anys s’aprecia una certa estabilització del nombre d’habitants. A diferència de la majoria de 
poblacions catalanes, a Malla es va mantenir l’estructura d’hàbitat dispers sense consolidació 
d’un nucli i només s’ha construït una urbanització de petites dimensions a l’extrem de garbí del 
terme. 

Per sectors de població, les estadístiques de l’any 2000 reflecteixen una dinàmica similar a la 
societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 30 i els 44 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 75 anys són els menys 
nombrosos. Tanmateix, en els darrers anys s’ha observat un lleuger augment de la natalitat i de 
l’esperança de vida.  
 
 
 

 
 
Font: Informe social del municipi de Malla, Diputació de Barcelona 

 

En l’actualitat el sector agrícola i ramader segueix essent molt important per l’economia del 
municipi, que contrasta amb la dinàmica del país de l’abandonament de l’agricultura. Es tracta 
d’una agricultura eminentment de secà, especialment de cereals, i d’una ramaderia 
especialitzada en el porcí i el boví. D’altra banda, la indústria està representada de forma més 
testimonial, concentrat a l’entorn de la carretera C-17. Pel que fa al sector serveis, ha passat a 
ser el més representat en els darrers anys gràcies al fet d’haver-hi instal·lat dins el terme un 
centre comercial.   
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

Malla és una població molt ben comunicada a nivell terrestre. La principal via de comunicació 
del terme és l’autovia C-17, que va de sud a nord i constitueix un eix entre l’àrea metropolitana 
de Barcelona i les comarques d’Osona i el Ripollès. Els masos que hi ha disseminats pel terme 
tenen els camins propis asfaltats gairebé en la seva totalitat i aquests comuniquen amb la 
mateixa autovia o bé les seves vies de servei. Cal afegir que els cartells indicatius situats a les 
cruïlles de camins faciliten molt la circulació pel terme. A l’extrem de migdia del municipi hi ha 
les carreteres N-141c i la BV-5306 que condueixen a Múnter i Taradell, respectivament. Pel 
que fa a la part de Torrellebreta, s’hi pot accedir des de les carreteres BV-5303 i BV-5305, que 
passen pel terme de Seva. Tot i que el ferrocarril transcorre pel sector de llevant del municipi, 
no té parada pròpia, sinó que la més propera és la de Vic.  

3.3. Síntesi històrica 

Els vestigis arqueològics localitzats al turó del Clascar indiquen la presència d’un assentament 
ibèric que va ser ocupat posteriorment pels romans. És probable que els monuments funeraris 
trobats al peu del turó estiguin relacionats amb aquest jaciment. A l’entorn de la Teuleria de 
l’Albanell també s’hi va documentar un jaciment de les mateixes característiques, a més d’un 
mil·liari trobat a peu del camí ral que hi passa per davant i que indica la presència d’una via 
romana. A la zona de Torrellebreta també hi ha indicis d’ocupació des de l’Edat dels Metalls pel 
material trobat davant del mas, que també tingué continuïtat en època ibèrica i romana. 
Tanmateix, el període tardo-antic està molt poc documentat a Malla. És possible que futures 
excavacions arqueològiques aportin dades relatives a aquest període concret.  

La primera notícia documental de Malla es remunta a l’any 918, quan s’esmenta el castro 
Ursalitano en motiu de la venda d’unes terres. A partir de l'any 962 el castell va pertànyer als 
vescomtes de Girona, que en van mantenir la possessió almenys fins a l'any 1044, quan ja 
consta com a castrum de Medalia. A partir d'aquesta data, el castell fou llegat a Sant Pere de 
Vic una meitat i al monestir de Santa Maria de Ripoll l'altra. Després d'un judici entre les dues 
parts pel seu domini, van acabar venent-lo al comte de Barcelona, Berenguer Ramon I. En 
motiu del pacte establert entre els comtes de Barcelona i de Besalú, el castell és esmentat de 
nou l'any 1107. En aquest moment, el castlà del castell era Pere Bernat de l'Aguilar, de Tona. 
Suposem que el seu descendent va ser el primer en cognominar-se Malla, iniciant-se així un 
dels llinatges més destacats d'Osona d'aquesta època. El primer d'ells, Guanalgod, testà en 
favor del seu fill Ramon l'any 1138, qui residia en un casal de la sagrera de Sant Vicenç de 
Malla. En aquest moment, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, el va concedir als 
Montcada, que el van tenir fins a principi del segle XIV, quan va ser confiscat per la monarquia. 
L'any 1356 el castell va quedar inclòs dins del nou comtat d'Osona, que el rei Pere el 
Cerimoniós va establir a favor de Bernat III de Cabrera. Després que els béns del comte fossin 
confiscats per la corona, l'any 1372 Pere el Cerimoniós va restituir els béns a la seva família, 
llevat del castell de Malla, que quedà com a possessió reial. Un any més tard, el monarca va 
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vendre'l a l'aleshores castlà, Roger de Malla. La possessió dels Malla sobre el castell i el seu 
terme es perllongà fins a l'any 1419, quan el rei Alfons el Magnànim el va redimir i el va 
concedir com a carrer i membre de la ciutat de Vic. Per aquest fet, els habitants de Malla van 
protestar durant els segles posteriors, ja que els impostos que havien de pagar als consellers 
de Vic eren molt elevats. Pel que fa al llinatge dels Malla, ja desvinculats del castell de Malla, 
van entroncar amb els Cartellà durant la segona meitat del segle XVI.  

En motiu d’una donació a Orsal, s’esmenta l’església de Sant Vicenç de Malla en un document 
de l’any 962. En aquest moment, doncs, ja es trobava dins el terme del castell. L'any 1052 
consta com a parròquia, tot i que a l'entorn d'aquesta època el temple es va construir de nou. 
L'altar de Santa Maria que hi havia a l'església va ser consagrat l'any 1191 pel bisbe de Vic, 
Ramon Xetmar. A l’entorn de l’església s’hi va consolidar la sagrera, de la qual en resten 
fonaments entre la rectoria i la masia del Folchs, que va desamortitzar-se vers el segle XIV, en 
motiu de la crisi baix medieval. 

En el període alt medieval també tenim notícies de Montells, una gran propietat agrícola 
àmpliament documentada des de l'any 941, quan constava de dues vil·les: Montezellos 
superiores i Montezellos subteriores. Estava situada dins el terme del castell de Taradell i 
s'estenia des de la Guardiola fins al Molist i el Ral. L'any 1185 consta la propietat de Bernat 
Montells entre les afrontacions del mas Coromina de la Quadra del Real. A principi del segle 
XIII, dins la venta de la Quadra del Real al monestir de l'Estany s'hi inclou l'alou de Raimund 
Muntells. L'any 1441 Joan Muntells, fill de Guillem i Jacoba, es va casar amb Margarida 
Puitgdollers. Tant en el fogatge de l'any 1497 com en el de 1553 hi consta el mas Muntells. Ja 
al segle XVII l'hereu i propietari del mas era Jacob Muntells. 

Un altre assentament datat des de l’any 965 és el Ral o Real, que s’esmenta com "ad ipso 
Riale", dins el terme de Taradell. Ja al segle XII, el mas Ral i les seves terres van ser 
adquirides en franc alou per Berenguer de Taradell, castlà del castell de Taradell. El ple domini 
de l'alou del Ral, que incloïa el mas i el molí, va ser adquirit l'any 1201 pel prior Bernat del 
monestir de Santa Maria de l'Estany - que fins aleshores hi tenia drets- a Pere Ramon de 
Taradell, la seva muller Ermesenda, als seus fills i a Tiburgis de Taradell. Poc després, l'any 
1205, la família Mont-rodon també ven els seus drets al delme del Ral al monestir de l'Estany. 
Sabem que en aquest moment residien en els masos que el priorat tenia a la zona Guillem i 
Berenguer Real. Vers el segle XIV, es va redimir de la parròquia de Taradell i les terres a 
l'entorn mas es van constituir com a quadra. Durant el segle XVIII el llinatge dels Ral van 
exercir l'ofici d'escultors, dels quals se'n conserven nombroses talles per la comarca. El primer 
en establir un taller independent a la ciutat de Vic va ser Josep Real i Homs, i van continuar el 
seu ofici els seus fills Vicenç i Antoni Real i Vernis. Els fills del primer, Francesc i Josep Real 
van seguir treballant d'escultors. El fill d'Antoni, Joan, va tenir una filla, que es casà amb Josep 
Gros, els descendents dels quals mantingueren el taller fins a la segona meitat del segle XIX. 

En plena època baix medieval, al terme de Malla ja hi existien diversos masos disseminats, 
entre els quals hi reconeixem els masos Bolló, Coll, Pla, Prat, Puig, Folchs, Font, Cirera, 
Albanell, Om, Torrellebreta, Masferrer, Paracolls, Roca, Vilar, etc. Dos d’aquests masos poden 
tenir el seu origen en una torre de defensa: el Prat i Torrellebreta. Segons Antoni Pladevall, la 
quadra de Torrellebreta va crear-se a l'entorn de l'antiga torre de Proves, després anomenada 
Torre-lliberta o llebreta. Més endavant, en crear el comtat d'Osona l'any 1356 en favor de 
Bernat III de Cabrera, el monarca Pere el Cerimoniós va donar-li els castells de Casserres, 
Gurb, Tona, Manlleu, Savassona, Tavertet i el Brull; així com les quadres de Vilarsagorga, 
Vallbona, Serarols, Terrassola i Torrellebreta, entre d'altres. Tot i així, el sobirà li posa com a 
condició que en el termini d'un any han de ser enderrocats. Pel que fa a la torre del Prat, tot i 
que no s’ha trobat documentació on s’esmenti, queda en peu bona part de la construcció. 

El terme del Castell de Malla coincideix en bona part amb l’actual, llevat de les antigues 
quadres del Ral i de Torrellebreta, que des de l’època medieval havien estat un terme autònom 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Malla (Osona) 
 

   

Memòria [p. 11]         

de domini reial. La quadra de Torrellebreta va formar part des del segle XV fins al segle XVIII 
de les Quadres Unides d’Osona (format per les quadres de Folgueroles, Sant Joan de Galí o de 
Riuprimer, Riudeperes i Golomers), que estaven administrades per un únic batlle. Aquesta 
condició que va mantenir fins al 1840 que es va annexar a Malla. 

Durant el segle XIX, en el Pla de Malla s’hi va produir un enfrontament en el context de la 
batalla de Vic, durant la Guerra del Francès. Concretament, va tenir lloc el 20 de febrer de 
1810, quan les tropes de l'exèrcit espanyol, comandades pel general Enrique O'Donnell, i les 
napoleòniques, comandades pel general Joseph Souham, van enfrontar-se en la proximitat de 
la ciutat de Vic amb l'objectiu de controlar la ciutat. Durant la batalla, en general Souham va 
quedar ferit de bala a l'ull esquerra, pel que va ser portat des del mas Pla de Malla fins a Vic, 
on va ser curat. La batalla va concloure amb la derrota de l'exèrcit espanyol, que va fugir a 
refugiar-se a la zona de Collsuspina.  

Entre els successos produïts en el context de la Guerra Civil, és conegut el cas de la carretera 
de Vic a Barcelona, al Coll de Malla. Aquí les milícies antifranquistes de Vic van assassinar 
Josep Soldevila, Josep Boixadera i Jaume Galobart, el darrer dels quals era un gran propietari 
osonenc. Ell d’entrada va aconseguir fugir, ferit, a través d’un camp de blat, fins arribar al mas 
Galobart, dins la parròquia de Malla però en terme de Taradell. El masover va manar als seus 
fills anar als masos veïns (el Prat, el Bolló) per demanar consell de què fer amb l’amo del mas 
Riambau. Al cap de poca estona els milicians el van localitzar i el van afusellar a l’era del mas. 

3.4. Toponímia i escut municipal 

El topònim local més antic és de l’any 918, en un document on s’esmenta el castro Orsali o 
Ursalitano. Des del segle XI es documenten els topònims Medallola i castro de medalia, nom 
del qual prové Malla. Es creu que el seu origen neix de mata, que es correspon amb una roca 
de forma cònica i que evoluciona de metalis i metalia. Una altra possibilitat és que derivi de la 
paraula àrab al-màdar al-ulya, que vol dir “indret enlairat” (BOFARULL, 2002: 102). 

Entre els topònims locals més antics, documentat des del 929, també hi trobem Montezellus, 
que donà nom al desaparegut mas de Montells. Són igualment destacats els noms Prat i Riale, 
documentats respectivament entre els anys 968 i 969, que són l’origen de dues masies 
mallenques del mateix nom. Per últim, l’església de Sant Vicenç de Malla està documentada 
des de l’any 988 dins el terme del castell d’Orsal. 

L’escut oficial de Malla és caironat, losanjat d’or i de sable i la filiera de gules. Com a timbre hi 
ha una corona mural de poble. Va ser aprovat el 12 de gener de 1994 i publicat en el DOGC el 
24 de gener del mateix any. 
                 

http://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_gener
http://ca.wikipedia.org/wiki/1994
http://ca.wikipedia.org/wiki/DOGC
http://ca.wikipedia.org/wiki/24_de_gener
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   Font: wikipedia 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Escut_de_Malla.svg�
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4.  METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni cultural i 
natural d’un municipi. L’eix bàsic 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’informació oral. Amb l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les 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 patrimoni. Un instrument que permeti d’establir mesures per a la seva protecció i 
conservació i faciliti el seu accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programes de difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, 
publicacions, jornades de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es tracta d’un element viu, un instrument 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 del treball (nous jaciments arqueològics, donacions de col·leccions, etc.), o se’n 
poden haver de treure per motius diversos com el robatori, la seva destrucció (natural o 
antròpica) o els canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa de 
Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Malla, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, ni un estudi 
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 normativa. És una base de dades, que recull tot el patrimoni 
existent en el municipi, a partir de la qual es poden gestionar diverses accions; però sempre 
com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia:  
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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 fitxa establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; 
Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; 
Latitud; Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; 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 Arquitectònic de Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari d’Arbres Monumentals de la 
Generalitat de Catalunya, l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i l’Inventari de 
Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de Camins Ramaders. 

També s’ha consultat l’Arxiu Comarcal d’Osona, de l’Arxiu Episcopal de Vic (on hi ha l’Arxiu 
Parroquial de Sant Vicenç), del Museu Episcopal de Vic, del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Joan Triadú de 
Vic. 
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L’elaboració d’aquest Mapa de patrimoni té com a punt de partida l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta llista s’ha ampliat amb el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases rurals 
de Malla del novembre de 2010. També ha servit de base el blog del Costumari de Malla que 
ha fet en Ramon Redorta.   

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Malla: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la planimetria del 
SITMUN i l’Hipermapa de Catalunya. 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la del treball de camp, cercant, localitzant i visitant 
els edificis, les fonts, els jaciments arqueològics, les masies i altres indrets del municipi. Hem 
comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han facilitat la nostra feina i ens han obert les 
portes d’algunes finques particulars. En alguns casos, però, no ha estat possible entrar, ni a 
dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la pròpia finca.  

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el model de fitxa establert i s’han situat topogràficament amb un aparell 
de GPS, en cas que el bé no estigués referenciat a la planimetria de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

Durant el treball de camp també s’han fotografiat en format digital els elements que han estat 
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 utilitzat 
les fotografies cedides per persones o entitats del poble.  

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb 
entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb elements del 
patrimoni cultural de Malla o amb propietaris o masovers de finques. 

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 diagnòstic concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i 
possibilitats del patrimoni cultural de Malla. 

En el cas d’elements ja inventariats per la Generalitat o el planejament urbanístic actual, 
sempre que ha estat possible, s’ha mantingut la mateixa nomenclatura. En els casos que tenim 
constància d’altres nomenclatures per un mateix element a través d’una altra documentació 
consultada (IPA, CCAA, bibliografia o fonts orals), s’ha indicat en el camp d’observacions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 151 elements del patrimoni cultural de Malla. En destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els elements de patrimoni immoble, especialment els edificis. És menys 
nombrós el patrimoni documental, natural, immaterial i moble. No obstant això 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 IM-
MOBLE 

  93 62%  100% 

Edificis 1.1    54 58% 
Conjunts arqui-

tectònics
1.2    3 3% 

Elements arqui-
tectònics

1.3    21 23% 

Jaciments ar-
queològics

1.4    8 9% 

Obra civil 1.5     7 8% 
PATRIMONI MO-
BLE 

  15 10%  100% 

Elements urbans 2.1    3 20% 
Objectes 2.2    7 47% 

Col·leccions 2.3    5 33% 
PATRIMONI DO-
CUMENTAL 

  6 4%   100% 

Fons d’imatges 3.1    2 33% 
Fons documentals 3.2    4 67% 
Fons bibliogràfics 3.3     0 0% 

PATRIMONI IM-
MATERIAL 

  18 12%  100% 

Manifestacions 
festives

4.1    5 28% 

Tècniques artesa-
nals

4.2    4 22% 

Tradició oral 4.3    2 11% 
Música i dansa 4.4    4 22% 

Costumari 4.5    3 17% 
PATRIMONI NA-
TURAL 

  19 13%   100% 

Zones d’interès 5.1    12 63% 
Espècimens botà-

nics
5.2     7 37% 

TOTALS   151 100% 151   
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D’altra banda, en la realització del Mapa s’ha descartat fer la 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 notícies són massa vagues. Els béns del llistat d’elements no 
fitxats (veure annex 4) podran ser inclosos a la base de dades en futures revisions o 
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

S’ha mantingut la fitxa, però, dels béns immobles que, malgrat que han estat modificats o 
parcialment destruïts, estaven inclosos en el planejament urbanístic vigent i en els inventaris 
del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

5.2. Patrimoni immoble 

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del Pla 
Especial del Catàleg de Masies i Cases rurals de Malla del novembre de 2010 i dels inventaris 
del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la Generalitat de Catalunya. Però durant el treball 
de camp s’han detectat elements dels quals no teníem coneixement prèviament, alguns dels 
quals han passat a format part del Mapa de Patrimoni o d’altres s’han inclòs en el llistat 
d’elements no fitxats. 

El patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que ha tingut 
Malla al llarg de la història, i que ha mantingut fins als nostres dies. El nombre de masies i 
elements relacionats amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien.  
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Percentatge de Patrimoni Immoble per tipologies. 
 

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 arquitectònic: format per l’agrupació física de diferents edificis i elements arquitec-
tònics, 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 cinquanta quatre elements. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hem de remarcar la presència de diverses masies d’origen medieval, 
com són el Ral, la Font, Masferrer, la Roca, Paracolls, l’Om, el Coll, Torrellebreta, la Cirera, la 
Fàbrica, el Prat Gros, Puigdollers, les Boules, el Bolló, el Puig, la Feixa, el Folchs, el Pelahí, el 
Pla, el Vilar; algunes de les quals, tot i haver-se consolidat posteriorment, conserven vestigis de 
l’estructura primitiva. Integrada en l’estructura de la masia del Prat Xic s’ha localitzat una torre 
de defensa d’origen medieval, que constitueix un testimoni molt important d’aquest tipus de 
construccions a la comarca.  

Són igualment destacables de l’època medieval els molins fariners hidràulics que van construir-
se al costat dels cursos fluvials mallencs. L’únic que s’ha conservat fins l’actualitat és el molí 
del Ral, així com algun vestigi del molí de Torrellebreta.  
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La major part de les masies esmentades anteriorment van consolidar-se en època moderna, 
entre els segles XVI i XVIII. En aquest moment, coincidint amb un període de creixement 
demogràfic i econòmic, també van construir-se noves masies d’estil clàssic, com l’Albanell, el 
Tei, Can Ballador, el Verdaguer, Can Bou, Can Cabaler, la Coma, Corbateres, el Sabater, el 
Soler, el Sou, Can Teulé, Torremagra i Can València. 

Els grans propietaris de la zona van viure el seu moment àlgid durant la segona meitat del 
segle XIX, fet que es va reflectir en l’arquitectura i els espais exteriors del moment. En són un 
bon exemple les cases de les Vinyes i el Ricart, que presenten les característiques galeries 
porticades i estan envoltades per jardins senyorials. De forma paral·lela, en aquest període 
també es van bastir d’altres masies, que fonamentalment funcionaven com a masoveries dels 
masos més forts. En els casos d’Aigües Partides i el Ricart, van substituir un mas més antic. 
També a l’entorn del camí ral de Vic a Barcelona s’hi van habilitar diversos hostals, entre els 
que contem el del Bolló, Can Paella i l’Hostal Nou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ricart 
 

 

Dins del patrimoni arquitectònic és igualment destacable l’església romànica de Sant Vicenç de 
Malla, construïda al segle XI i reformada entre els segles XVII i XIX. Entre els anys 1983 i 1984 
el Servei de Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona hi va fer una intervenció 
consistent en una rehabilitació en què es volia recuperar la seva fesomia romànica. Alguns 
masos del terme també tenien capella particular, al Prat, el Ral i Torrellebreta; per contra, la 
majoria de cases tenien petits oratoris.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Església de Sant Vicenç de Malla 
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Conjunts arquitectònics 

Corresponents a aquesta tipologia, s’han inventariat tres elements, que es corresponen amb 
grans masos constituïts per diversos edificis. Trobem els masos d’origen medieval de 
Torrellebreta, una gran pairalia composta per diversos volums superposats i una masoveria; la 
Roca, una masia composta de diversos volums; i les Vinyes, on hi trobem l’antic mas, una casa 
senyorial, una caseta i una cabanya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torrellebreta 
 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari vint-i-un béns. Corresponen a 
construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat vuit fonts amb 
estructures construïdes, distribuïdes per tot el terme municipal, com són les de la Font, la 
rectoria, la Roca i de Sant Joan. Relacionat amb l’aprofitament de l’aigua s’han inclòs els 
molins de vent de la Font i del Puig. També s’han incorporat la Creu del Clascar i el Pedró del 
Verdaguer, un dels pocs elements conservats de la devoció popular. Dels elements relacionats 
amb l’església de Sant Vicenç tenim les pintures murals i la portalada, conservats al Museu 
Episcopal de Vic, a més de les làpides que van ser col·locades fora el temple durant la 
restauració. D’altra banda, s’han localitzat fins a quatre fites de terme de Malla i Santa Eugènia 
de Berga, Vic i Taradell. Entre les parts d’un edifici s’ha destacat pel seu valor artístic i 
arquitectònic la galeria del Ricart, així com el portal del Fadrí de Sau, un element recuperat de 
la casa abans que quedés negada per les aigües del pantà. Finalment, s’ha inventariat l’hort de 
la Font, amb un recinte datat del segle XVIII i les parets de pedra de la riera de Múnter, de l’hort 
del rector i d’en Massana. 
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Pedró del Verdaguer 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia, s’han documentat un total de vuit jaciments arqueològics, 
documentats a partir de la troballa fortuïta de material en superfície. D’una banda, trobem 
indicis d’ocupació iberoromana en el Clascar, la teuleria de l’Albanell i a l’entorn del mas 
Torrellebreta. La resta de jaciments localitzats són del període medieval, entre els quals trobem 
el de la rectoria i dels Folchs, que poden identificar-se com les restes de l’antiga sagrera de 
Malla. És també destacable d’aquest període el castell de Malla, del qual només en queden 
fonaments poc visibles en un apèndix del turó del Clascar; el jaciment de Montells, un mas 
desaparegut documentat des del segle X; i el molí de Torrellebreta, del qual en queden les 
restes de la bassa i del cup. 

Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat dinou elements corresponents a obres d’enginyeria. En 
primer lloc hem de destacar les rescloses que es van construir des de l’època medieval per 
abastir d’aigua els molins fariners del Tei i de l’Albanell, tots dos desapareguts. En el cas del 
Tei, la resclosa antiga va quedar malmesa i se’n va fer una altra posteriorment aigües avall. 
Entre els recs del terme de Malla, s’ha inventariat el rec de l’Om pel seu estat de conservació i 
antiguitat. Pel que fa a antics camins, destaca el camí ral de Barcelona a Vic, l’antecedent del 
qual és d’origen romà; i el camí de Missa, que era utilitzat pels veïns del sector de gregal del 
Clascar per anar a missa els diumenges. Finalment, s’ha inclòs el pont ferroviari del camí del 
ral, que constitueix un exemplar de l’arquitectura del ferro del primer terç del segle XX. 
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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. 

 Objectes: elements singulars. 

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

En aquest àmbit hem pogut classificar quinze elements del patrimoni de Malla que s’adapten a 
les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o col·leccions. 

 

4%

44%52%

Element urbà
Objecte
Col·lecció

 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

 

Elements urbans 

Els elements urbans inventariats són escultures o monuments commemoratius situats a la via 
pública: l’escultura “Tenacitat”, obra d’Ernest Altés situada a la rotonda de sortida de la C-17; el 
monument a Francesc Paracolls, mallenc que va morir durant la Guerra de Successió en 
defensa del poble de Catalunya; i el monument a les mestresses de casa, situat davant la 
rectoria. 
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Monument a Francesc Paracolls 

Objectes 

Hem localitzat un total de set elements d’aquesta tipologia, entre els que hi ha el objectes de 
religiosos de l’església parroquial i d’algunes masies, les figures festives i les peces 
arqueològiques. D’una banda, trobem les Campanes de l’església de Sant Vicenç i de la 
desapareguda de Sant Joan de l’Albanell, les Capelletes de visita domiciliàries dedicades a la 
Sagrada Família i les pintures conservades del retaule de Sant Vicenç de Malla, que van 
salvar-se de la crema que patí el retaule durant la Guerra Civil. Com a figures festives, hem 
inclòs els Gegantons i el bestiari de Malla, que participen en tots els balls populars i festes de la 
localitat. Les peces arqueològiques es corresponen als Monuments funeraris que es conserven 
al museu de Malla i el Mil·liari de la Teuleria de l’Albanell, localitzat al Museu Episcopal de Vic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monuments funeraris de Malla 
 

Col·leccions 

Entre les cinc col·leccions inventariades, dues d’elles són les que es troben al Museu de Malla i 
al Museu Episcopal de Vic, on hi ha material procedent del municipi. A banda del material que 
hi ha al museu de Malla, a la rectoria també s’hi conserven peces arquitectòniques procedents 
de la restauració de l’església parroquial. També és destacable la col·lecció artística que es 
conserva al Prat Verd, on s’exposen escultures de gran format a l’aire lliure i s’hi fan nombroses 
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activitats artístiques. Finalment, s’ha inventariat la col·lecció de gerres de cervesa de Paracolls, 
autèntiques peces artístiques alemanyes datades entre els segles XVII i XX. 

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 sis elements del patrimoni de Malla que s’adapten a les dues 
tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges i fons documental. 
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Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 

 

Fons d’imatges 

Els fons d’imatges inventariats a Malla són de tipus fotogràfic, un de caràcter públic i l’altre 
privat. En primer lloc, trobem el fons d’imatges procedents de Malla del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, on eminentment hi ha les fotografies del 
procés de restauració de l’església de Sant Vicenç. En segon lloc, al Centre Excursionista de 
Catalunya, dins del fons de l’Estudi de la Masia Catalana, on hi ha imatges d’algunes masies 
de Malla de la primera meitat del segle XX. 
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Fons documental 

S’han inventariat un total de quatre fons documentals, entre els quals hi ha l’arxiu parroquial de 
Malla, conservat a l’Arxiu Episcopal de Vic i que destaca per les seves dimensions i antiguitat.  
També s’ha inventariat l’arxiu patrimonial de la masia de Paracolls, on s’hi conserven 
documents des del segle XIV fins al XVI. Seguint amb el patrimoni documental públic, s’ha fitxat 
fons de l’arxiu municipal, amb la documentació administrativa generada per l’Ajuntament des de 
principi del segle XX fins als nostres dies. El darrer fons inventariat es correspon amb els goigs 
en honor al patró Sant Vicenç de Malla. 

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 artesanals: manifestacions singulars de la localitat relacionades 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. 

El patrimoni immaterial inventariat es pot quantificar en divuit elements patrimonials classificats 
en manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa i costumari. 

 

28%

22%11%

22%

17%

Manifestacions festives Tècniques artesanals
Tradició oral Música i dansa
Costumari

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Malla (Osona) 
 

   

Memòria [p. 26]         

 

Manifestacions festives 

Entre els cinc béns relacionats amb el cicle festiu, trobem la Festa Major de Malla; la Festa del 
Segar i el Batre, que es realitza cada any segons el cicle del blat; la tradicional Fira de l’Oca 
com a acte de cloenda del Novenari; i els Falcons de Malla, una manifestació pròpia de la 
localitat.  

Tradició oral 

A Malla hi ha dues referències orals relacionades amb un lloc o un element de la població. En 
primer lloc, hem d’esmentar la llegenda del Bandoler Serraller, que va ser pres a l’hostal del 
Bolló, juntament amb el seu bàndol. En segon lloc, s’ha inventariat la llegenda del castell de 
Malla, que explica com van sortir victoriosos d’un intent d’assalt per part de bandolers.  

Música i dansa 

Dins de la tipologia de música i dansa s’ha inclòs tres dels balls tradicionals de la població: el 
de bastons, el de gitanes i el de l’Oca, que surten els dies més assenyalats del calendari festiu.  

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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Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de dotze zones, entre els que hi ha el riu 
Gurri, les rieres de Tona i de Múnter i el torrent de Sant Jaume. També s’ha inclòs la font 
natural, sense estructures construïdes, de Fontanelles. Pel seu interès natural també s’ha 
inventariat les basses de Can Barrina, la Cirera, la Roca i Masferrer, a més de l’Espai d’Interès 
Natural del Turó de Torrellebreta. Finalment, s’ha inclòs la Xemeneia de Dames, una formació 
geològica singular que pren forma de xemeneia. 

Espècimens botànics 

Pel que fa als Espècimens botànics, s’ha inventariat el roure centenari del Ricart, situat al camí 
de Pratdesaba, així com les rouredes del Clascar, del Puig i els exemplars que hi ha al camí de 
Torrellebreta. Finalment, s’han considerat d’interès els passeigs de plàtans que condueixen als 
masos Albanell, Font i Cirera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats són majoritàriament de caràcter privat. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són eminentment 
les zones d’interès natural i tot el patrimoni immaterial.   
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Protecció legal 

Al municipi de Malla hi ha dos elements que estan protegits com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN), que són el Castell de Malla (R-I-51-5518 / 1016-MH) i la torre del Prat Xix 
que, com a torre de defensa, queda protegida pel Decret 22/04/1949. Per contra, no trobem 
cap edifici protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).  

La resta de béns que integren el Mapa del Patrimoni Cultural de Malla no disposen d’una 
protecció legal específica com a  béns culturals. En el cas de les masies del terme, estan 
protegides a nivell urbanístic pel Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl no 
Urbanitzable, aprovat l’any 2010.
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D’altra banda, segons la llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), els fons 
documentals que conten documentació de més de 100 anys queden legalment protegits: 

• Fons documental de l’arxiu parroquial de Sant Vicenç de Malla 

• Fons documental de Paracolls 

 

Està igualment protegida de forma legal a la Serra de Torrellebreta, dins el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) dels Turons de la Plana Ausentana (Decret 328/1882 de 14 de 
desembre). 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Malla, un 58 % 
no tenen cap tipus de protecció, mentre que els que ho estan representen un destacable 42% 
del total. 
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Percentatges de la protecció existent dels béns 

 

Estat de conservació 

A nivell general, l’estat de conservació del patrimoni cultural de Malla és bo, tot i que un 36% 
dels elements es troba en estat dolent o regular. Aquesta valoració està influïda pel 
deteriorament que pateix una part del patrimoni immoble, entre el que hi ha diversos edificis en 
mal estat de conservació (com són el Pelahí, el Maset, el Prat Gros, el Molí del Ral i Can Xen, 
entre d’altres), així com jaciments arqueològics (el Castell de Malla, el jaciment del Folchs i 
Montells, entre d’altres).  
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És significatiu el bon estat que presenta el patrimoni immaterial del municipi, ja que bona part 
del costumari i de les tècniques artesanals, sovint lligades a l’agricultura, segueixen vives. 
Aquest fet s’ha complementat amb la recuperació o la creació de balls tradicionals i bestiari de 
la mà del mallenc Ramon Redorta, que han fet que al municipi hi hagi una gran riquesa 
d’aquest tipus de patrimoni cultural.    

Cronologia 

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

És igualment significatiu el nombre de béns datats de l’Edat Mitjana, amb un 25% que supera 
als d’època moderna (24%). Aquest fet inusual s’explica perquè la majoria de masos mallencs 
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 aportat una cronologia compartida 
(per exemple: moderna i contemporània), en el gràfic estadístic consta la primera època.  
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
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Dels elements no fitxats, hem de diferenciar entre els que figuraven a la primera versió de 
l’Inventari de Patrimoni i els que s’han detectat durant la revisió del mateix. Els béns que s’han 
descartat del primer inventari es corresponen eminentment amb edificis que s’han enderrocat, 
s’han unificat en una sola fitxa o bé s’hi ha fet reformes en què s’ha perdut el valor patrimonial 
pel qual s’havia inclòs. El següent llistat inclou aquests elements i el motiu de la seva 
eliminació: 
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