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1. Estructura i contingut de les fitxes

Les fitxes s’han realitzat seguint el model i estructura proposada per la Diputació de Barcelona, que segueix els 
models i directrius dels documents de ‘Sistematització del Planejament urbanístic’ realitzats per la Direcció General 
d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 

Les fitxes individualitzades s’han realitzat mitjançant una  base de dades informatitzada dissenyada per a aquest fi, 
facilitada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local: versió desembre 2011. 

Pantalla d’inici de l’aplicació 

Segons els valors associats, els béns es classifiquen en Béns Arquitectònics (subdividits en Elements Arquitectònics 
(EA) i Conjunts Arquitectònics (CA); Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP); Béns socioculturals i etnològics 
(BSE); Béns Naturals (BN) i Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP).  

La pantalla d’inici de l’aplicació permet accedir de manera directa als formularis, diferents per a cada tipologia 
(classificació anterior), per tal d’introduir a la base les dades disponibles de cadascun dels béns. 

Una vegada omplertes les dades en els corresponents formularis, s’accedeix als informes per tal d’obtenir i imprimir 
les fitxes individualitzades de cada bé. 

Contingut de la fitxa 

Els elements es classifiquen segons els valors associats anteriorment, no obstant això, un mateix element pot estar 
inventariat per raó de més d’un valor, o bé pot estar inclòs dins un conjunt arquitectònic (CA); en aquests casos, 
s’elabora una fitxa per a cada un dels valors associats al bé. Les fitxes contemplen un apartat que assenyala si hi ha 
altres fitxes relacionades sobre el mateix element o conjunt.  

a) DADES BÀSIQUES

Nom/s: nom que identifica el bé i altres denominacions. 

Codi identificador: identificació del bé amb número i lletra. Cada tipologia s’identifica amb un color diferent. 

Localització: indret, nucli i/o barri, codi INE, adreça/es postal/s (totes les possibles adreces postals de la finca), 
coordenades UTM (x,y), identificació del número de plànol normatiu del pla, grafisme que identifica i delimita el bé, i el 
seu entorn de protecció, si s’ha delimitat. 

Dades cadastrals: referència cadastral, superfície, sostre, número de plantes i titularitat (pública o privada, amb o 
sense concreció). Informació gràfica. 

Dades Urbanístiques: 
- Planejament urbanístic vigent: s’indica el document de planejament vigent de Navàs: Normes Subsidiàries de 
Planejament (any 1994).  
- Classificació i qualificació de sòl: sòl urbà consolidat (SUC), urbà no consolidat (SNC), urbanitzable delimitat (SUD), 
urbanitzable no delimitat (SND); i no urbanitzable (SNU).  

- Qualificació: La qualificació ve donada per les NNSS, les quals defineixen les següents zones i sistemes de Sòl: 
Zones : 

1. Conjunts de conservació de l'estructura urbana
2. Eixample
3. Habitatges unifamiliars en filera
4. Habitatges unifamiliars aïllats
4a. Habitatges unifamiliars aïllats. Subzona 4a 
4b. Habitatges unifamiliars aïllats. Subzona 4b 
5. Indústria aïllada
6. Volumetria específica
7. Transformació de l'ús industrial
8. Verd privat
9. Règim especial
Qualificació UA5 
A. Agrícola 
F. Forestal 

Sistemes i serveis: 
P. Sistema d'espais lliures 
ST. Serveis tècnics 
V. Sistema viari 
E. Sistema d'equipaments 
EA. Equipaments. Administratius 
ED. Equipaments. Docents, culturals 
EE. Equipaments. Esportius 
ES. Equipaments. Assistencial, religiós 

- Exp. RPUC:  Es referencia el núm. d’Expedient del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 

- Relació normativa: S’assenyalen els principals paràmetres urbanístics i en els cassos d’elements també inclosos en 
el PEU Catàleg de Masies i cases rurals, es referencia la fitxa particularitzada corresponent. 

Catalogació existent: Categoria (BCIN, BCIL, BPU, EPA); procedència de la catalogació; núm. d’inscripció del 
DCiMC; data; publicació al DOGC; altres proteccions existents. 
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Documentació gràfica. Imatges: 
La base admet un màxim de 24 imatges. Les dues primeres, corresponen a la localització i a una imatge que identifica 
el bé; en aquest plànol amb escala gràfica i orientats sempre amb el nord a la part superior,s’ha identificat i delimitat el 
bé o les parts del bé que es cataloguen, així com l’entorn de protecció, si aquest és necessari, ja que aquest aspecte 
pot donar lloc a moltes confusions que poden arribar a no protegir correctament l’element o el seu context. 
La resta d’imatges són entre d’altres: 
- Localització sobre l’ortofotomapa de l’ICC.  
- Planejament urbanístic vigent sobre la base del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) editada 
- Fotografies (tant del context paisatgístic com del conjunt construït i detalls) 
- Croquis de planta, alçats, etc 
- Altres imatges del bé ( fotografies històriques, arqueològiques, etc.).  

b) DESCRIPCIÓ DEL BÉ (Informació física i jurídica)

Tipologia funcional: S’especifica el tipus arquitectònic-funcional concret de l’element. 
Aquesta diferenciació funcional permet també l’ordenació d’elements segons usos i tipologies, siguin urbans, rurals o 
conjunts, amb les claus següents: 

AEA Àrea d’Expectativa Arqueològica 
AF Arquitectura Funerària 
AI Arquitectura Industrial / Comercial 
AM Arquitectura Militar 
AP/ E Arquitectura Pública, Semipública. Equipaments 
AR Arquitectura Religiosa 
ARRu Arquitectura Residencial Rural/ Agrícola 
ARUr/UAArquitectura Residencial/ Urbana aïllada 
ARUr/UMArquitectura Residencial/ Urbana entre mitgeres 
ARUr/RBArquitectura Residencial Urbana en blocs singulars 
CU Conjunt urbà 
JA Jaciment Arqueològic 
OE Obra d’Enginyeria 
P Parcs i Espais públics / Jardins 
S Elements Singulars/Mobiliari urbà 
IP Interès paisatgístic 

També es defineix un subtipus que és de text lliure i completa la informació anterior. 

Estil i Època: L’estil arquitectònic i  època. 

Cronologia: Dates en forma numèrica, que acostuma a ser la data de la llicència o del projecte, època de la seva 
construcció o primer any que està documentat. 

Autor/promotor: Si es coneix s’hi indica nom, cognom o cognoms. Seguidament, la categoria professional: arquitecte, 
mestre d’obres, enginyer, i entre parèntesis, la data de naixement, data del títol i data de defunció. També se citen 
altres tècnics que han intervingut en els edificis inventariats posteriorment a la construcció. 
El mateix per al promotor: Nom i cognoms del propietari o promotor de l’obra si es coneix. També se citen altres 
promotors que han intervingut posteriorment. 

Context: Anàlisi de l’entorn immediat i de l’entorn proper, pavimentació, pendents, accessibilitat, serveis, etc. 

Element: Descripció del bé, sistema constructiu, materials, serveis, etc. 

Ús: actual, original i d’altres que s’hagin donat en la vida del bé 

Estat de conservació: patologies evidents del bé i el seu entorn immediat. 

Entorn de protecció: Si ha estat necessària la seva delimitació, especifica quins elements conformen aquest entorn 
de protecció, així com les seves característiques i estat de conservació.  

Situació de risc: inundabilitat, geològic, tecnològic, incendi, pendents, altres. 

Altres aspectes vinculants: informacions que es consideren d’interès, que podrien ser vinculants, no contemplades 
als apartats anteriors. 

Règim jurídic: Titularitat: Nom complet del titular jurídic actual de l’edifici o element.  

c) CATALOGACIÓ

Catalogació proposada: 
- Tipus de bé a protegir i classificació: arquitectònic (conjunt o elements), arqueològic, sociocultural, natural i ambiental 
o paisatgístic.
- Categoria: BCIN, BCIL, BPU i EPA si és arqueològic. 
- Nivell de protecció: integral, parcial, ambiental o documental. 
- Altres proteccions associades: Altres béns associats al conjunt. S’hi especifiquen i, si aquests tenen fitxa al catàleg, 
s’indiquen: la tipologia i el codi. Per exemple un bé arquitectònic pot contenir un arbre monumental, o restes 
arqueològiques, etc. 
Raons que aconsellen la incorporació al catàleg: explicació dels valors objectius que han portat a catalogar el bé: 
tipologia, autoria, raons històriques, etc., per als valors culturals; i rellevància i particularitats ecològiques i biològiques, 
interès didàctic o científic, etc., per al patrimoni natural i/o paisatgístic.  

Àmbits de protecció i aspectes: descripció dels elements que son objecte de la protecció, exteriors, interiors, entorn, 
etc. S’hi especifica el nivell del protecció dels diferents elements. 

Entorn de protecció: descripció de les característiques de l’entorn necessari per a la conservació dels valors visuals, 
ambientals i paisatgístics del bé. 

d) INTERVENCIONS

Regulació de les intervencions: aspectes a regular del bé, actuacions necessàries, proposades, permeses i 
prohibides, si escau. 
Es detalla una intervenció tipus i actuacions generals permeses que puguin afectar el volum, coberta, façanes, 
interiors, etc. 

Usos: permesos, prohibits 

Efectes sobre l’entorn de protecció: explicació dels aspectes a regular a l’entorn de protecció del bé; materials, 
colors, adaptacions, etc, de l’entorn delimitat. 

Gestió: Camp destinat a informar sobre la gestió de les intervencions proposades així com els efectes urbanístiques 
que es derivaran d’aquestes (per exemple un nou PEU, reparcel·lació, etc.). 

Altres intervencions: Altre informació pel que fa a les intervencions no contemplada als apartats anteriors. 

e) INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: recull d’informació històrica que ajudi a entendre els fets i les èpoques que han afectat i 
configurat el bé. 

Referències bibliogràfiques, documentació i fonts orals: relació de la informació oral i dels documents (gràfics i 
escrits) dels quals s’han extret les dades o que s’han consultat per redactar la fitxa. 

Actuacions a la finca: actuacions a destacar que s’han portat a terme, projectes que s’han aprovat, etc. 

Observacions: altres. 

Pla anterior: planejament urbanístic anterior indicant la classe de sòl i la qualificació. 
En el cas de Navàs no hi ha hagut cap altre document de planejament anterior.  

Data actualització fitxa: interessa tenir aquesta dada, donada la llarga trajectòria dels planejaments, que fan que des 
del moment en què es va omplir la fitxa i la aprovació definitiva, aquest bé hagi pogut patir alguns canvis. 

Redactor fitxa: persona que ha omplert la fitxa. 

Dades restringides: són les dades del propietari del bé, que no s’imprimeixen a les fitxes però que incorporades a la 
base de dades ajuden a la gestió del patrimoni per part dels ajuntaments. 
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2. Base de dades
Tota aquest informació que consta a les fitxes queda emmagatzemada a la base de dades,  que  forma part també de 
la documentació del PEUPIC. 

Un cop complimentada tota la informació d’acord amb els apartats anteriors,  l’estructura de Base de dades 
permet generar automàticament els informes preestablerts, corresponents a les fitxes del Catàleg, quadres 
resum, i permet generar diferents consultes sobre els béns inclosos, de manera que la base també esdevé 
una important font de recerca documental per altres estudis futurs. 

3. Abreviatures utilitzades
TIPUS DE BÉ 
CA Conjunt Arquitectònic 
EA Element Arquitectònic 
BN Bé Natural 
BAMP Bé Ambiental i Paisatgístic 
BARP  Bé Arqueològic i Paleontològic 

TIPUS FUNCIONAL 
AEA Àrea d’Expectativa Arqueològica 
AF Arquitectura Funerària 
AI Arquitectura Industrial / Comercial 
AM Arquitectura Militar 
AP/ E Arquitectura Pública, Semipública. Equipaments 
AR Arquitectura Religiosa 
ARRu Arquitectura Residencial Rural/ Agrícola 
ARUr/UA Arquitectura Residencial/ Urbana aïllada 
ARUr/UM Arquitectura Residencial/ Urbana entre mitgeres 
ARUr/RB Arquitectura Residencial Urbana en blocs singulars 
CU Conjunt urbà 
JA Jaciment Arqueològic 
OE Obra d’Enginyeria 
P Parcs i Espais públics / Jardins 
S Elements Singulars/Mobiliari urbà 
IP Interès paisatgístic 

CATEGORIES DE PROTECCIÓ I NIVELLS DE PROTECCIÓ 
BCIN Béns Culturals d’Interès Nacional 
BCIL Béns Culturals d’Interès Local  
BPU Béns amb Protecció Urbanística  
EPA Espais de Protecció Arqueològica 

NP1 Integral  
NP2 Conservació 
NP3 Parcial  
NP4 Protecció ambiental 
NP5 Documental  
NP6 Àrees d’Expectativa Arqueològica, AEA 

Arxiu Comarcal del Bages 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 
Arxiu Municipal de Navàs 
Arxiu Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona 
Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. (Carta Arqueològica) 
Catàleg de forest d'utilitat pública 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

ABREVIATURES 
ACB 
ACG 
AHCOAC 
AHDB 
AN 
ASPALDB 
CA 
CUP 
DAAM 
DIBA Diputació de Barcelona 

ICC Institut Cartogràfic de Catalunya 
IIIAPM Inventari d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal. SPAL 
IPA Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 
IPCE Inventari de Patrimoni Cultural Europeu (COAC) 
IPAHN Inventari del Patrimoni  Arquitectònic i Històric de Navàs 1994 
MUC Mapa urbanístic de Catalunya 
NNSS Normes Subsidiàries de Planejament de Navàs 
PPMNP Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (2003) 
PEUCMCR Pla Especial Urbanístic Catàleg de Masies i Cases Rurals en SNU 
SPAL Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona 

AUTORIA DE LES FOTOGRAFIES 

EAUCA Estudi d’Arquitectura i Urbanisme Claparols Arquitectes ( Carles Claparols / Xavier Claparols) 
GVF Goretti Vila Fàbregas 
IVA Imma Vilamala i Aliguer 
ILL Isabel Lleonart Botia 
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4. Fitxes individualitzades dels béns catalogats

4.1 Índex d’elements catalogats 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS 
CODI Nom Categoria Nivell de protecció 
01.01 Església de Sant Miquel de Castelladral BCIL Nivell 2. Conservació 
01.02 Castell de Castelladral BCIN Nivell 1. Integral 
01.03 Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria BPU Nivell 3. Parcial 
01.04 Cal Moliner BPU Nivell 3. Parcial 
01.05 Alberg. Casal de joves BPU Nivell 3. Parcial 
01.06 El Castell BCIL Nivell 2. Conservació 
01.07 Cementiri de Castelladral BPU Nivell 2. Conservació 
02.01 Església de Santa Creu del Mujal BCIL Nivell 2. Conservació 
02.02 Rectoria del Mujal BPU Nivell 2. Conservació 
02.03 Antiga escola del Mujal BPU Nivell 3. Parcial 
02.04 El Solà BPU Nivell 3. Parcial 
02.05 Casa Bartomeus BPU Nivell 3. Parcial 
02.06 Casa Bartomeus Nou BPU Nivell 3. Parcial 
03 Cementiri del Mujal BPU Nivell 2. Conservació 
04.01 Església del Roser de Palà Vell BCIL Nivell 2. Conservació 
04.02 El convent BCIL Nivell 2. Conservació 
04.03 Mas Palà. BCIL Nivell 2. Conservació 
04.04 Casa de l'amo. BCIL Nivell 2. Conservació 
04.05 Antiga porteria BPU Nivell 3. Parcial 
04.06 Teatre BCIL Nivell 3. Parcial 
04.07 Grup de cases del carrer de la Terrassa BCIL Nivell 3. Parcial 
04.08 Jardins i horts del Mas Palà BCIL Nivell 2. Conservació 
05 Escola de Música. Antiga Cooperativa BCIL Nivell 2. Conservació 
06 Centre d'Assistència Primària BCIL Nivell 2. Conservació 
07 Club d'Avis BPU Nivell 2. Conservació 
08 Escola diocesana BPU Nivell 3. Parcial 
09 Col·legi Sant Josep BPU Nivell 3. Parcial 
10 Cementiri Municipal de Navàs BPU Nivell 2. Conservació 
11.01 Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs BCIL Nivell 2. Conservació 
11.02 Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar BCIL Nivell 2. Conservació 
12.01 Casa a la Carretera de Berga, 29 BCIL Nivell 2. Conservació 
12.02 El Mercantil BCIL Nivell 2. Conservació 
12.03 Cal Simó BCIL Nivell 2. Conservació 
12.04 Farmàcia Maristany BCIL Nivell 2. Conservació 
13 Cal Mas BPU Nivell 3. Parcial 
14 Cal Serra BPU Nivell 3. Parcial 
15 Cal Miquel BCIL 
16 Cal Vilargunté BPU 
17 Passeig Ramon Vall  BPU 
18 Masia Can Vall BPU 

Nivell 3. Parcial
Nivell 2. Conservació 
Nivell 4. Ambiental 
Nivell 3. Parcial 

19 Masia Cal Ribes BPU Nivell 3. Parcial 
20 Cal Miquel BPU Nivell 3. Parcial 
21 Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74 BPU Nivell 3. Parcial 
22 Antiga tanca de l'estació del tren BCIL Nivell 1. Integral 
23 Fàbrica Forcada BPU Nivell 3. Parcial 
24 Escorxador BPU Nivell 3. Parcial 
25 Fàbrica Nova BCIL Nivell 2. Conservació 
26 Fàbrica Prat BPU Nivell 3. Parcial 
27 Fàbrica Ca la Mecànica BPU Nivell 3. Parcial 
28 Cal Salvador BPU Nivell 3. Parcial 
29 Castell de Solivella BCIN Nivell 1. Integral 
30 Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell BCIN Nivell 1. Integral 
31 Castell de Mujal. La Torre BCIN Nivell 1. Integral 
32 Sant Pere de l'Alou o del Racó BPU Nivell 2. Conservació 
33 Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig Gros BPU Nivell 2. Conservació 
34 Capella Sant Pere de Vallbona BPU Nivell 2. Conservació 
35 Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella BCIL Nivell 1. Integral 
36 Església de Sant Genís de Masadella BCIL Nivell 2. Conservació 
37.01 Església de Sant Cugat del Racó BCIN Nivell 1. Integral 
37.02 Rectoria de Sant Cugat del Racó BCIL Nivell 2. Conservació 
38.01 Església de Sant Salvador de Torroella BCIL Nivell 2. Conservació 
38.02 Rectoria de Sant Salvador de Torroella BCIL Nivell 2. Conservació 
38.03 Cementiri de Sant Salvador de Torroella BPU Nivell 2. Conservació 
39.01 Església de Santa Fe de Valldeperes BCIL Nivell 2. Conservació 
39.02 El Sunyer (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
39.03 Rectoria de Santa Fe de Valldeperes BPU Nivell 2. Conservació 
40.01 Església de Santa Maria de les Esglésies BCIL Nivell 2. Conservació 
40.02 Les Esglésies (masia) BPU Nivell 2. Conservació 

41 L'Alzina del Racó (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
42 L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
43 Ca l'Estruch (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
44 Cal Bartomeu (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
45 Bigorra (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
46 La Capçada (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
47 Casa Nova del Castell (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
48 Casa Nova de la Garriga (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
49 Casa Nova del Puig (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
50 La Caseta (Clot d'Argençola) (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
51 Casolius (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
52 Sallés. Els Cellers (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
53 Can Coll (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
54 Comabella (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
55 Composada (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
56 Les Comes (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
57 Can Conill (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
58 Les Cots (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
59 Corretjoles (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
60 Cal Cot (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
61 Cal Cupons (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
62 Ll'Espinal (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
63 La Fàbrega (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
64 Cal Filaborres, Can Filaborres (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
65 La Fumera (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
66 Cal Fuster (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
67 La Garriga (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
68 La Guimera (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
69 Gusart (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
70 L'Hostalet (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
71 L'Ingla (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
72 La Llastanosa (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
73 Cal Llobet (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
74 Maçanerots (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
75 Maçaners, Massaners (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
76 Malric (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
77 El Munt (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
78 Cal Mas (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
79 Cal Mateu (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
80 Cal Mestre Mallol (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
81 Cal Misèria (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
82 L'Obac (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
83 L'Oliva (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
84 Can Peçols, Can Passols (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
85 Cal Pelussa (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
86 Cal Pere Joan (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
87 Cal Piano (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
88 Puiggròs (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
89 Cal Reixes (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
90 El Forn (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
91 El Riols (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
92 Cal Roig (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
93 La Rovira (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
94 La Sala (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
95 Sant Genís (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
96 Santacreu (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
97 Cal Sastre d'Orriols (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
98 Can Serra del Exibis (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
99 Cal Serrador (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
100 Cal Saubeta (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
101 Cal Simon (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
102 Cal Sitges (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
103 El Soler (masia) BPU Nivell 2. Conservació 
104 El Soler (masoveria) BPU Nivell 3. Parcial 
105 Solivella (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
106 Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
107 Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
108 Turban, Cal Turban (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
109 Cal Tiet (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
110 Trujols (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
111 Vallbona (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
112 Cal Xic (masia) BPU Nivell 3. Parcial 
113 Balma de Comaposada BPU Nivell 3. Parcial 
114 Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en BPU Nivell 2. Conservació 
115 Barraques de pedra seca BPU Nivell 1. Integral 
116 Pont de Castellet BPU Nivell 2. Conservació 
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: CONJUNTS 

CODI Nom Categoria Nivell de protecció 
01 (01) Nucli de Castelladral BPU Nivell 4. Ambiental 
02 (02) Nucli del Mujal BPU Nivell 4. Ambiental 
3 Barri de La Rata BPU Nivell 4. Ambiental 
04 (04) Colònia de Palà de Torroella BCIL Nivell 2. Conservació 
05 (37) Sant Cugat del Racó BCIN / BCIL Nivell 2. Conservació 
6 Carrer del Sol BPU Nivell 4. Ambiental 
7 Carrer de Migdia BPU Nivell 4. Ambiental 
8 Carrer de Sant Genís BPU Nivell 4. Ambiental 
9 Plaça de l'Ajuntament BPU /BCIL Nivell 1. Integral 
10 Carrer del Torrent BPU Nivell 4. Ambiental 
11 Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família. BPU Nivell 4. Ambiental 
12 Conjunt de la Carretera de Berga BPU Nivell 3. Parcial 
13 Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia BPU Nivell 3. Parcial 
14 (38) Sant Salvador de Torroella BCIL Nivell 2. Conservació 
15 (39) Santa Fe de Valldeperes BCIL / BPU Nivell 2. Conservació 
16 (40) Les Esglésies BPU Nivell 2. Conservació 
17 Raval Cal Flautes BPU Nivell 3. Parcial 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

CODI Nom Categoria Nivell de protecció 
1 Sant Cugat del Racó BPU Nivell 6. AEA 
2 Passeig de Ramon Vall BPU Nivell 6. AEA 
3 Tomba del Moro de Vallbona (Torroella) BPU Nivell 1. Integral 
4 Solell de Can Ribes BPU Nivell 6. AEA 
5 Can Vall BPU Nivell 6. AEA 
6 Masia de Can Vall BPU Nivell 6. AEA 
7 El Mujal BPU Nivell 6. AEA 
8 Mas de les Esglésies BPU Nivell 6. AEA 
9 Riera de Navarons BPU Nivell 6. AEA 
10 Restes de la masia de Navarons Subirà BPU Nivell 1. Integral 
11 Tines de les Comes (d’Hortons) BPU Nivell 1. Integral 
12 Sant Pere de l’Alou o del Racó BPU Nivell 1. Integral 
13 Pla de Sant Pere BCIL Nivell 1. Integral 
14 Vinya de Cal Mas BPU Nivell 1. Integral 
15 Castell de Castelladral BPU Nivell 1. Integral 
16 Collet de les Caixes BPU Nivell 1. Integral 
17 Cal Garrifes BPU Nivell 1. Integral 
18 Vinya del Guitarra, La BPU Nivell 1. Integral 
19 Necròpolis de Cal Garrifes BPU Nivell 1. Integral 
20 Tomba de Cal Mas BPU Nivell 1. Integral 
21 Costa del Clot de l'Isidre BPU Nivell 6. AEA 
22 Armaris del Reguer del Perejoan BPU Nivell 1. Integral 
23 Can Riols I BPU Nivell 6. AEA 
24 Can Riols II. Tombes de Can Riols BPU Nivell 1. Integral 
25 Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral BPU Nivell 1. Integral 
26 Dolmen de les Comes BPU Nivell 1. Integral 
27 Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral BPU Nivell 1. Integral 
28 Turó de Capdevila BPU Nivell 6. AEA 
29 Vilamorós BPU Nivell 1. Integral 
30 Molí de la Riera de Sant Cugat BPU Nivell 1. Integral 
31 Camps del Seuveta BPU Nivell 6. AEA 
32 Les Esglésies BPU Nivell 1. Integral 
33 El Casalot BPU Nivell 1. Integral 
34 Ca l'Agustí BPU Nivell 6. AEA 
35 Cal Cairó BPU Nivell 6. AEA 
36 Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia BPU Nivell 1. Integral 
37 Cova de fornot del Lladre BPU Nivell 1. Integral 
38 Coll d'Arques BPU Nivell 6. AEA 
39 L'Oliva BPU Nivell 6. AEA 
40 Tines, premses i altres estructures excavades a la roca BPU Nivell 1. Integral 
41 Castell de Torroella BCIN Nivell 1. Integral 
42 Castell de Solivella BCIN Nivell 1. Integral 
43 Torre de telègraf de Can Solana BCIN Nivell 1. Integral 
44 Antiga rectoria de Castelladral BPU Nivell 1. Integral 

PATRIMONI NATURAL 

CODI Nom Categoria Nivell de protecció 
1 Riu Cardener BPU Nivell 4. Ambiental 
2 Riu Llobregat BPU Nivell 4. Ambiental 
3 Rouredes de fulla petita (Quercus faginea) BPU Nivell 4. Ambiental 
4 Forest Ribes Cardener (CUP 73) BPU Nivell 4. Ambiental 
5 Espai natural. Can Mateu BPU Nivell 4. Ambiental 
6 Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de BPU Nivell 4. Ambiental 
7 Les Esglésies BPU Nivell 4. Ambiental 
8 Roure de Vallbona BPU Nivell 4. Ambiental 
9 Lledoner dels horts de Palà BPU Nivell 4. Ambiental 
10 Alzina i càdec de Castelladral BPU Nivell 4. Ambiental 
11 La bassa dels Taurons BPU Nivell 4. Ambiental 
12 Alzinar de Palà de Torroella BPU Nivell 4. Ambiental 
13 Alzines del poliesportiu municipal BPU Nivell 4. Ambiental 

PATRIMONI AMBIENTAL-PAISATGÍSTIC 

CODI Nom Categoria Nivell de protecció 
1 Fonts, basses i pantans BPU Nivell 4. Ambiental 
2 Parets de pedra seca BPU Nivell 4. Ambiental 
3 Mirador de Castelladral BPU Nivell 4. Ambiental 
4 Plàtans del Passeig Ramon Vall BPU Nivell 4. Ambiental 
5 Camí Ral BPU Nivell 4. Ambiental 
6 Camí Saliner BPU Nivell 4. Ambiental 
7 La Vall d'Hortons BPU Nivell 4. Ambiental 
8 Parc de l'Alzineta BPU Nivell 4. Ambiental 
9 Varietats locals agrícoles BPU Nivell 4. Ambiental 
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4.2 Fitxes volum 1 de 2 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: ELEMENTS  
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Església de Sant Miquel de Castelladral  01.01.EA

Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ

398826
y = 4639284

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
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Grafisme categoria 

Adreça/es
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Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP01

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada8994101CG9389S0001DS 290 551 2

Plaça  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació E. Sistema d'equipaments;  ES. 

Equipaments. Assistencial, 
religiós.

Exp. RPUC 1987 / 003177 / N

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Església de Sant Miquel de Castelladral  01.01.EA

Elements Església de planta rectangular d’una sola nau amb capçalera també rectangular orientada a
est, amb tres capelles laterals a cada costat, dues sagristies i un cor sobre l’entrada al 
interior de l’església situada als peus de l’església en el mur de ponent, al costat esquerra 
de la qual hi ha un baptisteri. La nau i l’absis estan coberts amb volta de creueria estrellada 
en quatre trams,  dels quals, el tram de l’absis presenta cinc claus de volta amb arcs 
tercelets; les capelles són cobertes amb volta de canó apuntades amb cassetons. Al costat 
dret de la façana de ponent, s’aixeca la torre del campanar, de planta quadrada coronada 
superiorment per una barana balustrada.

Es tracta d’un edifici molt reformat a llarg del anys, i sobretot en el període dels segles XVII 
i XVIII, però l’actual església fou construïda sobre l’estructura d’una primera església 
romànica, de la qual es conserva als mur de sud est  arcuacions i lesenes llombardes que 
deixen constància d’aquest passat. 

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal i petit ràfec a totes les façanes, resolt a partir de motllures realitzades amb 
escalonat de peces ceràmiques.

La composició de la façana principal oest del cos que forma l’església, s’ordena a partir 
d’un eix vertical central, que incorpora l’accés principal a planta baixa i un rosetó a planta 
primera. A la resta de façanes,  petites finestres sense un ordre clar acaben de conformar 
les diferents obertures de l’edifici. 

Pel que fa al campanar, les diferents cares segueixen la mateixa composició: dues cornises
perimetrals divideixen el campanar en tres franges, una inferior completament cega fins a 
l’alçada del carener del cos principal, una intermitja més petita amb una petita finestra 
quadrada centrada, i una franja superior d’igual alçada que l’anterior que presenta una gran 
obertura d’arc de mig punt. Aquesta torre queda coronada superiorment per la balustrada 
abans esmentada, actualment resolta amb peces de formigó.

El parament dels murs de façana de l’església són de pedra mixta formada per carreus de 
pedra més o menys regulars, amb  cantoneres i brancals de les obertures amb peces més 
grans i escairades.  El campanar es caracteritza per la utilització de carreus grossos i ben 
tallats a tota la seva alçada.

A l’interior l’estil correspon al període reformat gòtic-renaixentista.

Context Nucli rural. Forma part dels edificis del  nucli original de Castelladral

Ús actual Religiós

Cronologia Segle XI; 1626; segle XVII; 1752-1755, XVIII

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA16870(16873) IIIAPM IPAHN
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Situació de risc --- 

Informació històrica L’església de Sant Miquel de Castelladral estava situada dins l’antic terme del castell de 
Castelladral, als peus del lloc on s’aixecava el castell, documentat a partir de l’any 941. 
Com moltes esglésies del nostre país, situades en llocs elevats i dependents dels castells 
s’advocà a sant Miquel. 

L’església va ser parròquia molt aviat si tenim en compte les restes romàniques de 
l’església del segle XI. La primera notícia històrica de Sant Miquel de Castelladral és de 
l’any 1312 on apareix citada en la llista de parròquies del deganat de Berga, del Bisbat 
d’Urgell, concretament en les visites pastorals del bisbe d’Urgell. 

L’edifici romànic tindria planta basilical amb tres naus i probablement tres absis, voltes de 
canó i teulades de les naus laterals més baixes que la teulada de la nau central. 

Al 1438 el rector de Castelladral era Pere Soler. El trobem citat actuant com a testimoni 
en dos pergamins del mas Salipota de Súria.

Als segles XV-XVI probablement, l’edifici seria novament reformat amb la construcció 
d’un nou campanar que tindria dues arcades a sota, tapiades al segle XVII, segons 
s’esmenta en el contracte d’obres de l’any 1626. El campanar que no s’ha conservat estava
situat a la façana, sobre la teulada de la nau central. Les arcades aparedades esmentades 
s’observen a banda i banda del cancell. 

L’església va pertànyer al Bisbat d’Urgell fins al segle XVII moment que es va constituir el 
Bisbat de Solsona i Castelladral en passà a formar part. Quan passà d’aquest bisbat a 
dependre del bisbat de Solsona continuà essent parròquia, categoria que ha mantingut fins 
als nostres dies. Tenia vinculades les esglésies de Santa Fe de Valldeperes i Sant Joan 
Baptista d’Orriols. 

L’edifici romànic del segle XI va ser transformat profundament amb les reformes que es 
van dur a terme durant els segles XVII i XVIII. Es conserva el contracte d’obres que es féu 
amb data de 1626, en el mateix dia de Sant Esteve. Aquest document procedent de l’arxiu 
parroquial de Castelladral es troba actualment a la parròquia de Súria. 
Amb aquestes reformes es van suprimir les voltes, els arcs i els pilars de separació de les 
naus i els absis romànics. Les parets de l’església es van sobrealçar. En aquesta època es 
va eliminar també una capella dedicada a Santa Magdalena, situada en el lateral sud de 
l’església, de la qual es diu en el contracte d’obres que era “nova”. És a dir que s’havia 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per formar part del nucli originari del municipi al peu del turó del Castellot.

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se del temple religiós del nucli.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes i interior del conjunt
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bastit feia poc. La ubicació d’aquesta capella coincidia amb un arc apuntat o porta que 
donava accés a la capella que ocupava una part de l’espai on actualment hi ha la nova 
rectoria. 
També s’assenyala la construcció del cor del qual se’n precisen les mides, forma dels 
arcs, materials i decoracions, i una trona que es col•locaria al pilar situat entre les capelles 
5 i 6, i que ja no es existeix, però sí se’n conserva l’empremta d’on hi hagué el pilar.

 Després de les reformes del segle XVII el temple conservaria parcialment l’estructura de 
l’antiga església romànica del segle XI, de la qual encara es conserva l’obra romànica de la
façana de migdia, decorada amb un fris d’arcuacions cegues que formen sèries, 
delimitades per bandes llombardes. Una cornisa, col•locada sobre el fris, separa l’obra 
romànica de la moderna. L’aparell és fet amb blocs de pedra escairats, disposats en filades
horitzontals i a trencajunt. 

El campanar actual es construí 125 anys més tard que l’església del segle XVII, segons 
es pot interpretar de la documentació conservada a la parròquia del Mojal, en els llibre 
d’obres corresponent als segles XVII i XIX. Entre les dates de 1752 i 1755 el mestre de 
cases Gabriel Ribalta reconeix haver rebut 425 lliures “per fer lo campaná de dita iglesia de
St Miquel de Castelladral”. 

L’església d’abans de la guerra civil de 1936-1939 tenia un altar dedicat a la Mare de Déu 
de Lurdes en el costat dret, seguit de l’altar de Sant Isidre i Sant Fruitós, i en darrer lloc la 
Mare de Déu dels Dolors. En el costat esquerre de l’església hi havia la Mare de Déu del 
Roser, després l’altar de Santa Àgata i al final la trona i l’altar de Sant Josep. Els bancs de 
l’església eren fets de l’any 1923, i la porta de l’església de fusta de savina de la Frau (baga
de les Pinasses Grosses) de la Capçada. El dia 20 de juliol del 1936, cap al tard, Isidre 
Soler va ser testimoni dels incendis que es van produir a l’església de Castelladral, després
d’haver vist fumejar abans l’Església de Sant Salvador de Súria primer, i la Capella de la 
Puríssima del Puiggròs més tard.

En una fotografia de l’any 1937 de l’Arxiu Fotogràfic de Navàs es pot observar la paret 
romànica de l’església cremada, en la qual sembla apreciar-se una porta tapiada d’època 
moderna, que hauria comunicat potser amb l’antiga capella de santa Magdalena.
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Navàs. Fitxa R. 3.

SOLER, I. 1991: “Records i Vivències: El nucli de Castelladral”. El Morralet, 1.  Navàs, 22.

TORRAS, M. 2003: Els pergamins del mas Salipota de Súria. Ajuntament de Súria – 
Centre d’Estudis del Bages, 75-82.

Arxiu Fotogràfic de Navàs: http://arxiufotografic.navas.cat/

Fitxa jaciment arqueològic núm. 5637 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Fitxa patrimoni arquitectònic núm. 16870  i 16873 de l’IPAC. Departament de Cultura. 
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal Façana nord
EAUCAIVA
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Façana est Arcuacions llombardes
EAUCAEAUCA

Accés principal Detall campanar
EAUCAEAUCA

Restes de frontó de pedra Planta església. Cronologia
Josep Mª Badia, 1991EAUCA
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Façana oest. 1988 Mur posterior amb portal de pedra tapiat
EAUCAFitxa Inventari IIIAPM SPAL

Fotografia 1913 Fotografia 1925
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ

398860
y = 4639475

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP01

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A01000007

Camí  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació P. Sistema d'espais lliures 
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Elements El nom de Castelladral ens remet a l’existència d’un castell, del qual en formarien part 
muralles de tancament, torres i altres elements defensius.

No queda pràcticament cap vestigi a la vista de l’edifici militar original i únicament és 
apreciable les restes d’un mur corresponents segurament a l’antiga construcció, que estant 
situades al costat de ponent del turonet. 

Es tracta de les restes d’un parament de mur (actualment de contenció) d’uns 5 metres de 
llarg per 1 metre d’alt, format per carreus irregulars de dimensions mitjanes, situades per 
sota l’esplanada del turó.

La zona que ocupava l’antic castell és actualment una plataforma plana de planta ovalada 
situada damunt un petit turó de 75m de llargada per 35m d’amplada. Hom hi pot veure un 
gran dipòsit d’aigua, la construcció del qual n’hauria d’haver afectat forçosament les restes 
arqueològiques del sector més oriental, un punt geodèsic i una caseta de fusta de vigilància
forestal.

Es té notícia que un gran nombre de carreus amb que es bastiren les cases de l’antic nucli 
de Castelladral provenien de les runes del castell.

Context Nucli rural. Origen del nucli de Castelladral situat a dalt del turó del Castellot.

Ús actual Sense ús

Cronologia 941 - documentació castell

Ús original/altres Castell

Estat conservació Molt dolent;  En ruïnes

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AEA Àrea d'Expectativa Arqueològica

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació
Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació i 

Classificació Arquitectura militar
Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. R-I-51-5560  /  1111-MH
IPAC1229

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Per ser l'origen del municipi de Navàs

Per la possibilitat de trobar les restes del Castell de Castelladral

Entorn de protecció Turó del Castellot

Elements Es protegeixen restes muràries que es troben al descobert.

restauració del bé.
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Informació històrica El castell de Castelladral apareix documentat a partir de l’any 941 com a pertanyent al 
comtat de Berga, en una donació al monestir de Serrateix de l’alou Arboceda, situat al 
terme de “kastrum edrale”.
El castell ocupava un extens terme del comtat de Berga situat entre els rius Llobregat i 
Cardener. Sembla però que el terme no arribaria fins aquest segon, sinó que es quedaria 
entre les serres que separen les aigües del Cardener i la riera d’Hortons. El domini eminent
del castell era en mans dels comtes de Cerdanya-Berga fins al 1118 quan mor Bernat 
Guillem, el darrer comte cerdà. El domini passa després als comtes de Barcelona, 
encapçalat primer per Ramon Berenguer III, i finalment als comtes-reis de la Corona 
d’Aragó. 
El nom del primer feudatari conegut és Berenguer de Riculf i data de 1067. Entre 1068 i el 
1095 Ramon Bernat de Castelladral, fill de Bernat i Ermessenda, feudatari de Salo, Coaner,
Mujal i Meià, jurà fidelitat al Comte de Cerdanya, Guillem Ramon, per diversos castells 
entre els que figurava el de Castelladral. Sabem curiosament que jurà fidelitat pel lot de 
castells que tenia als comtes que se succeïren en el comtat de Cerdanya fins a quatre 
vegades. Ho féu a Guillem Ramon (1109), al comte Bernat Guillem (1117), a Ramon 
Berenguer III, que era també comte de Barcelona i Ramon Berenguer IV (1135). En 
aquests dos darrers juraments ja hi figura el castell del Mujal. Després ja trobem Ramon 
Berenguer de “Castro edral” que tindrà el castell des de finals del segle XI fins al 1135 
aproximadament. Al 1139 ho era un personatge anomenat Bernat Beremond, i al 1184 
consta com a castlà Bernat de Manlleu, després passà a Bernat de Rocafort i d’aquest al 
seu nét Guillem de Rocafort. El 1296 n’era feudatari Arnau d’Olivella. Al 1358, el rei Pere el 
Cerimoniós va vendre a carta de gràcia el castell a Pere d’Olivella, i dos anys més tard, al 
1360 fa la venda del castell als consellers de la ciutat de Manresa de diverses jurisdiccions,
entre les quals hi ha la de Castelladral.

El 1370 els consellers de Manresa vengueren a la família Peguera la jurisdicció de Mujal i 
Massadella, i posteriorment al 1400 retornaren al rei Martí I la jurisdicció de Castelladral, 
amb la promesa que mai més seria alineada. Malgrat tot, el seu successor Ferran I la 
tornaria a vendre a la família Peguera que així completà el domini del terme. Castelladral 
però estaria repartida entre dues famílies dels Peguera que en tindrien la possessió des de
segle XV fins al segle XVII. L’any 1633 amb Jacint de Peguera, Castelladral restaria 
unificada fins a la desaparició dels senyorius jurisdiccionals en el segle XIX. 

Als darrers segles del feudalisme es detecta la tendència dels monarques a vendre la 
jurisdicció reial d’aquest castell, i també un fraccionament del terme en diverses quadres 
jurisdiccionals. 

El terme de Castelladral es va subdividir en diversos districtes anomenats quadres que 
tenien certa autonomia. Per una banda es té la certesa de l’existència de dues quadres, la 
de Valldeperes i la d’Orriols, i referències a una tercera, la de la Capçada. Tot i que aquests
llocs ja es troben citats al segle X, l’existència de les quadres no s’esmenta per primera 
vegada fins al segle XVI.

Al segle XII, dins el terme del castell de Castelladral sorgí un nou castell, el de Mujal, que 
englobava la part oriental del terme, però sempre inclòs en el terme primitiu. 

A principis del segle XVII el castell de Castelladral ja es trobava en runes. 

L’únic element visible dels vestigis de l’antic castell és un tram d’un mur del qual es 
conserven escasses filades, posats al descobert per Junyent i Mazcuñán als anys vuitanta 
del segle XX.

L’any 1995  Jordi Piñero inclou l’església com a fitxa de l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric de Navàs. Durant les tasques de revisió de la Carta Arqueològica el 
desembre del 2010, realitzades per Xavier Oms i durant la nostra visita realitzada l’any 
2015 durant l’elaboració del Catàleg i PEUP de Navàs vàrem poder comprovar que unes 
dècades després encara és possible veure un tram de mur a l’extrem sudoest del turó. En 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Usos permesos Segons planejament
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Font Oral: Josep Maria Badia.

ambdues visites no va ser possible observar materials arqueològics en superfície (ceràmics
o altres...).
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ
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Localització Context
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Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
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DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada8994104CG9389S0001JS 80 245 3

Plaça  de Castelladral, 1

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Rectoria de Castelladral i restes antiga rectoria  01.03.EA

Elements Edifici de planta rectangular en tester, adossat a la façana de migdia de l’església de Sant 
Miquel de Castelladral, i semi-encastat al terreny, que es desenvolupa en planta baixa i 
dues plantes pis. Té la façana principal orientada a la plaça que es troba a migdia, i l’accés 
principal es realitza a l’alçada de planta primera des del carrer que porta a l’església, per 
façana oest. 

Té coberta de teula aràbiga a tres aigües i petit ràfec perimetral resolt a amb diferents 
peces ceràmiques. 

La façana principal, té una composició de simetria formada a partir de dos eixos verticals, 
centrats de finestres quadrades emmarcades amb maó ceràmic (una per planta pis), que  
queden separats per una cos tancat volat o tribuna de planta semi hexagonal situada al mig
de la façana de la planta primera, amb una finestra a cada costat i cobert amb teula àrab a 
tres aigües. A la planta baixa, la simetria es perd i únicament hi ha, l’eix esquerra com a 
conseqüència d’una intervenció recent, una porta que substitueix la finestra original. 

Pel que fa a les façanes laterals, est i oest només té dues plantes, ja que l’edifici s’adapta a
desnivell del terreny i en aquest punt la planta baixa queda enterrada.

La façana est, molt més opaca, només té dues finestres de proporcions iguals que les de la 
façana principal, situades pràcticament adossades a l’església, una a planta baixa i una a 
planta pis. Al costat de la de planta baixa, i més o menys al centre de la façana, hi ha la 
porta d’accés principal a la rectoria.

La façana oest manté una composició semblant amb quatre finestres, dues a cada planta, 
però amb dimensions diferents, i l’emmarcat ceràmic que es manté deixa entreveure 
modificacions respecte la composició inicial.

Els paraments de totes les façanes són a base de carreus de pedra força grans més o 
menys irregulars, i les obertures queden totes emmarcades amb maó ceràmic, a excepció 
de les de la tribuna volada, la qual és acabada amb arrebossat de morter i sense pintar.

En general, es tracta d’un exemple d’arquitectura popular, que se situa on antigament hi 
havia la rectoria, per bé que l’edifici pròpiament històric, i avui desaparegut,  es situava una 
mica més avall, a cavall del camí i la zona d’aparcament situada a una cota de 5 o 6 
mestres per sota. Les obres d’urbanització de la plaça i nous accessos van suposar 
l’enderroc d’unes antigues estructures corresponents als baixos de l’antiga rectoria.

Context Nucli rural. Forma part dels edificis del  nucli original de Castelladral que conformen la plaça
del poble. Ocupa una part de l'antiga rectoria que tancava la plaça a llevant.

Ús actual Rectoria

Cronologia Pere Soler rector de Castelladral (1438), rectoria actual (1950).

Ús original/altres Rectoria

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN
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Estat conservació Bo 

Informació històrica És probable que la rectoria de Castelladral ja existís al segle XV, pel fet que es dóna notícia
del rector Pere Soler en un document de 1438, actuant com a testimoni en dos pergamins 
del mas Salipota de Súria.

En el contracte d’obres de l’església de sant Miquel de 1626 no s’estipula la construcció 
de la rectoria. Sembla que aquesta seria una construcció posterior a l’església d’època 
moderna. S’apunta com a data probable i aproximada una datació no anterior a mitjan 
segle XVII.

L’any 1913 la rectoria és un edifici aïllat. Es pot veure en una imatge de l’autor  Cèsar 
August Torras i Ferreri.

Segons Isidre Soler l’antiga rectoria hauria estat la casa més gran i més ben construïda 
del nucli. Era una edificació amb coberta a doble vessant, amb planta baixa i dos pisos. La 
superfície en planta era aproximadament d’uns 200m2. En el primer pis hi havia les 
dependències del rector de l’església: el dormitori, la cuina, el bany, la pastera i una gran 
sala. Aquesta sala va servir dos anys, just després de la Guerra Civil espanyola de 1936-
1939, com a lloc de culte, ja que l’església de Sant Miquel es cremà durant el conflicte. 
Aquest primer pis tenia escala que permetia accedir a la segona planta on hi havia una 
gran sala que ocupava tot l’espai. Tenia vorera exterior, un portal i eixida. Estava 
comunicada amb l’església a través de la capella que queda més al sud-oest. És a dir la 
primera de la dreta segons s’entra a l’església.

Les estructures identificades durant la intervenció arqueològica de 2001 van ser tres. La 
anomenada estructura A era un cos rectangular de 9m per 5,5m, que no s’havia 
d’enderrocar i que es trobava situada més a ponent, ocupava una superfície aproximada 
d’uns 50m2. Tenia una escala interior de 1,50m d’amplada que hauria comunicat amb el 
primer pis de la rectoria. En el sota escala hi havia un petit espai destinat a magatzem. 
L’estructura estava coberta per una volta que tenia orientació nord-sud. A la paret 
meridional hi havia una finestra amb arc escarser. Es va interpretar aquest espai com a 
l’antic celler que ja estava en desús al segle XIX o XX. Sembla que com a darrer ús va ser 
un corral.
L’estructura del mig o B, tenia la planta quadrangular i ocupava una superfície d’uns 
70m2. Tenia una porta d’entrada a la paret meridional. La part posterior i un lateral estava 
format per la paret de roca, repicada i tallada. Tot plegat estava cobert per una volta feta 
amb arc rebaixat. A la paret occidental hi havia la porta de l’escala d’accés a la primera 
planta de la rectoria. Presentava una petita divisió a la part sud-oest, on es diu que hi havia 
hagut una pica d’oli. Aquest cos per la seva situació i elements descrits sembla que tindria 
la funció de distribució i magatzem.
La darrera edificació o estructura C era de planta rectangular situada perpendicularment a 
les anteriors i hauria tingut sembla funcions de magatzem. Tenia una finestra a la paret 
meridional. La part posterior es trobava delimitada per la mateixa roca que feia de paret. La

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Per ocupar l'espai de l'antiga rectoria de Castelladral

Elements Es protegeix la volumetria
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volta a diferència de les altres dues presentava una orientació est-oest. L’interior estava 
dividit en diferents espais, en els quals hi havia hagut dues piques d’oli fetes amb grans 
blocs de pedra rebuidats. 
Durant els treballs també es va localitzar un pou de secció lleugerament trapezoïdal, 
formant un con, excavat a la roca a partir de 2,70m de fondària, essent la part superior de 
l’estructura de pedres lligades amb morter de calç i una cisterna.
Els materials ceràmics més antics recuperats durant la intervenció eren de la segona 
meitat del segle XVII, tot i que sense context estratigràfic.

La vella rectoria s’enderrocà l’any 1948. L’edifici actual és una construcció de l’any 1950.

L’any 2001 entre l’11 i el 22 de juny, Jordi Morera realitza una intervenció arqueològica en 
un mur de contenció que sembla que afectà restes de l’antiga rectoria de Castelladral. 

La intervenció arqueològica es dugué a terme en el marc de les obres d’arranjament i 
reurbanització del nucli antic de Castelladral promogudes per l’INCASÒL i realitzades per 
l’empresa CIOSA. Els treballs van consistir en la realització d’una plaça davant la zona sud-
oest de l’església de Sant Miquel de Castelladral, davant mateix de l’Alberg. Per a la seva 
execució calia guanyar terreny allà on hi havia 5 o 6 m de desnivell amb la construcció d’un
mur de contenció, a més d’enderrocar una sèrie d’estructures arquitectòniques que es 
trobaven parcialment ocultes. La premissa inicial de que part de les estructures podien 
correspondre a l’antiga rectoria en motivaren la documentació arqueològica.
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana est
EAUCAEAUCA

Detall accés. Façana oest Antiga rectoria any 1913
Cèsar August TorrasEAUCA
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ

398813
y = 4639270

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Cal Ferrer

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP01

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada8994102CG9389S0001XS 103 534 3

Plaça  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 
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Elements Edifici composat per dues cases: un volum principal de planta rectangular en tester que es 
desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis i façana principal orientada a sud, i un cos 
entre mitgeres adossat al costat de ponent, i llindant amb l’alberg, també de planta 
rectangular però de menys profunditat i de planta baixa i planta pis.  L’edifici s’encasta 
parcialment al desnivell natural del terreny i pel costat nord els volums presenten una planta
menys. 

El cos principal té una coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la 
façana principal amb un petit ràfec perimetral resolt a partir de motllures executades amb 
diferents peces ceràmiques. A una alçada inferior, apareix la coberta del cos annex que es 
resol a una sola aigua direcció sud i el mateix ràfec abans descrit.

La composició de la façana sud del volum principal, s’ordena a partir d’un eix de simetria 
central. A la planta baixa hi ha un petit portal d’accés lleugerament desplaçat del centre de 
la façana, per sobre, a la planta primera, hi ha una balconada central que dóna a un balcó 
de llosana de pedra amb absència de barana, i una petita finestra quadrada al costat dret; i 
a la planta segona hi ha tres obertures rectangulars de proporcions verticals.

Pel que fa al cos més baix que acaba de conformar el conjunt de Cal Moliner, s’ordena a 
partir de dos eixos verticals de composició amb dues obertures amb llinda d’arc a planta 
baixa, de la quals una és una finestra i l’altre la porta d’accés que queda situada a uns 80 
cm per sobre el nivell del carrer, desnivell salvat per una petita escala amb 5 graons que 
envaeix el carrer, i dues obertures rectangulars de proporcions verticals a planta primera. 
La diferència de cotes i nivells de forjats interiors emfatitza el caràcter independents dels 
dos cossos.

Les façanes laterals i posteriors no contenen obertures, tret del volum principal que en la 
seva façana est hi apareix una balconada emmarcada amb maó ceràmic que obre a un 
petit balcó protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals.  A la façana nord 
d’aquest mateix volum, totalment opaca, destaquen uns brancals fets amb grans carreus 
d’antigues obertures avui completament tapiades.

L’edifici és a base de carreus de pedra irregulars, excepte la façana sud que presenta 
peces mes o menys regulars fins a planta segona. Les arestes de tot l’edifici també són 
amb carreus escairats, així com l’emmarcat dels brancals dels portals d’accés i balconera 
de la planta pis de la façana principal.

El parament d’acabat de la façana sud avui és arrebossat i  pintat de color blanc, per bé 

Context Nucli rural. Forma part dels edificis del  nucli original de Castelladral que conformen la plaça
del poble. És l'edifici residencial més antic que es conserva.

Cronologia Segles XVIII-XIX
Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IIIAPM IPAHN
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que es troba en força mal estat i parcialment desprès. La resta de façanes de l’edificació es 
presenta de pedra vista i només en alguna part hi ha llacunes de morters basts sobre la 
pedra.

Del cos més baix consten fotografies antigues on s’observa que l’acabat final eren els 
carreus de pedra mes o menys regulars i tenia les obertures emmarcades amb morter.

Ús actual Habitatge
Ús original/altres Habitatge

Façanes/Coberta  S'ha desprès gran part del revestiment exterior, la superfície de la façana té brutícia, taques 
d'humitat i eflorescències. Els ampits estan en mal estat. La llosa que forma el balcó de la 
façana sud està trencada, desgastada i no té cap barana de protecció.  Coberta en estat 
regular de conservació amb algunes peces ceràmiques trencades.

Estat conservació Dolent 

Bibliografia ALGUÉ, J.; ARCEDA, M.; LLOBET, E.; SELLARÉS, R.; VILÀ, A. 2015: Silencis. República, 
Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945). Ajuntament de Navàs, Navàs, 20- 
21.

ESCALA, R.; PINYOL, D. 1988: Inventari d’immobles d’interès arquitectònic de Propietat 
Municipal. Servei de Patrimoni Arquitectònic local. Diputació de Barcelona.
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Ajuntament de Navàs. Fitxa RU-8.

SOLER, I. 1991: “Records i Vivències: El nucli de Castelladral”.  Morralet, 1. Navàs, 22.

Informació històrica L’edifici conegut actualment com a Cal Ferrer era antigament la casa Moliner. La trobem 
fotografiada en una imatge de l’any 1913 on es pot observar una vista de conjunt del poble 
de Castelladral. L’autor n’és Cèsar August Torras i Ferreri (AFCEC).

L’any 1995 en Jordi Piñero fitxa l’edifici durant la realització de l’inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric de Navàs. Aquest autor en destaca que és l’únic edifici residencial 
que queda dels que hi havia hagut al poble de Castelladral i que en conserva prou bé l’aire 
tradicional.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta  Es preservarà la composició de la façana principal, admetent modificacions puntuals per 
millora de les condicions d’ús. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels edificis més antics del nucli de Castelladral

Com a exemple d'aquitectura tradicional del nucli rural

Elements Es protegeix la volumetria del cos principal
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Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC)
http://mdc.cbuc.cat/

http://arxiufotografic.navas.cat/

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Vista posterior des de nord oest
EAUCAEAUCA
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Detall balconada façana est Detall balconada i accés façana sud
EAUCAEAUCA

El sometent a la plaça. 1908
AFN. J.Guix
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ
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Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Antic ajuntament

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT
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DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero
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Pública8994103CG9389S0001IS 117 351 3

Plaça  del Poble, s/n

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ED. Equipaments. Docents, 

culturals 
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Elements Conjunt de dos edificis en tester que es desenvolupen en planta baixa i dues plantes pis, de
plantes rectangulars i façanes principals orientades a sud.

Ambdós volums  disposen de coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la 
façana principal sense ràfec perimetral.

Per una banda, trobem l’edifici original, situat a l’extrem oest, amb una composició de la 
façana sud molt clara a partir de tres eixos verticals d’ordenació. Les dues plantes superiors
es resolen  de la mateixa manera a partir de tres balcons protegits per barana de ferro de 
brèndoles verticals. Aquests balcons estan emmarcats amb maó massís manual coronats 
superiorment per un arc també resolt amb maó ceràmic col•locat a sardinell que incorpora 
una clau de pedra treballada.

Pel que fa a la planta baixa, la façana, seguint els mateixos eixos verticals, s’ordena a partir 
de dues grans portalades situades una a cada extrem amb el mateix detall que els balcons 
superiors, però amb la base dels brancals a base de carreus grans de pedra que formen 
part del sòcol de l’edifici. Finalment, en el punt mig entre aquestes dues portalades hi ha 
dues obertures de proporcions verticals també coronades superiorment per un arc rodó, les 
quals  queden unides i emmarcades per un gran arc superior de maó ceràmic, a mode de 
repetició de la proporció de les portalades.

La façana oest de l’edifici està configurada per cinc obertures amb arc superior 
emmarcades també per maons ceràmics,  dues a planta segona i primera i una a la planta 
baixa així com un cos annex en planta baixa que incorpora instal•lacions de l’edifici. 

Els paraments d’aquesta façana són de pedra que queden emmarcats per grans carreus de
pedra uniformement tallats que configuren les arestes del volum general de l’edifici. 

Per altra banda, el conjunt de l’alberg tal i com s’ha comentat, el forma un altre edifici o 
volum contigu al descrit i adossat en la seva façana est, completament reformat i amb un 
llenguatge compositiu més contemporani.

Aquest edifici queda semi enterrat, de manera que en la seva façana posterior només ens 
apareix com a un volum de planta baixa i planta pis.

Compositivament la façana sud o principal s’ordena independentment per plantes, així 
doncs, una  porxada resolta a partir de dues arcades coronades superiorment per un arc de

Context Nucli rural. Forma part dels edificis del  nucli original de Castelladral que conformen la plaça
del poble.

Cronologia 1908, Reformes 1994
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN
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mig punt de maó ceràmic configuren la planta baixa. Aquesta porxada genera l’espai 
exterior  cobert per on s’accedeix a l’edifici. 

La planta primera queda ordenada a partir de quatre obertures rectangulars de proporcions 
verticals emmarcades amb maó ceràmic i, finalment, i amb un llenguatge completament 
diferent al descrit fins el moment, una obertura correguda a tota l’amplada d’aquest edifici a 
mode de  coronament, acaba de definir la imatge d’aquest edifici.

La façana est, on s’entrega l’edifici de Cal Moliner, continua la mateixa estructura de la 
façana principal girant tots els elements descrits anteriorment. Finalment, la façana 
posterior, així com la part de oest visible, es resol amb diferents obertures sense un ordre 
molt clar, emmarcades amb maó ceràmic i que responen a l’ús interior de l’edifici.

Els paraments d’aquesta façana són de pedra que queden emmarcats per grans peces de  
pedra uniformement tallades que configuren les arestes del volum general de l’edifici.

Ús actual Alberg
Ús original/altres Ajuntament i residencial

Estat conservació Bo;  Reformat 1994

Informació històrica L’edifici conegut com Alberg va ser construït l’any 1908 en el lloc on hi havia hagut dues 
cases, ca l’Anton i cal Teixidor. 

A finals del segle XIX i principis del XX a ca l’Anton hi havia hagut l’escola als baixos, 
l’Ajuntament al primer pis i la secretaria al segon, fins que es va fer la nova casa 
consistorial. Durant el temps que van durar les obres, l’escola va ser traslladada als baixos 
de l’Hostal, actualment en runes i a peu de carretera. 

Es conserva una imatge de 1913 on es pot observar una vista de conjunt del poble de 
Castelladral i el nou edifici de l’ajuntament ja construït. L’autor n’és Cèsar August Torras i 
Ferreri (AFCEC).

L’any 1994 es reforma l’edifici.

L’any 1995 en Jordi Piñero fitxa l’edifici durant la realització de l’inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta  Es conservarà la volumetria del conjunt i la composició i elements de la façana sud de 
l'antic Ajuntament sense permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les 
seves obertures. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ocupar l'antic Ajuntament del nucli de Castelladral

Pel valor compositiu de la seva façana

Elements Es protegeix la volumetria del conjunt i la façana sud de l'antic Ajuntament. Destaca la clau 
dels arcs de mig punt amb incripcions gravades.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia ALGUÉ, J.; ARCEDA, M.; LLOBET, E.; SELLARÉS, R.; VILÀ, A. 2015: Silencis. República, 
Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945). Ajuntament de Navàs, Navàs, 20-
21.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa P-1.

SOLER, I. 1991: “Records i Vivències: El nucli de Castelladral”.  Morralet, 1. Navàs, 22.

Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC)
http://mdc.cbuc.cat/

http://arxiufotografic.navas.cat/

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord Detall façana sud
EAUCAEAUCA

Detall façana nord Vista des de nord est
EAUCAEAUCA

Detall clau portalada d'accés
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ

398904
y = 4639412

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Casa dels Peguera, Mas Castell

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP01

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

9096701CG9399N0001JI 1104 954 3

Camí  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Casalot aïllat de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis  i 
façana principal orientada a sud est.

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i amb el carener paral•lel a la façana principal.

Si bé la coberta és unitària, l’edifici queda diferenciat per dos cossos adossats diferents; 
emfatitzen aquesta diferència el deslligat dels carreus del parament de façana i  el tipus de 
ràfec,  el qual mentre que en  el cos principal és format per un escalonat de diferents 
franges de maó i teula ceràmica, en el cos del costat de ponent és format per una peça de 
pedra amb menys volada.

A l’edifici original hi havia adossats en l’entorn immediat altres cossos annexes, tot i que 
actualment es troben en estat ruïnós. 

La composició de la façana principal sud-est, ordenada a partir de quatre eixos verticals, es 
caracteritza per dos grans portals  d’arc de mig punt adovellats a la planta baixa per on 
s’accedeix a l’edifici, un a cadascun dels cossos abans assenyalats.

La planta primera s’ordena a partir de quatre obertures de proporcions verticals amb 
brancals i llindes de pedra treballada repartides al llarg de la façana i que configuren els 4 
eixos abans esmentats. No obstant això una cinquena obertura realitzada amb posterioritat 
i sense cap ordre acaba de configurar la planta. Cal destacar-ne les dues situades sobre 
cada un dels portals, la situada al cos de llevant per la seva major dimensió i singularitat 
dins el conjunt i la situada al cos de ponent per la inscripció gravada de “1649” a la llinda.  
Quatre petites finestres quadrades també amb brancals, llindes i ampits de pedra, situades 
en els mateixos eixos, a planta sotacoberta, coronen la façana d’aquest costat. 

La façana nord-oest, segueix la mateixa composició que l’abans descrita, ordenada també 
a partir de quatre eixos verticals però sense cap tipus d’obertura a la planta baixa.

La composició dels testers, façanes nord-est i sud-oest, es resolen a partir d’un simple eix 
vertical central amb una finestra quadrada de la planta sotacoberta i una altre a la planta 
primera, en el cas nord-est, i amb una porta en el costat sud-oest per on l’edifici queda 
parcialment encastat al terreny i  permet l’accés des d’aquesta cota aixecada; per aquest 
costat es conserven les restes d’un cos annex de planta baixa que quedava adossat per 
aquesta banda.

Els paraments de l’edifici, són de carreus de pedra molt regulars i de molt bona factura, així 

Context Nucli rural. Edifici més allunyat del nucli de Castelladral situat al peu de l'església, vora el 
camí de Súria a Serrateix

Cronologia 1416 (notícia històrica); 1649 (llinda); XVI-XVII.
Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segles XV-XVI)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA 16887 IPAHN IPCE

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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com tots els brancals, llindes i ampits que es resolen amb pedres molt ben treballades.
Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Les façanes són l’element amb un millor estat de conservació degut a la qualitat dels 
carreus de pedra utilitzats així com la seva execució. / L’estat de la coberta del cos principal
és dolent amb teules ceràmiques trencades, elements de cornisa caiguts i ondulacions 
importants al carener per les deficiències mecàniques que ha sofert l’estructura horitzontal. 
Pel que fa als cossos annexes, només es conserva una vessant de la coberta del cos 
annex a la façana oest en molt mal estat de conservació.

Entorn/Jardí Entorn completament abandonat amb acumulació de runes i materials varis i creixement 
descontrolat de vegetació.

Estructura/Interior Dolent

Estat conservació Molt dolent;  L'estat d'abandó provoca que l'edifici hagi entrat en un procés de degradació 
general.

Informació històrica El Castell és una antiga masia citada com a simple mas l’any 1416. Tradicionalment 
s’atribueix aquest edifici com a residència dels castlans del castell, si bé no hi ha cap prova
documental ni arqueològica que pugui confirmar-ho ni desmentir-ho, creiem que la qüestió 
ha de quedar oberta com a hipòtesi de treball per a la recerca. 

La data de la llinda que es conserva en una finestra de la primera planta del cos oest de 
l’edifici indica que la casa va ser reformada o ampliada l’any 164(5) o 164(9). Ambdós 
cossos no es comuniquen a nivell de planta baixa. Això ens pot fer pensar que aquest cos 
fou construït posteriorment al cos de llevant De totes maneres la factura dels paraments és 
idèntica en ambdós cossos, mostrant en aquest aspecte una clara contemporaneïtat. 

La masia es troba deshabitada des dels anys 1960 aproximadament

En la fitxa de Patrimoni Arquitectònic de l’IPAC (núm. 1229) hi apareixen dues fotografies 
de l’edifici de l’any 1962 realitzades per Pere Català i Roca, i publicades per aquest autor 
l’any 1976, en l’obra Els Castells Catalans.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de la façana principal, sense permetre
la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Es permet la formació de noves obertures  a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
d’ús.

Usos permesos Segons planejament

 Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per formar part del nucli originari del municipi.

Pel valor artístic i tipologic de l'edifici.

Elements Es protegeix la volumetria,  façanes i tots els elements de pedra treballada, llindes, 
brancals, ampits i cornisa. Destaquen els portals adovellats de la façana sud.
Nivells de forjat interiors.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 160.
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Fitxa patrimoni arquitectònic núm. 16887 de l’IPA. Departament de Cultura. Generalitat de 
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Fitxa jaciment arqueològic núm. 1561 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Fitxa patrimoni arquitectònic núm. 1229 de l’IPA. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Aquesta masia va ser fitxada el setembre de l’any 1981 pels arquitectes Joaquim Garcia i 
Josep Maria Vilanova durant la realització de la fitxa de l’Inventari de Protecció del 
Patrimoni Cultural Europeu (IPCE), des de l’Arxiu  Històric d’Urbanisme, Arquitectura i 
Disseny del Col•legi  Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 

L’any 1995 Jordi Piñero en realitza la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i 
Històric de Navàs.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Castell  01.06.EA

Façana sud oest Façana nord est
EAUCAIVA

Vista general des de nord Façana principal sud est
EAUCAEAUCA

Detall unió dels dos cossos Detall obertura i ràfec
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall obertura Detall obertura
GVFEAUCA

Detall portalada Detall portalada
GVFGVF

Detall on s'observa gran arc de pedra Detall accés principal
EAUCAEAUCA
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Llinda amb la inscripció 1649 Fotografia 1913
Fons CEC. Torras, AugustGVF

Fotografia entre 1890 i 1923
Fons CEC. Torras, August
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Indret / barri Nucli de Castelladral
LOCALITZACIÓ

398825
y = 4639303

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP01

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

8995702CG9389N0001TR 668

Camí  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Cementiri  format per un recinte de forma rectangular amb accés des de migdia i enfrontat 
amb l’església de Sant Miquel de Castelladral. Un eix format per xiprers en el mateix sentit 
de l’accés  ordena i separa interiorment el recinte que queda envoltat  per una tanca de 
pedra.

El conjunt es situa en el punt més alt de Castelladral, al mateix nivell que l’accés a 
l’església.

El portal d’accés, que representa l’element més significatiu del conjunt, està format per dos 
brancals de carreus de pedra que recolzen juntament amb dues mènsules de pedra 
treballada una llinda de pedra de forma rectangular. Aquesta llinda està coronada per un 
frontó circular amb motllura superior que inclou la inscripció gravada de “1908”  així com 
algun motiu natural. Dues antefixes tallades com a un quart de cercle als extrems i situades 
sobre la cornisa acaben de definir el portal d’accés. 

A  l’interior només s’utilitza el costat de ponent del recinte, que queda ocupat per un costat 
pel grup de nínxols originals situat a l’extrem nord, format per una edificació coberta a dues 
aigües i adossada als murs que aixopluga 27 nínxols i formalitza un porxo al seu davant 
sustentat per pilars de pedra, i, per altre costat, un grup de nínxols contemporani a base de 
peces de formigó prefabricat, al costat de migdia.

Context Nucli rural. Situat a la falda de llevant del turó del Castellot

Ús actual Cementiri

Cronologia 1908

Ús original/altres Cementiri

Façanes/Coberta Lleuger desgast de la pedra semicircular que forma el frontó de l’accés al recinte i que 
incorpora la inscripció “1908”

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AF Arquitectura Funerària

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel seu valor artístic.

Per tractar-se del cementiri del nucli.

Elements Es protegeix la totalitat de la portalada d'accés.
Estructura i conjunt de nínxols original.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica El cementiri municipal va ser construït l’any 1908, el qual va substituir l’antic cementiri 
parroquial que hi havia a tocar de l’església de Sant Miquel de Castelladral. 

No ha estat mai fitxat en cap inventari anterior abans de la inclusió en aquest 
catàleg durant la visita realitzada en data de mes de gener  de 2015.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal sud Accés al recinte
EAUCAEAUCA

Cementiri de Castelladral 

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es mantindran tots els elements originals. Les futures 
ampliacions mantindran un caràcter homogeni amb les intervencions contemporànies 
realitzades.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de nord Interior del recinte
EAUCAEAUCA

Detall portalada d'accés Detall coronament de l'accés
IVAEAUCA

Frontó amb la inscripció "1908" Detall mòduls nínxols
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Conservació
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Detall nínxols de l'any 1908
EAUCA
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Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

404936
y = 4638306

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1/100 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

5084104DG0358S0001GE 546 811 2

Carrer  de Baix

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Església de planta d’una sola nau en forma de creu llatina, amb una capella a cada braç 
lateral. Té la façana principal orientada a sud, actualment adossada a la rectoria, i té l’accés
a la façana de migdia a través d’una porta d'arc de mig punt i amb arquivoltes en 
degradació, l’únic element visible de l’obra primitiva d’origen possiblement romànic.

D’aquell passat però no es conserva gaire res més, i l'església fou molt modificada a 
mitjans segle XIX, amb l'ampliació de la nau i la construcció del campanar adossat al costat 
de l’accés l’any 1854, com s’assenyala a  la inscripció que hi ha esculpida a un carreu a la 
mateixa façana.

Context Nucli rural. Al peu de la carretera del Mujal B-423

Ús actual Església

Cronologia 1239, 1312. Segle XIII. Segles XIV-XV. Segle XVII.1854.

Ús original/altres Església

Façanes/Coberta S'ha desprès part del revestiment exterior del campanar i de la façana est de l’església / 
Coberta en bon estat de conservació.

Estat conservació Bo 

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, 
consolidació, adequació i restauració del bé.

Nº reg/cat. IPA 16860 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

És l'origen del nucli rural

Per l'interés artístic del conjunt.

Per tractar-se del temple religiós del nucli.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes i interior

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Estructura/interior Es mantindrà l'estructura, tiplogia i elements interiors.
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 155-
182.

BADIA, J.M. 1997: Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939). Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs, 16-17. 

BENET, A. 1984: ”Santa Creu del Mujal”. Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 348. 

Informació històrica L’església de la Santa Creu del Mujal es trobava dins l’antic terme del castell de 
Castelladral, del qual en sorgiria un altre castell anomenat Mujal. El lloc apareix documentat
el 1135 com a castell de Muial mentre que l’església apareix esmentada el 1239 com a 
Santa Creu de Modiallo, és citada com a parròquia l’any 1312. 

L’edifici d’estil romànic tardà, del segle XIII, va ser reformat en posterioritat amb coberta 
de voltes d’aresta i amb la incorporació de capelles laterals. De l’edifici primitiu només se’n 
pot observar actualment el portal romànic a la banda del migdia, de factura simple i senzilla
format per dos arcs de mig punt en degradació, emmarcats exteriorment per una arquivolta 
motllurada a manera de guardapols que arrenca d’una imposta molt elemental situada a la 

base de l’arc exterior.

Al segle XV (1403) la parròquia del Mujal va passar a exercir jurisdicció sobre Sant Genís.

L’església de Santa Creu del Mujal, a l’igual que la resta d’esglésies del municipi de 
Navàs, va pertànyer primer al bisbat d’Urgell. Durant el segle XVII va passar al Bisbat de 
Solsona.

Al segle XVII es va allargar el braç nord del creuer i s’hi va bastir un retaule barroc. La 
capella de migdia es va acabar el 1658. En aquesta època a l’altar major, s’hi va construir 
una interessant decoració barroca sobre guix, amb representació de les tres virtuts 
teologals, la Fe, l’Esperança i la Caritat. 

Al 1854 es va construir el campanar i es va ampliar la nau. A la façana del campanar s’hi 
pot veure una placa que esmenta dita reforma. Diu textualment: “Jaume Vall feu alsar lo 
campanar ab conveni del Rt. Sr. R or. y altres particulars. Añy 1854”.

L’any 1908 es va fer un nou paviment de ciment portland texturat amb corró, tot imitant 
grans lloses.

El 1909 va passar a dependre de la parròquia de Navàs com a sufragània d’aquesta.

A principis del segle XX al braç de migdia del creuer hi havia l’altar de Sant Pere i al braç 
nord, la capella del Roser.

 Durant la guerra civil espanyola (1936-1939) es va cremar l’altar barroc ubicat a la 
capella del Roser i en va quedar parcialment afectat l’altar major. Després de la guerra es 
van fer treballs de reparació a l’església. Es va reconstruir l’interior del temple i es va 
col•locar l’altar de cara al poble. A l’espai inferior de l’antic retaule s’hi va encastar l’actual 
altar. En fou el paleta Celestí Vidal. L’any 1944 es va començar a fer la missa de cara als 
fidels. Fins al Concili Vaticà II encara es feia la missa d’esquena.

A la segona meitat del segle XX es va obrir una porta que dóna accés al baptisteri i a la 
rectoria.

L’any 1995 quan Jordi Piñero va visitar l’església s’hi estaven fent obres de restauració.

L’any 2011 es va fer un repàs de la teulada per arranjar problemes d’humitats i l’any 2012 
es van fer obres de millora interior consistents en arranjaments d’esquerdes i fissures, 
pintat i millora d’instal•lacions elèctriques.

L’edifici actual és una església d’una sola nau amb la façana orientada a ponent i de 
planta de creu llatina.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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JUNYENT, F.; MAZCUÑAN, A. 1984: Santa Creu del Mujal, Catalunya Romànica. El 
Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984, 349.

PIÑERO, J. 1995: “Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs”. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa R. 12.

VILÀ, Ll. 1973: “Santa Creu d’El Mojal”. Full Diocesà, núm. 1409, Vic-Solsona, 7 d’octubre 
de 1973.
Fitxa patrimoni arquitectònic núm. 16860 de l’IPAC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Font oral: Sra Lídia Farré, de la casa Bartomeus del Mujal.
Actuacions finca 2011.Repàs teulada per arranjar problemes de humitats.

2012. Obres de millora interior consistents en arranjament d’esquerdes i fissures, pintat i 
millora instal•lacions elèctriques.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Accés principal façana sud Detall campanar
IVAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Façana est Detall portalada accés principal
EAUCAEAUCA

Interior nau central Capella lateral
EAUCAEAUCA

Detall del sostre Inscripció "1908"
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Església de Santa Creu del Mujal  02.01.EA

Detall placa de construcció del campanar Capella lateral
EAUCAGVF

Any 1981 Any 1981
Benet i Clarà, AlbertBenet i Clarà, Albert

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Rectoria del Mujal  02.02.EA

Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

404920
y = 4638243

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

5084104DG0358S0001GE 546 811 3

Carrer  de Baix

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici en tester que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta 
rectangular i façana principal  orientada a est. Pel costat de migdia l’edifici s’esglaona amb 
un cos més baix de planta baixa i també dues plantes pis i  amb accés independent a una 
cota inferior per aquest mateix costat, a través de la portalada que dóna al recinte  no 
edificat a mode d’era que delimita el conjunt per migdia.  

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal, amb un 
petit ràfec perimetral executat amb peces ceràmiques.

Els paraments de l’edifici són de pedra vista excepte la façana sud del cos més baix, que és
arrebossat.

De la composició destaquen les obertures del portal d’accés des de davant l’església, 
emmarcat amb carreus de pedra, i la balconera que queda just per sobre també 
emmarcada amb carreus de pedra treballa i una inscripció a la llinda de ‘1567’

Context Nucli rural. Al peu de la carretera del Mujal B-423

Ús actual Rectoria

Cronologia 1567 (llinda), segles XVI, XVIII, XIX

Ús original/altres Rectoria

Estat conservació Bo 

Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època moderna (Segles XV-XVI)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de la façana est, admeten modificacions puntuals per millora 
de les condicions d’ús. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i elements arquitectònics singulars

Elements Es protegeix la volumetria i la façana est del cos principal. Cal preservar especialment la 
balconada de la façana est que incorpora una llinda de pedra amb la inscripció "1567".

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BENET, A. 1981. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Navàs). Servei del 
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R.U. 66.

Informació històrica L’edifici de la rectoria es va construir l’any 1567 adossada a l’església de Santa Creu del 
Mujal. Se’n conserva una llinda a la façana amb l’any esmentat.

Als segles XVIII i XIX s’hi van fer algunes reformes com la modificació de la finestra de la 
façana est que es va convertir en balcó i també algunes noves obertures de la façana sud. 

La rectoria presenta adossat un altre edifici més baix, una casa amb teulada a doble 
vessant de planta baixa més un pis. Del 1995 ençà se n’han restaurat les façanes exteriors,
i s’ha enderrocat el barri o mur de tancament que el delimitava del camí. De la rectoria 
s’han extret els arrebossats que hi havia i s’ha rejuntat la pedra. Detectem també durant la 
nostra visita que l’obertura exterior que l’any 1995 estava tapiada amb maons funcionant 
només com a finestra, ha recuperat la  l’obertura com a balcó d’època moderna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Alçat sud Detall façana est

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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IVAGVF

Detall balconada façana est amb inscripció "1567"
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

404948
y = 4638320

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

5085401DG0358N0001TK 708 196 2

Carrer  del Mig

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ED. Equipaments. Docents, 

culturals 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Petit edifici aïllat de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa una mica 
aixecada i planta pis, i té la façana principal orientada a sud, on hi ha el pati. Al costat est, 
un cos adossat de planta baixa conté l’accés i crea una terrassa a la planta primera 
protegida per una barana de ferro de brèndoles verticals. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal amb un 
ràfec perimetral, executat amb rajola ceràmica i recolzat sobre mènsules de maó ceràmic 
massís.

La composició de la façana de migdia queda caracteritzada pels tres grans finestrals de la 
planta baixa del cos principal separats per pilastres de maó ceràmic unides a mode de 
finestra correguda per l’ampit de maó massís a sardinell i la llinda contínua de formigó. Per 
sobre aquests finestrals es situen, a planta pis, tres finestres més petites de proporcions 
verticals i resoltes amb ampit i llinda de maó ceràmic col•locat a sardinell. A l’extrem dret de
la façana, dins el cos annex i aixecada més o menys un metre, es situa porta d’accés a 
l’escola a la qual s’hi accedeix amb un escala d’obra. 

La façana est queda composada per una única obertura en el cos adossat de planta baixa i 
una porta d’accés a la terrassa a planta primera. Així mateix, una única obertura a planta 
primera de proporcions verticals i descentrada respecte l’eix central de la façana configura 
la façana oest de l’edifici.

Finalment, la façana nord queda composada per dos obertures a planta baixa i tres  a 
planta primera, dues de les quals queden unides per l’ampit i la llinda resoltes amb maó 
ceràmic col•locat a sardinell, detall que es repeteix en totes les obertures abans descrites. 
Una escala tangent a la façana que dóna accés a la terrassa situada a l’oest de l’edifici, 
acaba de composar el conjunt de la façana.

El parament de la façana es de maó massís ceràmic de les mateixes característiques que 
l’utilitzat per resoldre tots els detalls de l’edifici.

Context Nucli rural. Edifici situat al centre del nucli del Mujal, presidint l'espai obert de l'antic pati, 
avui convertida en la plaça del poble.

Ús actual Equipament

Cronologia 1932, Segle XX.

Ús original/altres Escola

Façanes/Coberta Lleugeres taques d’humitat i brutícia a la part superior del cos annex de planta baixa.
Estat conservació Bo 

Estil i Època Racionalisme; Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IIIAPM

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia ALGUÉ, J.; ARCEDA, M.; LLOBET, E.; SELLARÉS, R.; VILÀ, A. 2015: “Silencis. 
República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945)”. Ajuntament de 
Navàs, Navàs: 88.

Informació històrica Navàs disposava abans de la República de diversos centres educatius privats, com els 
vinculats a l’Ateneu, a la Cooperativa o a sectors religiosos. També hi havia l’escola 
nacional de nois i noies, que s’havia traslladat de Castelladral a Navàs. Va ser en aquest 
període quan per primera vegada es construeixen escoles nacionals al Mujal. 

L’escola del Mujal es va construir als terrenys de davant de la casa de Bartomeus Nou. El 
13 de juliol de 1932 es va acordar la compra de terrenys (132m2), per a la construcció de 
l’escola mixta. L’inici de l’obra es va endarrerir per problemes amb el propietari del terreny. 
Finalment els terrenys van ser expropiats. Els treballs es van començar el mes de març de 
1932. Contemplaven la realització també d’una casa per a les mestres. L’escola es va 
inaugurar el darrere diumenge del mes de maig.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de la façana sud, admeten modificacions puntuals per millora 
de les condicions d’ús. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.

Usos permesos Segons planejament

 Es conservarà la volumetria.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Per el seu valor artístic i tipològic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Vista des de sud est
EAUCAEAUCA

Façana nord Façana oest
EAUCAEAUCA

Detall cos d'accés
IVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix la volumetria, coberta i ràfec, façana sud.
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Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

404892
y = 4638238

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Sagrera

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada5048101DG0358S0001AE 1375 961 3

Carrer  de Baix

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici aïllat que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i 
façana principal  situada en un dels costats curts del rectangle orientada a sud. 

Coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal amb un
petit ràfec perimetral, executat amb peces ceràmiques.

La composició de la façana principal,  s’ordena a partir de tres eixos verticals. A l’eix central 
i principal, l’edifici disposa d’una portal a planta baixa coronat per un arc de carpanell resolt 
a partir de tres filades de maó ceràmic i clau sobreposada de pedra treballada amb la 
inscripció “1927 DC”. Per sobre la porta, i a planta primera i formant un conjunt unitari hi ha 
una balconada de tres arcs de mig punt resolt a partir de tres filades de maó ceràmic, que 
recolzen en dues columnes i capitells formats també per peces de maó ceràmic, conjunt 
que es repeteix de forma semblant a planta segona, tot i que aquí les obertures queden 
completament obertes sense tancaments (galeria), ressegueixen la pendent de la coberta, i 
la del mig té una major alçada. Com a element de protecció d’aquestes balconades hi ha 
una balustrada de pedra artificial.

Completant aquesta composició central de la façana, i en els eixos verticals laterals iguals, 
hi ha en ambdues plantes una balconada coronada per un arc descarrega resolt amb maó 
ceràmic, que obre sobre un petit balcó volat construït amb bigueta d’acer i volta d’obra, i 
protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals corbades en els seus extrems 
realitzant una sanefa que es repeteix. A planta baixa, i només al costat esquerre de la 
façana, hi ha una obertura de proporcions verticals estilitzades amb una llinda amb 
motllures refoses i protegida per una reixa de ferro.

Un sòcol que s’escalona seguint la rasant del terreny fa de basament de la façana.
Destaca al seu costat esquerre  un guarda-rodes de pedra.

Pel que fa a les façanes laterals, es composen a partir d’eixos verticals formats per 
obertures de proporcions verticals que redueixen la seva dimensió en altura.

Pel costat de ponent, destaca un cobert de pedra de planta baixa amb coberta a una aigua 
de teula aràbiga, on hi ha la inscripció de 1865 en un dels seus murs, i un altre cobert o 
pallissa, també de pedra i cobert a dues aigües, que juntament amb l’era pavimentada amb 
cairons ceràmics i delimitada per un muret de pedra, tanca el conjunt per aquest costat.

Dos altres coberts reformats situats a la façana de llevant i de planta baixa sense interès 
arquitectònic queden adossats al volum principal de l’edifici. 

Context Nucli rural. Al peu de la carretera del Mujal B-423

Cronologia 1313 (Citat com a Sagrera), 1927
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6: AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Solà  02.04.EA

El parament de la façana del cos principal és a base de paredat revestit d’un arrebossat i 
pintat.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S'ha desprès part del revestiment exterior, principalment a la part inferior de la façana sud i 
a la façana oest. Superfície de la façana amb brutícia i taques d'humitat. Als cossos 
annexes, aquestes deficiències queden lleugerament agreujades. / La coberta es troba en 
un bon estat de conservació, tot i que puntualment en els cossos annexes apareixen 
algunes peces ceràmiques trencades.

Entorn/Jardí L’estat de conservació de l’entorn és regular amb presència de vegetació enmig del 
paviment ceràmic que forma l’era de la casa.

Estat conservació Regular 

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 163.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R.U. 64.

Informació històrica La data més antiga documentada és de l’any 1313, anterior al fogatge de 1365-1370. El 
mas apareix citat junt amb altres masos i és esmentat com a Zagrera  (Sagrera). Es tracta 
d’un antic mas medieval transformat pràcticament de nou l’any 1927. Presenta al seu 
entorn un cobert annex que presenta una llinda de 1865 amb l’antiga era al seu davant, 
delimitada per un mur de pedra que llindava amb l’antic camí carreter. Es pot observar 
encara el guarda-rodes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de la façana principal, sense permetre
la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures. 

La resta de façanes es podran rehabilitar per a la millora de les condicions d’ús.
Entorn/Jardí No es permet cap tipus de construcció ni alteració de la zona ocupada per l’era enrajolada.

Entorn de protecció Es permet la substitució i millora els revestiments i acabats exteriors dels coberts de 
l’entorn immediat per tal d’integrar-los en el conjunt.

Usos permesos Segons planejament

 Es conservarà la volumetria de la masia i coberts de l'entorn de l'era

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels masos que formaven el poble rural original.

Per el seu valor artístic i tipològic

Elements Es protegeix la volumetria, cobertes, ràfec (volada)  i la façana sud del cos principal. 
També, es protegeix el cos annex a ponent, especialment el brancal de la porta d'accés 
que incorpora la pedra treballada amb la inscripció "1865". Es protegirà el paviment de l'era
situada a l'oest del mas, el mur de tancament i el guarda-rodes del costat dret de la façana 
principal.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Solà  02.04.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana oest
EAUCAEAUCA

Cos annex façana oest Vista del conjunt des de oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs
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Detall brancal de pedra amb inscripció "1865" Detall
EAUCAEAUCA

Clau de la portalada d'accés amb inscripció "1927"
IVA

Detall paviment de l'era Detall Inscripció "1865"
IVAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Bartomeus  02.05.EA

Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

405032
y = 4638282

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Bartolomeu

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada5184201DG0358S0001UE 1176 1554

Carrer  de Baix

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Bartomeus  02.05.EA

Elements Casa aïllada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i 
façana principal orientada a sud.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal amb petit 
ràfec lineal a façana nord i sud. 

La composició de la façana nord, sense un ordre molt clar, i amb una petita finestra a planta
baixa, s’ordena a planta primera a partir de dues obertures rectangulars de proporcions 
verticals i una balconada al mig de les dues, que obre sobre un balcó protegit per una 
barana de ferro de brèndoles verticals. Totes tres obertures tenen brancals i llinda de pedra 
treballada, on destaca la llinda de la balconada que incorpora la inscripció gravada de 
“1908” així com l’arc de descarrega de maó ceràmic que trobem a la pròpia balconada i a 
una de les obertures. Al costat dret apareix una obertura coronada per un arc de mig punt 
tapiada amb carreus de pedra. 

La façana sud, per on s’accedeix a l’edifici, i on hi ha adossat un cos de nova construcció 
de planta baixa i pis i porxo cobert amb terrat, es composa a planta baixa per un gran portal 
adovellat i a planta primera per dues obertures amb brancals, llinda i ampit de pedra 
treballada. 

Els paraments de les façanes, són de pedra que queden emmarcats per carreus de pedra 
que configuren les arestes del volum general de l’edifici. Cal destacar els carreus de pedra 
que formen la part inferior de la cadena cantonera de l’aresta sud-oest de l’edifici.

Context Nucli rural. Al peu de la carretera del Mujal B-423

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval, 1312 (cita històrica), segle XIV; Segle XVIII; 1907

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Lleugeres taques d’humitat i brutícia a les façanes nord i oest
Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Per ser dels masos que formaven el poble rural original.

Elements Es protegeix la volumetria del mas original, així com tots els elements de brancals, llindes i 
ampits que conté, en especial la llinda amb la inscripció "1907". Destaca especialment el 
portal adovellat de la façana sud.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 163. 
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs, 18.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R.U. 65.

Informació històrica Aquest mas està documentat des del segle XIV. La data més antiga documentada és de 
l’any 1312, anterior al fogatge de 1365-1370. El mas apareix citat junt amb altres masos del
Mujal i és esmentat com a “Bartolomeu”. És probable que en època moderna es reformés o
s’ampliés. L’any 1907 hi va haver una altra reforma important a la casa, de la qual se’n 
conserva una llinda en un finestral de la façana nord.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de les façanes, s'admeten modificacions puntuals per millora de 
les condicions d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Per el seu valor artístic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de nord est Vista des de nord oest
EAUCAEAUCA

Alçat oest Alçat sud
EAUCAEAUCA

Detall portalada d'accés Detall cantonada
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall obertures façana nord Detall llinda de pedra amb inscripció "ANY 1907"
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Casa Bartomeus Nou  02.06.EA

Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

404925
y = 4638339

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP02

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

5085001DG0358N0001SK

Carrer  Del Mig, 12

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Casa Bartomeus Nou  02.06.EA

Elements Casa entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, de planta 
rectangular i façana principal orientada a sud.

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal amb 
ràfec lineal executat amb lloses ceràmiques a façana nord i sud. 

La composició de la façana sud, s’ordena a partir de tres eixos verticals, que es presenten 
a planta baixa amb tres portalades, una de central on hi ha l’accés principal, coronada amb 
un arc de carpanell i dues de laterals, la de l’extrem dret de proporcions quadrades i que es 
deixa entreveure que ha set modificada per tal de permetre l’accés de vehicles i l’altra a 
l’extrem esquerra, de proporcions verticals i una amplada igual a les obertures que hi ha en 
plantes superiors. Aquestes portalades es tradueixen a planta primera en tres balconades 
de proporcions verticals, protegides amb porticons de fusta tipus llibret, que obren sobre un 
petit balcó protegit per barana de ferro de brèndoles verticals. Cal destacar que el balcó 
central té una major dimensió i recolza sobre dues mènsules laterals. 

Aquesta composició de la planta primera es reprodueix a planta segona amb els balcons de
menor dimensió. A la planta tercera la façana s’ordena a partir de cinc obertures coronades 
per un arc, una a cada extrem sobre dels eixos laterals de composició i tres de centrals que 
actuen com a conjunt situat al punt mig de la façana.   

Les finestres de la tercera planta, estan emmarcades per brancals, llinda i ampit de maó 
ceràmic, a diferència de les que defineixen la planta segona i primera que es resolen amb 
carreus de pedra treballats.

La façana nord sense un ordre tan clar com l’abans descrit, es presenta només en planta 
baixa i dues plantes pis com a conseqüència del desnivell que absorbeix l’edifici i  es 
caracteritza pel conjunt de tres obertures de planta segona amb les mateixes 
característiques que les presents de planta tercera de la façana sud. La façana es completa
per una sèrie d’obertures desordenades i una única porta d’accés a la planta baixa.

La mitgera del costat de ponent presenta, per sobre la teulada del cobert veí adossat i a 
planta sotacoberta dues grans obertures en arc i emmarcades amb maó, les quals es 
troben parcialment tapiades i incorporen una petita obertura;  i a planta segona també 
s’obre una petita finestra emmarcada amb peces de pedra fruit d’una intervenció més 
recent.

El paraments de les façanes, són de pedra i les cantonades fetes amb carreus de pedra 
treballats. La planta baixa de la façana sud es troba arrebossada remarcant el carreus de 
les diferents obertures i cantonades de l’edifici.

Context Nucli rural. A la bifurcació dels dos carrers que organitzen d'agrupació del sector nord del 
nucli del Mujal.

Cronologia 1869
Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Amb front a dos carrers oposats

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Bartomeus Nou  02.06.EA

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Lleugers despreniments del revestiment exterior de planta baixa de la façana sud, 
superfície de la façana en aquest punt amb brutícia, considerables taques d'humitat i 
eflorescències. / Coberta en bon estat de conservació.

Estat conservació Regular 

Informació històrica La casa coneguda com a Bartomeus nou es va construir probablement l’any 1869, segons 
consta a la llinda damunt el portal d’entrada a la casa. No sabem si en aquest lloc hi havia 
un edifici preexistent. Al llarg del segle XX s’hi han fet algunes reformes, com l’ampliació de
portal de la planta baixa i l’obertura d’alguna nova finestra.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de les façanes, s'admeten modificacions puntuals per millora de 
les condicions d’ús.

Usos permesos Segons planejament

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic

Elements Es protegeix la volumetria del cos principal i la composició i elements de la façana sud.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Vista des de nord oest
EAUCAIVA

Façana nord Detall canonada sud oest
EAUCAEAUCA

Detall incripció "1869"
IVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cementiri del Mujal 03.EA

Indret / barri Nucli del Mujal
LOCALITZACIÓ

405092
y = 4638157

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A004000400000ID

Camí  del Cementiri

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cementiri del Mujal 03.EA

Elements Cementiri situat sobre un petit turó, al sud est del nucli rural del Mujal. Està format per un 
recinte de forma rectangular de vint-i-sis metres de llarg per setze metres d’amplada amb 
un únic accés des de la façana oest. 

Interiorment, el recinte s’ordena a partir d’un eix central resseguit per línies de boixos i 
arbres. En aquest eix central hi ha la creu, com a element principal de l’interior del recinte. 

Conté dos grups de nínxols de nova construcció i de planta quadrada, situats a les 
cantonades del mur que defineix la façana est del conjunt.

La porta d’accés, que juntament amb la creu, representa l’element més significatiu del 
conjunt, està format per dos brancals de grans carreus de pedra que recolzen una llinda de 
pedra treballada. Aquesta llinda està acabada per un frontó triangular capçat amb lloses de 
pedra, i incorpora un escut esculpit i una creu de pedra a la seva part superior que corona 
superiorment la porta.

Els parament del mur que forma el recinte és de pedra vista i les cantonades es resolen a 
partir d’una cadena cantonera de carreus. El dos grups de nínxols estan arrebossats i 
pintats.

Context Nucli rural. Situat al sud-est de l'església de Santa Creu del Mujal amb accés des de la 
carretera del Mujal B-423 i allunyat de l'agrupació d'edificis que conformen el nucli del Mujal

Ús actual Cementiri

Cronologia Anterior a 1896 (Finals segle XIX)

Ús original/altres Cementiri

Façanes/Coberta S’ha desprès puntualment el revestiment exterior i altres parts presenten taques d'humitat i 
brutícia. Les pedres que formen la llinda i el coronament de l’accés es troben erosionades i 
tenen forta presència de líquens.

Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AF Arquitectura Funerària

Subtipologia funcio. Cementiri

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per el seu valor artístic

Per tractar-se del cementiri del poble rural

Elements Es protegeix la portalada d'accés i el mur perimetral del recinte.
El passeig de xiprers
La creu de l'eix del passeig

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. (1997): Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939). Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs: 12.

Informació històrica L’any 1896 el Bisbe Riu va fer una visita pastoral al nucli del Mujal; va visitar l’església 
parroquial de Santa Creu i l’annexa de Sant Genís, a més de la capella de Santa Eulàlia de
casa Vall, els cementiris i la font baptismal entre altres indrets. Va manar reparar els 
desperfectes causats per la humitat que tenia l’església de Sant Genís i que es desbrossés
el cementiri. Del cementiri del Mujal, però, no en concretà res.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Detall porta d'accés al recinte
EAUCAEAUCA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es mantindran tots els elements originals. Els possibles 
creixements tindran especial cura la seva integració i ubicació.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Mur posterior del recinte Detall porta d'accés al recinte
EAUCAEAUCA

Detall coronament porta d'accés Interior del recinte
EAUCAEAUCA

Detall cantonada amb cadena cantonera de carreus
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ
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Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3847607CG9334N0001IF 342 238 4

Carretera  C-1410a

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 8. Verd privat

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018
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Elements Església d’estil neogòtic, adossada a la façana sud-est del mas Palà. És de planta 
rectangular, de catorze metres d’amplada per setze de profunditat, d’una sola nau amb 
l’accés principal a la façana sud-est, a través del campanar.   

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb doble carener i aiguafons central amb un 
petit ràfec perimetral. 
La planta de l'església té forma de creu i la capçalera està formada per un absis poligonal i 
dues capelles laterals amb altars. Al peu de l’església hi ha un cor amb barana de gelosia.  
La composició de la façana sud-est, marcada per la presència del campanar al costat est, 
de composició simètrica, s’ordena a patir d’un sol eix central situat a la vertical del carener, 
amb una obertura a la part inferior coronada per un arc ogival i un rosetó a la part superior. 
Aquesta obertura, coronada per un arc ogival que incorpora diferents vitralls, també es 
troba a la façana nord-est com a element principal de composició.

L’accés principal al temple, d’estil neoromànic i incorporat a la base del campanar, està 
format per una portalada d’arc de mig punt amb dues arquivoltes i emmarcada lateralment 
per dos pilars amb base i capitell amb ornaments naturals.

El campanar, de planta quadrada i de composició simètrica en totes les seves façanes, té 
coberta a dues aigües, de teula plana ceràmica vidriada, i carener paral•lel a la façana 
principal. Corona superiorment el campanar, un cos més petit, on s’allotgen les campanes, 
de planta quadrada amb coberta a quatre aigües.  

Els nivells superiors del campanar, s’ordenen a la seva façana sud-est  a partir de la 
repetició a cada planta d’una obertura de proporcions verticals coronada per una arc de mig
punt dividida interiorment per un conjunt format per dues obertures geminades separades 
per un pilar rodó amb base i capitell. Les dues façanes laterals, la nord est i la sud oest, 
s’ordenen  amb obertures de proporcions verticals molt més estilitzades i sense presència 
de vitralls. 

Els paraments de la façana són acabats amb estucat imitació pedra, marcant amb una 
tonalitat diferent les cadenes cantoneres.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Ús actual Religiós

Cronologia Segles XIX-XX. 1942

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPA 16855 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica La masia tingué un oratori o capelleta interior des de molt antic. 
L’església però es trobava en un emplaçament proper a l’actual. Fou fundada l’any 1601 per 
l’hereu del mas, Joan de Palà. Tenia advocació a la Mare de Déu i a Sant Joan Baptista. 
Aquesta capella sempre fou sufragània de la parròquia de Torroella. Era coneguda 
popularment com a Sant Joan del Camp. Aquesta capelleta privada va ser objecte de 
nombroses reformes. L’any 1869 es van realitzar importants reformes com a capella del 
mas. 
L’any 1879 va ser beneïda com a capella pública. Això, probablement, va suposar algunes 
reformes sobre l’edifici anterior. Sembla que a partir de 1890 la capella estaria en ús al 
servei del culte i formació religiosa de la colònia, donat que aquesta ja disposava de capellà 
propi. 
En aquesta primera església, s’hi va col•locar un antic retaule de l’oratori particular del mas 
La porta del temple s’orientava a llevant, lleugerament desviada de l’orientació que presenta 
l’església actual. Era un edifici de construcció senzilla i de planta rectangular, d’una sola nau 
amb una petita espadanya. L’entrada era per un costat, de cara a l’altar. La primitiva 
església del mas tenia la rectoria annexada pel costat sud. 
L’església va ser destruïda durant la guerra civil (1936-1939), junt amb els sants que van 
cremar a la plaça de davant del temple. Així es va destruir el retaule major, col•locat en 
substitució de l’antic, obsequi de Joan de Palà a la seva esposa Patrocini Bertran. Feia pocs 
anys que presidia l’església i els altars laterals que hi feien conjunt; l’altar antic del segle 
XVII, que s’havia substituït per l’anterior, s’havia col•locat en una de les capelles laterals. 
Aquest antic retaule era presidit per una imatge de la Mare de Déu del Roser molt venerada 
a l’època, i diversos ornaments litúrgics, indumentària tèxtil i orfebreria. En aquesta època 
es va tallar una gran alzina que hi havia davant l’església. 
Durant la col•lectivització de la fàbrica, la casa pairal va ser ocupada pel sindicat de 
pagesos. Els rabassaires utilitzaven l’església com a magatzem per al sulfat que repartien 
als vinyataires.
Després de la guerra, la capella va ser substituïda per una església de nova planta d’estil 
neogòtic. La reforma integral de l’església dedicada a Sant Llorenç de Brindis, patró del mas 
i de la colònia, seria l’obra més rellevant a la colònia a la dècada dels anys 1940. La va dur 
a terme el constructor cardoní, Casimir Sala. Va ser inaugurada pel bisbe Comellas el 24 de 
juny de 1942. Van col•laborar en l’obra altres artistes, alguns vinguts de Barcelona. Els 
retaules van ser construïts per l’escultor Josep Planas. La imatgeria va ser fabricada als 
tallers d’escultura religiosa del carrer de Sant Sever de Barcelona. Els vitralls van ser 
confeccionats per Granell i Companyia. Els treballs en pedra els va executar el marmolista 
manresà Josep Andreu Borges. La Forja va ser obra de J. Fló, i tota la fusta havia estat 
treballada pel mestre Santamaria de Cardona.
El presbiteri tenia una taula-altar de marbre amb templet, al darrere, ubicada en un nínxol 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per l'interés artístic del conjunt.

Per tractar-se del temple religiós de la colònia.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes, joc de cobertes i interior del conjunt.
El passeig empedrat d’aproximació des de la carretera i els xiprers.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu Diocesà de Solsona. Fons de la parròquia de Torroella.
CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 130-131.
FÀBREGA, A.; FONS, R.; LLOBET, E. 2014: “Fàbriques de riu”. Centre d’Estudis del 
Bages. Ajuntaments de Callús, Súria, Sant Mateu de Bages i Navàs: 93-108.

central, com a cambril es veneraria la Mare de Déu del Roser, patrona de l’edifici. Als 
laterals, Sant Josep a la banda de l’evangeli, i en la de l’epístola, Sant Joan Baptista, 
distribució que encara perdura. En el creuer de la nau hi havia una capella a cada extrem. 
La de l’esquerra es dedicà al Combregatori, i al centre, la Pietat (la Dolorosa amb el Crist 
als braços). A la seva dreta tenia una imatge de Sant Llorenç de Brindis, i a la seva 
esquerra, Santa Llúcia, verge i màrtir. L’altra capella del creuer era cedida al culte de les 
Germanes mercedàries que habitaven el convent annex i que accedien a l’ús del temple 
com a oratori. Aquest altar era i és presidit per la imatge del Sagrat Cor de Jesús, 
flanquejat per Sant Antoni de Pàdua i per Sant Ramon Nonat.
El nou campanar seria l’element més espectacular. Es van col•locar campanes noves en 
substitució de l’antiga, destruïda durant la guerra. Van ser foses a Olo, l’any 1944, a la 
fundició de la casa Barberí. Anomenades Joana, la grossa, Francisca la segona i Teresa la 
petita, que recuperava el nom de l’antiga.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord est Façana sud est

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord est Detall campanar i accés
EAUCAEAUCA

Façana sud est Detall portalada d'accés
EAUCAIVA

Capella lateral Cor
GVFGVF
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Detall clau de volta despenjada Detall interior església
IVAIVA

Església del Roser. 1948
Llibre. Fàbriques de riu.Altar interior església 

-

Esbossos del projecte d'Eusebi Bona Esbossos del projecte d'Eusebi Bona
Arxiu COACArxiu COAC
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ
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Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3847603CG9334N0001KF 1201 516 2

Carretera  C-1410a

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 8. Verd privat
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Elements Edifici adossat a la façana sud-oest de l’església del Roser i de Sant Llorenç de Palà vell, 
situat a una planta per sota de la plaça d’accés, que es desenvolupa en planta baixa i 
planta pis, de planta rectangular d’aproximadament vint-i-nou metres de llargada per divuit 
d’amplada i façana principal orientada a nord-est. 

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal, 
amb ràfec perimetral format per dos nivells i recolzat sobre colls. 

La composició de la façana principal es caracteritza per la presència del cos annex que 
recull l’accés, situat a l’esquerra de la façana i completament adossat a l’església del 
Roser. Aquest cos, de composició simètrica i que sobresurt respecte el pla de façana, es 
composa per la porta d’accés central, coronada per un arc de mig punt a planta baixa i tres 
obertures a planta primera. El volum queda coronat per dues torres amb coberta de teula 
plana ceràmica vidriada a quatre aigües, una a cada extrem, i que formalitzen els elements 
més singulars de l’edifici.

Una seqüència d’obertures, situades a planta primera, de proporcions verticals 
emmarcades amb un motllura de pedra i carreus, acaben de configurar les diferents 
façanes.

El parament de la façana de planta primera i tot el volum de l’accés, és arrebossat i pintat 
de color terrós, mentre que el de planta baixa és amb carreus de pedra, així com totes les 
arestes del volum principal resoltes, també, a partir de cadenes de carreus.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Cronologia Segles XIX-XX

Ús original/altres Escola / Convent

Estat conservació Bo;  Superfície de la façana amb taques brutícia

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i el joc de cobertes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX). Fons Arxiu Danés. Expedient 579.

Informació històrica L’antic convent de les dominiques va ser construït l’any 1896 i posteriorment reconvertit en 
pisos per a obrers. Estava situat al carrer de la Terrassa núm. 8. Les dominiques van ser a 
Palà fins al naixement de la colònia veïna de Valls (1903). De 1903 a 1922 no hi ha 
constància de l’existència d’una congregació religiosa femenina a la colònia.
L’edifici “nou” del Convent va ser construït al costat de l’església, en l’indret on hi havia 
hagut la rectoria vella. En aquesta hi havia viscut el capellà, que s’havia fet càrrec de 
l’ensenyament dels nens fins a la construcció de la nova escola. L’any 1922 s’hi van 
instal•lar les germanes mercedàries que es van fer càrrec de la formació de les noies. S’hi 
van estar fins al 18 de juliol de 1936. 
El 10 de maig de 1928 es van inaugurar “el grupo de escuelas recientemente construido” 
per a nenes i nens de la colònia Palà.  L’escola de nens era en el xalet del mig del carrer de
la Terrassa.
A final de la guerra civil (1936-1939) va arribar una nova congregació: les paüles. Les 
paüles no feien col•legi. El mestre era qui es feia càrrec de l’ensenyament de les nenes. 
L’any 1944 es va facilitar el retorn de les religioses mercedàries. Aquestes es van 
reinstal•lar al seu convent i van reprendre la seva activitat docent. L’escola de nenes era a 
la planta baixa de l’edifici. A l’esquerra hi havia la secció de “párvulos”, al centre l’entrada 
principal i l’escala d’accés a la residència. A la dreta de l’escala hi havia el vestíbul que 
comunicava directament amb el temple, i el guarda-roba. Al davant el pati de “recreo”. 
L’any 1951 Joan Clarà i Claret va encarregar a l’arquitecte Josep Danés i Torras els plànols
de les escoles de nens i de les escoles de “párvulos” i de nenes de “Industrias Palá, SA”. A 
l’arxiu Danés se’n conserven còpies esborrany dels plànols, datats a 6 de desembre de 
1951. No és clara quina va ser la intervenció de Josep Danés i Torras. Les escoles de nens
ja existien i les escoles de nenes també. Probablement es tractava de reformes 
necessàries posteriors a la guerra. 
L’arquitecte va fer una factura per cobrar els seus honoraris corresponents als mesos 
d’octubre, novembre i desembre de 1951. Va cobrar per dits treballs set-centes vuitanta-
cinc pessetes. En un esborrany de la factura anterior, consta escrit a mà amb una rebaixa 
del preu de 960 a 785 pts. Se’n conserva el rebut de l’arquitecte fet a màquina d’escriure on
diu: “Recibo de Don Juan de Pala y Claret, la suma de SETECIENTAS OCHENTA Y 
CINCO (PESETAS), importe de mi nota de honorarios del 31 de Diciembre de 1951, 
referente a la confección de dos planos, de las escuelas de “Industrias Palá S.A.” 
Barcelona, 11 de enero de 1952.
Les monges mercedàries es van estar al convent fins als anys 1960. Després l’edifici va 
estar abandonat durant molt anys, fins que va passar a mans privades, situació en la que 
es manté actualment.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de la façanes.

Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació

 04.02.EA 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal nord-est Detall entrega del convent amb l'església
EAUCAEAUCA

Detall part superior del cos d'accés al convent Façana principal nord-est
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 

adequació i restauració del bé.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació
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Detall porta d'accés Croquis d'accés. Projecte d'Eusebi Bona
Arxiu COACGVF

Planta de l'escola de nenes. Any 1951
Arxiu Comarcal Garrotxa
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ
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Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3847602CG9334N0001OF 3651 1519 4

Carretera  de Cardona

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 8. Verd privat
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Elements Edifici aïllat, per bé que queda adossat a la façana nord-oest de l’església del Roser. És un 
casal senyorial de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis
en el seu cos principal, flanquejat per dues torres de planta baixa i tres plantes pis, situades
als extrems de la façana nord-est. Té dos cossos, un desenvolupat en planta baixa i planta 
pis adossat a la façana sud-est i l’altre de planta baixa a la façana nord-oest, que actuen de 
terrasses, els quals acaben de configurar el conjunt.

Tots el cossos del conjunt tenen coberta de teula aràbiga a quatre aigües amb grans ràfecs 
perimetrals recolzats sobre colls.   

La façana principal, orientada a nord-est, presenta una composició simètrica formada per  
quatre eixos verticals d’obertures en el volum central i un a les dues torres dels extrems. A 
la planta baixa, a l’eix de l’esquerra del cos principal es situa una portalada, a la resta 
d’eixos unes petites obertures de proporcions verticals, aquestes mateixes obertures, però, 
geminades conformen la planta baixa de les dues torres. 

La planta primera, s’ordena a partir de quatre balconades, que obren les dues centrals en 
un mateix balcó protegit per una barana balustrada de pedra artificial i les dues laterals en 
un balcó protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals, element que es repeteix a 
la torre situada a llevant. Aquesta mateixa composició de balconades i balcó amb barana 
de ferro, es troba a la planta segona incloent les dues torres. Finalment, la façana queda 
configurada per la presència de les dues obertures rectangulars situades a tercera planta 
de les dues torres  laterals. 

La façana posterior, orientada a sud-oest, sobre el riu cardener, es caracteritza per la 
presència d’una galeria, a les plantes primera i segona, formades per tres arcs de mig punt 
protegides per una barana de ferro de brèndoles verticals. Un balcó i una petita obertura a 
cada planta, situades al costat esquerra, acaben d’ordenar la façana. 

Finalment, la façana lateral nord-est, té un cos annex de planta baixa, que actua de 
terrassa de la planta primera, protegida per una barana balustrada de pedra. Aquesta 
façana, s’ordena a partir d’una balconada que permet l’accés a la terrassa i dues obertures 
a planta primera, i a la planta segona hi destaca una galeria formada per tres arcs de mig 
punt, protegida per una barana de ferro de brèndoles verticals i una balconada. 

Totes les obertures, a excepció de les de la façana posterior, queden emmarcades amb 
brancals i llinda coronada per un petit frontó de pedra situat per sobre la llinda.  

El parament de la façana en plantes pis és arrebossat i pintat de color blanc, i la planta 
baixa és de carreus de pedra, així com totes les arestes de l’edifici resoltes a partir de 

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Cronologia 996, Segles XVII, XIX; Dècada anys 40 Segle XX
Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA 16854 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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cadenes cantoneres de carreus de pedra. 

El conjunt format per el Mas Palà i l’església del Roser, es complementa amb una gran 
zona enjardinada, situada a nord i est, que actua de filtre entre la casa i la carretera de 
Cardona. El seu disseny, s’ha anat desdibuixant amb els pas dels anys, si be conserva, la 
seva funció paisatgística i ambiental dins l’entorn que configura la colònia tèxtil. Els jardins 
queden tancats per un mur perimetral que ressegueix la carretera, format per una 
seqüència de pilastres  coronades per una peça de pedra treballada, entre les quals, es 
situa una reixa de ferro de brèndoles verticals. Un muret arrebossat, a mode de sòcol i 
coronat amb rajola ceràmica, acaba de definir l’element. Aquest disseny de mur, es troba al 
llarg de la carretera de Cardona, en aquest extrem nord de la colònia.  

A l’extrem sud del mur, hi ha la portalada d’accés al recinte, formada per quatre pilastres de
pedra, amb base, fust i capitell, que emmarquen, tres portes de ferro forjat, una de central 
de major dimensió per al pas de vehicles, i dues de laterals per a persones. Les dues 
pilastres centrals, incorporen a la seva part superior dos lleons esculpits amb pedra.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Informació històrica El primer document on s’esmenta aquest mas és de l’any 996 amb el nom de Palaco 
(BADIA, 1988: 163). Segons una publicació posterior (CAPSADA-DUARRI-LLOBET, 2010: 
118) el topònim de Palaco, tot i la coincidència, fa referència a un altre indret. 
El mas Palà va ser la casa pairal de la família des del segle XIII. El mas és citat l’any 1256 
al Llibre de Notes dels Actes de Palà. Hi figura com a titular de la propietat Bernat de Palà. 
La següent referència és de 1311, s’hi esmenta Pere Palà com a protector dels canonges 
augustinians de la canònica de Cardona.
El mas era una construcció rural en un indret privilegiat, a peu del camí ral i a tocar el 
Cardener. Tenia la masoveria annexa a la dreta i la capella a l’esquerre, i el molí, coberts i 
altres dependències per la banda nord, envoltada d’horts, conreus i vinyes.
Els Palà tenien altres propietats com el mas El Soler (1256), el mas Reig (1924), La 
Coromina (1923; 1943), mas Garriga (1522), mas Costibals i mas Margarit (1591), La Sort 
Franca (1621), mas Coll les Planas (1699), el mas d’Amunt (1488), i també les propietats 
d’Albers d’en Marcet (1545), Costa de Cuca (1550) i Les Gatoses.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de la façanes.
Entorn/Jardí Es conservarà el jardí amb les seves traces originals, tanques i portals d'accés al recinte.
Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, 
consolidació, adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu valor artístic i tipològic.

Pel valor ambiental dels seus jardins.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes i joc de cobertes del conjunt.
Els jardins i la tanca amb la porta principal d’accés al recinte.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia AHCGA. Fons Josep Danés: exp. 579, 630.
BADIA, 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 130.
DE PALMA DE MALLORCA, A. 1948: “Palá de Torroella y el recuerdo de San Lorenzo de 
Brindis”. Encarregat per Joan Palà.
FÀBREGA, A.; FONS, R.; LLOBET, E. 2014: “Fàbriques de riu”. Centre d’Estudis del 
Bages. Ajuntaments de Callús, Súria, Sant Mateu de Bages i Navàs: 93-108.
PUIGVERT I SOLÀ, J.M. 2008: “Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme 
arquitectònics”. Biblioteca Abat Oliba, sèrie il•lustrada, 22. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat: 207, 214, 222.

Havia estat la casa més important del terme de Torroella. Sembla que la masia tingué un 
oratori o capelleta interior des de molt antic. La primitiva església del mas tenia annexada 
pel costat sud, la rectoria. És molt probable que el mas Palà es reformés durant el segle 
XVII, coincidint amb la construcció de la capella fundada l’any 1601 per l’hereu del mas, 
Joan de Palà. 
Al segle XIX, el mas Palà va esdevenir amb la fundació de la colònia “la casa de l’amo”.
L’any 1918 va morir Joan Palà i Valls. Aquest passà el relleu al seu germà Josep, i aquest 
en morir l’any 1925 la va deixar als seus nebots Joan i Francesc Palà i Valls. Francesc es 
va casar amb Maria Feixas Riba Mercadal, una noia de les Feixes de Coaner i es va 
quedar a viure amb els pares a la casa pairal.
Durant la guerra civil (1936-1939), la casa pairal va ser ocupada pel sindicat de pagesos. 
Es cremaren molt papers, però en general se salvaren els mobles i els quadres.
Entre l’any 1951 i 1952 Francesc Palà i Claret va marxar de la colònia per desavinences 
amb el seu germà Joan. Joan reinvertiria en l’empresa, els diners cobrats de la part del 
negoci del seu germà. Va retornar al mas i va iniciar una reforma integral de la casa pairal, 
dotant-la de l’aspecte actual. Abans de les reformes, la casa pairal encara conservava la 
pallissa i un estable. Van convertir el mas Palà, la casa pairal dels amos de la colònia, en 
un palau. 
El disseny va ser executat per l’arquitecte noucentista Josep Danès i Torras. Les obres es 
van dur a terme l’any 1957. 
La casa forma amb l’església un conjunt eclèctic però harmònic. La simetria presidia tot el 
conjunt i marcava la distribució dels finestrals i els balcons, en un espai central de dos pisos
flanquejat per dues torres laterals de planta rectangular. Tenia nou cambres de bany per als
amos i quatre per al servei. Els soterranis allotjaven un gran celler per als vins, que els 
portaven els masovers. La joia de la casa era la capella de Sant Llorenç, inaugurada l’any 
1957. L’edifici estava voltat de jardins, amb estanys i escultures neoclàssiques que encara 
perduren.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord est del conjunt Porta d'accés al recinte
EAUCAEAUCA

Façana nord est Façanes sud oest i nord oest
Ajuntament de NavàsEAUCA

Mas Palà. 1948 Els jardins dècada 1950
Llibre. Fàbriques de riu.Llibre. Fàbriques de riu.
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Esbossos del projecte d'Eusebi Bona Esbossos del projecte d'Eusebi Bona
Arxiu COACArxiu COAC

Esbossos del projecte d'Eusebi Bona
Arxiu COAC

Mas Palà. Any 1953 Entorn i jardins. Projecte d'Eusebi Bona
Arxiu COACArxiu Comarcal Garrotxa
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393732
y = 4634503

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Can Garbi

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3847604CG9334N0001RF 685 1417 4

Carretera  de Cardona
Plaça  de la Indústria

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 9. Règim especial
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Elements Edifici en tester que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis,  de planta 
trapezoïdal i façana principal orientada al sud-est. Té coberta plana transitable a la qual 
s’accedeix des d‘un badalot situat al costat oest del volum de l’edifici.

La composició de la façana sud-est, s’ordena a partir de quatre eixos verticals, amb la 
presència d’una tribuna situada al centre i que es desenvolupa a la planta primera i a la 
segona. 

La planta baixa,  presenta dues portalades coronades per un arc rebaixat, la de l’est per a 
accés de vehicles i la de l’oest, adovellada, com a accés principal a l’edifici. Dues 
balconades situades  a l’extrem de llevant de la façana, que obren sobre un balcó protegit 
per barana de ferro de brèndoles verticals i a una cota lleugerament superior acaben de 
configurar la planta. Les dues plantes superiors estan resoltes de la mateixa manera, 
ordenades a partir de dues balconades a cada costat de la tribuna central, que obren sobre 
balcons recolzats per mènsules emmotllurades i protegits per barana de ferro de brèndoles 
verticals. La tribuna, recolzada sobre dues mènsules, està formada a ambdues plantes, per 
dues obertures geminades coronades per un arc de mig punt i separades per un pilar rodó, 
amb capitell i base  que es repeteix en els brancals laterals que conformen les cantonades 
de la tribuna. 

Coronen superiorment la coberta, una cornisa perimetral i una barana balustrada entre  
pilastres decorades, de protecció de la coberta, coronen superiorment la façana.
Pel que fa a les façanes laterals, destaca principalment la façana est, des d’on es planteja 
un accés principal, a cota de planta primera, des de la carretera de Cardona. La porta 
d’accés al recinte, coincideix amb l’accés al jardí o parc de l’altre costat del carrer. Aquesta 
façana est, de composició simètrica, s’ordena en planta baixa, a partir d’una gran portalada 
adovellada central, per on es genera l’accés, amb la inscripció gravada de “18x6” a la clau 
de l’arc,  a sobre la qual hi ha dos escuts esculpits en pedra, que separa dues obertures 
emmarcades amb pedra. La planta primera, s’ordena a partir dues balconades geminades, 
situades al centre,  i coronades per un arc de mig punt, que obren sobre un balcó protegit 
per una barana balustrada que recolza sobre dos pilars amb base i capitell, generant un 
porxo d’accés a planta baixa. Dues balconades, una a cada banda, protegides amb barana 
de ferro acaben de composar la planta. La cornisa perimetral així com la barana balustrada 
de coberta coronen la façana. 
La façana nord-oest, amb un llenguatge completament diferent, queda caracteritzada pel 
cos annex resolt amb coberta a una vessant i grans obertures de pilar a pilar i protegides 
per un passamà tubular d’acer.
El badalot de coberta, té coberta de teula aràbiga vidriada de color verd, a tres aigües i 

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Cronologia Segle XIX-XX
Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana /  Urbana Aïllada

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPA 16853 IPAHN
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ràfec perimetral, recolzada sobre una part massissa i quatre pilars amb capitell i base  
generant un porxo des del terrat. Aquest badalot configura el coronament de la façana oest 
resolta a partir d’obertures de proporcions verticals. 
El parament de l’edifici és arrebossat i pintat, quedant emmarcades totes les obertures i 
cornises amb una altra  tonalitat més fosca. 
Cal destacar la tanca de la carretera de Cardona, principalment l’accés per la façana est, on
dues grans pilastres de carreus de pedra emmarquen una gran porta de ferro forjat. Una 
seqüència de pilastres i reixa de ferro de brèndoles verticals sobre una base coronada per 
rajola ceràmica, que actua de sòcol al llarg de la carretera, acaben de definir l’element.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Interiorment ha estat molt reformada

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.
FÀBREGA, A.; FONS, R.; LLOBET, E. 2014: “Fàbriques de riu”. Centre d’Estudis del 
Bages. Ajuntaments de Callús, Súria, Sant Mateu de Bages i Navàs: 93-108.

Informació històrica L’any 1904 Joan Baptista Palà i Valls, que no tenia fills, va atorgar plens poders al seu 
nebot Joan. Aquest es va casar el 1917 amb Patrocini Bertran i Bajona, teixidora de 
Cardona, i es va instal•lar a la casa de l'amo, actualment Can Garbi. Mentre que els oncles 
restaven a l’antiga casa pairal.
Entre els anys 1920 i 1930 es desenvolupà la segona gran reforma de la colònia. És en 
aquesta època d’esplendor que Joan Palà va convertir la modesta casa de Can Federico 
en un elegant xalet d’estil italianitzant que reunia al seu interior els luxes de l’època. 
L’exterior  s’adequà també amb jardins i una llotja des d’on els amos contemplaven la vida 
a la colònia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de la façanes.
Entorn/Jardí Es conservarà la tanca i portals d'accés al recinte.
Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic

Entorn de protecció Es protegeix la tanca i les portes d’accés, des de l’est i des del sud del recinte, així com la 
plaça i la font que conté, que recolza l’edificació.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes. Inclòs el badalot d’accés a la coberta.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa de l'amo  04.04.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana sud est
EAUCAEAUCA

Detall galeria façana sud est Detall porta d'accés al recinte façana est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Casa de l'amo.  04.04.EA

Torre del director. 1960 Porta d'accés façana est. Anys 50
Llibre. Fàbriques de riu.Llibre. Fàbriques de riu.

Interior. Anys 1920 - 1930 Llibre. 
Fàbriques de riu.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Antiga porteria  04.05.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393752
y = 4634460

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3847608CG9334N0001JF 76 152 2

Carretera  de Cardona
Plaça  de la Industria

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 9. Règim especial

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Antiga porteria  04.05.EA

Elements Edifici aïllat, encaixat en el terreny, que es desenvolupa en planta baixa i planta pis, de 
planta rectangular. S’hi accedeix des de la carretera de Cardona per planta primera i des de
l’interior de la plaça per la planta baixa. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la carretera de Cardona, 
amb ràfec perimetral recolzat amb colls de fusta.

Sense un ordre clar de composició, i modificades per les reformes, les diferents façanes 
s’ordenen a partir d’obertures de diferents dimensions i proporcions que responien a la 
funcionalitat de l’edifici. 

La façana sud, on l’edifici es presenta només en planta baixa, queda ordenada per una 
porta d’accés, de nova construcció, centrada a l’eix del carener, a la que s’hi accedeix 
actualment a partir d’una petita rampa exterior. A la mateixa cota, la façana est, es 
caracteritza per la presència de dos parets pinyonades col•locades simètricament que es 
correspon amb dues mansardes sense obertura amb careners perpendiculars al carener 
principal de la coberta. En aquesta façana on actualment hi ha una finestra de proporcions 
verticals, s’hi ubicava la porta d’accés a l’habitatge, a través de tres graons, actualment 
desapareguts. Al costat esquerra de la façana est, previ a la porta d’accés al recinte, hi ha 
adossat un banc, conegut com a “El banc de la pega”.  

A la façana oest, apareix l’altre accés a l’edifici, des de la cota de planta baixa ja des del 
recinte de la plaça. 

El parament de l’edifici és arrebossat i pintat quedant emmarcades totes les obertures amb 
una altre tonalitat més fosca.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Ús actual Oficines municipals

Cronologia Segle XIX-XX; 2003

Ús original/altres Porteria / Habitatge

Estat conservació Bo;  S'ha rehabilitat completament

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana /  Urbana Aïllada

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic.

Elements Es protegeix la volumetria i el joc de cobertes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Antiga porteria  04.05.EA

Informació històrica L’antiga porteria és una construcció datable entre finals del segle XIX i inicis del segle XX. 
Va passar a ser propietat municipal l’any 1994, juntament amb el camp de futbol. L’any 
2003 va ser rehabilitada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes sud i est Façanes est i nord
EAUCAEAUCA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà la volumetria, el joc de cobertes i elements annexes a la façana com el banc 
i portal de la façana est.

Entorn/Jardí Es permet la formació de noves obertures. Caldrà justificar l’actuació,  per raons d’ús i 
s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Antiga porteria  04.05.EA

Façana oest
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Teatre  04.06.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393797
y = 4634601

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada Ajuntament de Navàs

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3947202CG9334N0001IF 581 690 2

Carrer  de la Terrassa

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Teatre  04.06.EA

Elements Edifici en tester que es desenvolupa en planta baixa i planta pis o altell, de planta 
rectangular i façana principal orientada a oest. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal i 
un petit ràfec sense colls.

La façana principal, des d’on s’accedeix a l’edifici, de composició simètrica a la part 
superior, s’ordena a partir d’un gran finestral central, que ocupa pràcticament la totalitat de 
l’alçada de l’edifici, format per tres obertures coronades per arcs de mig punt, la central de 
major dimensió i dividida en tres. Aquest finestral central, separa a la planta baixa una 
obertura al sud i la portalada d’accés al nord. A la planta primera hi ha dos conjunts de cinc 
petites obertures coronades per un arc de mig punt unides entre si per un ampit volat amb 
motllura. La façana queda coronada per un fris de pedra format per petites lames verticals.

Totes les obertures, incloses les que formen el gran finestral, queden emmarcades per un 
aplacat de pedra. 

El parament de la façana és arrebossat i pintat, amb la presència d’un sòcol de pedra a la 
planta baixa. Les cantonades de l’edifici, així com dues divisòries verticals que hi ha a la 
façana principal, es resolen amb la mateixa pedra utilitzada per emmarcar les diferents 
obertures.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Ús actual Teatre

Cronologia Segle XIX-XX

Ús original/altres Teatre

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel seu valor artístic.

Per tractar-se de l'espai cultural de la colònia

Elements Es protegeix la volumetria i la façana principal.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Teatre

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.

Informació històrica Entre els anys 1920 i 1930 es desenvolupà la segona gran reforma de la colònia Palà de 
Torroella. El negoci tèxtil creixia paral•lel a l’urbanisme de la colònia. A partir de 1928 es va 
construir un nou carrer que sortia de l’església i de l’antic convent de monges. S’hi 
edificaren el nou casino, amb sala de ball, teatre-cinema i cafè, i vuit habitatges, al nord 
dels quals més endavant es construïren tres xalets, un per al mestre, un per a l’escola, 
inaugurada el maig de 1928, i un xalet per al capellà.
Als anys 1950 es va construir el camp de futbol i el nou teatre. Les obres realitzades l’any 
1950 van suposar la reconstrucció de l’antic, amb luxosos detalls decoratius propis de les 
grans sales que també tenien altres colònies tèxtils. La nova sala tenia ja calefacció; estava
decorada amb làmpades i motllures art-déco. L’escenari es va canviar de banda, va ser 
dotat amb teler per als decorats, tramoies i il•luminació i un gran amfiteatre decorat amb 
fusta treballada i cortinatges. Els amos hi tenien dues llotges.
Amb els anys el teatre es va degradar molt, sobretot després del tancament de la fàbrica, 
l’any 1971. L’Agrupació Cultural Pi Tort va fer-ne el manteniment mínim durant molts anys.
L’any 1996 es va fer una remodelació exterior de la sala del teatre i l’electrificació interna. 
L’any 2003 l’Ajuntament de Navàs va inaugurar la reforma del teatre-cinema de Palà de 
Torroella.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es preservarà el volum i la composició de la façana principal admetent modificacions 

puntuals per millora o adecuació de les condicions d’ús, sense alterar els elements 
originals. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.
Usos permesos Segons planejament

Regulació

 04.06.EA 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Teatre  04.06.EA

Façana principal Detall façana principal
-EAUCA

Façana principal
Ajuntament de Navàs

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 

adequació i restauració del bé.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Grup de cases del carrer de la Terrassa  04.07.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393794
y = 4634670

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Casa del mestre (núm.1), antiga escola de nens (núm. 3) i casa del capellà (núm. 5).

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

3948201CG9334N0001RF 313 161 2
3948202CG9334N0001DF 281 148 1
3948203CG9334N0001XF 967 223 1

Carrer  de la Terrassa, 1,3,5

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Grup de cases del carrer de la Terrassa  04.07.EA

Elements Conjunt de tres cases aïllades, que es desenvolupen en planta baixa i façana principal 
orientada a oest.  Els volums de cada unitat queden units per uns petits cossos annexes 
situats a la part posterior de l’espai que els separa. 

D’esquerra a dreta, començant per l’extrem nord, trobem la casa del mestre, l’antiga escola 
de nens, reformada completament els anys seixanta i la casa del capellà. 

Les dues cases situades als extrems tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el 
carener paral•lel a la façana principal i protegit per un acroteri que l’amaga. La situada al 
mig del conjunt, més transformada, es resolt amb una coberta de teula aràbiga a quatre 
aigües.

Les dues unitats situades als extrems, tenen una configuració pràcticament idèntica. La 
façana principal, de composició simètrica, s’ordena a partir de tres eixos, un central, on hi 
ha la porta d’accés i dos de laterals on hi ha una obertura de proporcions verticals a cada 
un d’ells. La façana queda coronada per una cornisa perimetral en primer nivell, un frontó 
semicircular a l’eix central, i un pinacle ornamental a l’extrem. Les façanes laterals 
s’ordenen a partir de dues obertures de proporcions verticals i, de la mateixa manera que la
façana principal, queden coronades per la gran cornisa perimetral i el frontó, que en aquest 
cas és triangular, a l’espai que ocupa l’acroteri. Totes les obertures estan emmarcades 
superiorment per un ressalt decoratiu. 

La façana principal de l’habitatge central, s’ordena, també, a partir de tres eixos. Situa la 
porta d’accés al sud, amb dues obertures de proporcions horitzontals a l’altre extrem. En 
aquest cas la façana queda coronada pel petit ràfec que genera la coberta a quatre aigües.

Els paraments de les tres façanes són arrebossats i pintats, amb un sòcol resolt a partir 
d’un arrebossat a mode de carreus de pedra, que també marca les arestes dels diferents 
volums.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Ús actual Residencial

Cronologia 1928-1929

Ús original/altres Residencial / Escola

Estat conservació Regular;  La casa del número 5, que ha estat completament reformada, com la del número 
3 que només presenta alguna taca de brutícia a la superfície de la façana, s’exclouen de 
l’estat de conservació que s’atorga al conjunt.

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Diverses parcel·les

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana /  Urbana Aïllada

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IIIAPM

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Grup de cases del carrer de la Terrassa  04.07.EA

Façanes/Coberta Presència de fissures i despreniments puntuals en el revestiment exterior, que han estat 
segellades, superfície de la façana presenta taques d'humitat i brutícia, amb forta presència 
de líquens sobretot a la façana nord.

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.

Informació històrica  Entre els anys 1920 i 1930 es desenvolupà la segona gran reforma de la colònia. El negoci
tèxtil creixia paral•lel a l’urbanisme de la colònia. A partir de 1928 es va construir un nou 
carrer que sortia de l’església i de l’antic convent de monges. S’hi edificaren el nou casino, 
amb sala de ball, teatre-cinema i cafè i vuit habitatges, al nord dels quals, més endavant es
construïren tres xalets, un per al mestre, un per a l’escola, inaugurada el maig de 1928, i un
xalet per al capellà.
A mitjan segle XX, el portal d’accés a l’actual carrer de la Terrassa, conegut anteriorment 
per carrer Convent, es va construir com a passarel•la per comunicar els jardins de la casa 
de l’amo amb el horts. Aquest portal permetia que jardiners i hortolans poguessin accedir al
horts sense necessitat de fer massa tombs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es preservarà el volum i la composició de la façana principal de les cases del número 1 i 5. 
Es permetran modificacions puntuals de la resta de façanes per a la millora de les 
condicions d’ús, sense alterar els elements originals.

Es buscarà recuperar la imatge original de la façana principal de l’antiga escola, per 
recuperar la imatge del conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
d’ús.

Usos permesos Segons planejament

 Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel seu valor artístic i tipològic.

Per tractar-se de les escoles de la colònia.

Elements Es protegeix la volumetria, la façana principal i el joc de cobertes de les cases del números
1 i 5 del carrer de la Terrassa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Grup de cases del carrer de la Terrassa  04.07.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista del conjunt Façana oest núm. 5
EAUCAEAUCA

Façana oest núm. 3 Façana oest núm.1
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Grup de cases del carrer de la Terrassa  04.07.EA

Inscripcció casa núm. 5 Planta antiga escola i habitatges. Any 1951
Arxiu Comarcal GarrotxaEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393744
y = 4634623

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP04

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A013000140000IL

Carrer  de la Terrassa
Carretera  C-1410a

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola;  1. Conjunts de 

conservació de l'estructura urban

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Elements Els jardins i horts del mas Palà, actualment utilitzats com a camps de conreu, de forma 
trapezoïdal, ocupen l’espai lliure entre la carretera de Cardona i el carrer de la Terrassa. 

Es distribueixen en dos nivells separats per un mur de contenció coronat per una barana de
protecció, formada per una gelosia ceràmica col•locada entre pilastres d’obra arrebossades 
i pintades, coronades per una peça de pedra treballada.  

Tot el perímetre dels jardins, queda tancat per murs. Cal destacar-ne el que ressegueix la 
carretera de Cardona, format per una base, de contenció de terres, resolta amb  carreus de 
pedra arrebossats, sobre la qual recolzen unes pilastres d’obra coronades per una peça de 
pedra treballada, que actuen d’elements de fixació de la reixa de ferro de brèndoles 
verticals que acaba de configurar el conjunt de la tanca. En aquest tram de mur, hi ha una 
de les portes d’accés al recinte, formada per dues grans pilastres i una porta de ferro forjat.

A l’altre extrem, al carrer de la Terrassa, on el mur perimetral és completament cec, hi ha 
l’altre accés, de major dimensió, i on en destaca la forja de la porta amb motius geomètrics 
naturals. 

Des de l’extrem sud d’aquest espai trapezoïdal, s’arriba a un tercer nivell on hi ha els 
jardins de Garbí. S’hi accedeix a través d’una escala singular, lleugerament corbada, de 
pedra, protegida per una barana balustrada. El pont dels Sospirs, que creua el carrer de la 
Terrassa és l’element de connexió entre els horts i l’escala descrita.

Context Nucli urbà d’origen industrial. Element inclòs dins el perímetre de la colònia inicial situada a 
la vall del Cardener.

Ús actual Jardins i camps de conreu

Cronologia Segles XIX-XX

Ús original/altres Jardins i horts

Façanes/Coberta S'ha desprès part del revestiment exterior i pintat dels diferents elements de tancament del 
perímetre, així com de l’escala d’accés als jardins de Garbí i el pont dels sospirs. Els murs 
de tancament i l’escala d’accés al jardí, presenten taques d’humitat i brutícia amb presència
de líquens i puntualment d’eflorescències.
La barana de protecció entre els dos nivells dels horts té trencada la gelosia ceràmica en 
algun punt i falten algunes de les peces de coronament de pedra de les pilastres.

Entorn/Jardí Els horts actualment estan en ús i gaudeixen d’un bon estat de conservació.

Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional P Parcs i espais públics

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.

Informació històrica En els anys 1940 i 1950 van ser també època d’obres a la colònia Palà de Torroella, 
pràcticament totes les va dur a terme el constructor de Cardona, Sala. Es va construir el 
pont d’accés als pisos de les Galeries, es van renovar cases i es construïren jardins. Van 
crear grans extensions d’horts i jardins tancats per baranes de forja i balustrades, a les 
quals s’accedia per un portal romàntic coronat per una pèrgola.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Entorn/Jardí Es mantindran tots els murs i tanques perimetrals, mur de contenció i barana de protecció i 
portes d’accés al recinte.

Usos permesos Segons planejament

 Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració del be.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu valor artístic dels diferents elements.

Pel seu valor ambiental.

jardins de Garbí.
Es proposa recuperar la pèrgola desapareguda del pont del Sospirs.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Vista des del carrer de les Terrasses direcció N Vista des del carrer de les Terrasses direcció est
IVAIVA

Barana de protecció entre els nivells existents Mur de separació dels dos nivells existents
IVAEAUCA

Escala d'accés al jardí de Garbí Escala d'accés al jardí de Garbí
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeixen els dos nivells dels horts i el mur de contenció i protecció que els separa. 

Els murs de perímetre. Les dues portes d’accés. El pont dels Sospirs. L’escala d’accés als 



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Torreta incorporada en el mur de perímetre. Accés des de la carretera C-1410a i mas Palà
EAUCAIVA

Mur de perímetre dels jardins a la C-1410a Pont dels Sospirs i escala principis anys 40
.Llibre. Fàbriques de riu.EAUCA

Porta d'accés des del carrer de les Terrasses Pont dels Sospirs
IVAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Jardins i horts del Mas Palà  04.08.EA

Horts del mas Palà. Any 1948
Llibre. Fàbriques de riu.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Escola de Música. Antiga Cooperativa 05.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407063
y = 4639280

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Col.legi municipal de batxillerat. Café 
del Centre Nacionalista Republicà

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7194307DG0379S0001AT 930 1461 2

Carrer  Pau Duarri, 38

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ED. Equipaments. Docents, 

culturals 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Escola de Música. Antiga Cooperativa 05.EA

Elements Edifici entre mitgeres, enretirat respecte el vial, que es desenvolupa en planta baixa. Té 
planta rectangular de divuit metres d’amplada per deu de profunditat i façana principal 
orientada a oest. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana sense ràfec.

La composició de la façana ordenada simètricament, queda caracteritzada per la gran 
portalada oval al centre, completament vidriada, feta amb un arc parabòlic i ressaltada per 
un guardapols dentat, amb la qual després de salvar un petit desnivell s’accedeix a l’interior 
de l’edifici. Aquest tram central de l’edifici que incorpora l’accés, queda coronat per un gran 
frontó circular situat entre dos pilars decoratius.  

A cada costat de la portalada, hi ha un conjunt format per dos grans finestrals que recolzen 
en una barana baixa de balustrada decorativa i una porta de proporcions verticals a 
l’extrem.  Corona l’edifici un frontó semicircular amb una balustrada a cada costat.

Un element singular a ressaltar, són les fusteries de fusta i els vidres de les diferents 
obertures de l’edifici, que mitjançant diferents colors, geometries i dimensions, així com la 
incorporació de motius florals a la part superior de la portalada d’accés, caracteritzen la 
imatge general de l’edifici. 

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats d’un color rosat. Un estucat més bast a 
mode de pedra pintat de color gris actua de sòcol de l’edifici.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Escola de música

Cronologia 1934

Ús original/altres Seu de la Cooperativa Obrera Germanor

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Diverses parcel·les

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Equipament docent i cultural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Entorn de protecció Es protegeix la plaça d’accés a l’edifici.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i el joc de cobertes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor sociocultural i etnològic Havia estat la seu de la cooperativa Obrera "Germanor", entitat molt influent 
al municipi.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Escola de Música. Antiga Cooperativa 05.EA

Bibliografia BADIA I MASGRAU, J.M. 2001: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm. 
21, pp: 16-17.

Informació històrica Aquest edifici fou construït l’any 1934 per albergar la  Cooperativa Obrera Germanor. 
Formava part d’un conjunt on l’edifici central fou el Cafè del Centre Regionalista Republicà. 
Després de la guerra civil fou seu de la Falange. Des del 1976 al 1996 en aquest edifici s’hi
va ubicar el Col•legi municipal de Batxillerat Anna Soler i Daniel. Actualment l’edifici 
hostatja l’Aula municipal de música.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició, el joc de cobertes i els elements de la façana 
principal, sense permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves 
obertures.

Entorn/Jardí Es mantindrà l’espai lliure que separa l’edifici del carrer Pau Duarri.
Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Escola de Música. Antiga Cooperativa 05.EA

Façana principal Detall cos d'accés
EAUCAEAUCA

Detall fusteries laterals Detall portalada central
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Centre d'Assistència Primària 06.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407061
y = 4639244

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions El Sindicat. Cooperativa la Fraternitat

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Pública7194305DG0379S0001HT 413 722 2

Carrer  Pau Duarri, 34
Carrer  Sant Josep, 11-13

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Centre d'Assistència Primària 06.EA

Elements Edifici en cantonada reformat completament, format per la unió de tres naus. Es 
desenvolupa en planta baixa i planta pis, de planta rectangular i façana principal orientada a
oest.   

Cada nau té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana 
formant dent de serra. L’extrem final de la nau central queda resolta amb un element 
translúcid a mode de lluerna.

La composició de la façana oest, dividida en alçada per cornises de maó ceràmic que 
apareixen a cada nivell, s’ordena simètricament, marcat a planta baixa per una portalada 
que separa quatre obertures de proporcions verticals dos a cada extrem. A la planta 
primera seguint aquesta simetria queda composada per sis balconades que obren sobre un 
únic balcó corregut de pràcticament la totalitat de l’amplada de la façana format per perfils 
metàl•lics i rajola ceràmica, protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals.   

A la façana sud, es disposen dues portes i tres obertures intercalades a planta baixa que es
tradueixen a planta primera per una finestra central i dues balconades una a cada extrem 
que obren sobre dos balcons protegits per una barana de ferro de brèndoles verticals. 

La façana est, per on es realitza l’accés principal a l’edifici, queda marcada pel cos adossat 
de nova construcció en planta baixa amb un llenguatge contemporani totalment diferent. 

Pel que fa a les obertures de l’edifici original, que queda al pla posterior, i com s’ha 
comentat completament reformades, estan resoltes amb brancals de maó ceràmic i llinda 
de formigó coronada per un arc de descàrrega de maó ceràmic. Així mateix tots els detalls 
de la façana com sòcol, ràfec, cornises i cadena cantonera per tal de resoldre la cantonada,
també són de maó ceràmic. 

Els paraments de l’edifici, tots emmarcats per aquests elements de maó ceràmic són 
arrebossats i pintats d’un color groguenc.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Centre d'assistència primària

Cronologia 1923

Ús original/altres Sindicat, seu de la Cooperativa Obrera "Germanor" també anomenada "Fraternitat"

Estat conservació Bo;  Edifici completament reformat.

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Equipament assistencial

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IIIAPM IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Centre d'Assistència Primària 06.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 2001: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm. 21. Navàs: 16- 
17.

Informació històrica Aquest edifici construït l’any 1923 seria antigament la seu del Sindicat i de la Cooperativa la
Fraternitat, gràcies a aportacions dels socis de l’entitat. Als baixos hi havia la botiga i a la 
primera planta, tres pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició, el joc de cobertes i els elements de les façanes de 
l'edifici original, sense permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves 
obertures.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Havia estat la primera seu de la cooperativa Obrera "Germanor", entitat 
molt influent al municipi.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i el joc de cobertes de l’edifici original.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Centre d'Assistència Primària 06.EA

Façanes sud i oest Façana oest
EAUCAEAUCA

Façanes sud i est Façana est
EAUCAEAUCA

Detall trobada cornisa amb cadena cantonera Detall balconada de la façana sud
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Centre d'Assistència Primària 06.EA

Visita Frencesc Macià a la Cooperativa. 1932 La cooperativa any 1932
www.fesmemoria.noticx.catIMHB

Detall obertura de la façana sud Visita Frencesc Macià a la Cooperativa. 1932
IMHBEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2018





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Club d'Avis 07.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406864
y = 4639386

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Escoles nacionals de primària

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

6996606DG0369N0001HH 1902 1494 2

Passeig  Ramon Vall, 75

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ED. Equipaments. Docents, 

culturals 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Club d'Avis 07.EA

Elements Edifici en cantonada format per dos cossos. El principal es desenvolupa en planta baixa, 
planta pis  i altell, de planta rectangular de vint-i-dos metres d’amplada per catorze de 
profunditat amb la façana principal orientada a est. El cos secundari  ubicat a l’interior del 
jardí, a l’extrem nord de l’edifici principal, perpendicularment a aquest, es desenvolupa en 
planta baixa amb una planta rectangular de setze metres de llarg per vuit d’amplada.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana. El cos auxiliar 
disposa de ràfec recolzat sobre colls de fusta.

La façana principal té una composició racional destacada pel predomini del buit sobre el 
ple, amb catorze grans finestrals, set a planta baixa i set més a planta pis. En detall el 
conjunt que es repeteix a les dues plantes, el forma un finestral central de proporcions 
verticals que separa a cada costat tres grans obertures separades entre si per uns pilars de 
maó ceràmic que uneixen l’ampit de les plantes inferiors amb les llindes de les superiors. 
Totes les obertures estan resoltes amb ampit ceràmic de maó col•locat a sardinell i queden 
protegides per una barana de ferro tubular. L’edifici queda coronat per una cornisa de pedra
artificial a tot el seu perímetre. 

L’accés a l’edifici es realitza pel seu costat esquerra en un petit cos lleugerament reculat, 
que separa l’edifici de la propietat veïna i que conté el nucli de comunicacions verticals. 

Pel que fa a la façana nord del cos principal, s’ordena seguint el mateix llenguatge 
d’obertures i pilars de maó ceràmic, però de proporció horitzontal i de menor dimensió. El 
coronament de l’edifici creix de forma escalonada cap a l’interior del jardí, mantenint la 
cornisa abans descrita fet que permet l’aparició de la planta altell que s’il•lumina a partir de 
quatre petites obertures unides de dues en dues per un ampit de pedra.

El cos secundari amb accés independent des del passeig Ramon Vall, segueix la mateixa 
tipologia compositiva de l’edifici principal, formada per grans obertures, separades per pilars
de maó ceràmic. El tester incorpora tres obertures de menor dimensió, una de superior 
central a l’alçada del ràfec de l’edifici i dues a una nivell inferior. 

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats d’un color terrós, excepte els elements 
ceràmics abans descrits i que queden lligats a la façana principal per un gran sòcol que 
arriba fins a l’ampit de les obertures de planta baixa, també resolt amb maó ceràmic.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Centre per a la gent gran

Cronologia 1936; reformes 1982-1985

Ús original/altres Escola

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA
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CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental
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Informació històrica Navàs disposava abans de la República de diversos centres educatius privats, com els 
vinculats a l’Ateneu, a la Cooperativa o a sectors religiosos. També hi havia l’escola 
nacional de nois i noies, que s’havia traslladat de Castelladral a Navàs. Va ser en aquest 
període quan per primera vegada es construeixen escoles nacionals al Mujal. 

A Navàs l’espectacular augment de la població fa palesa la necessitat de construir un 
gran edifici per encabir-hi l’escola de nens  i nenes. Durant la Dictadura de Primo de Rivera
l’Ajuntament va fer diferents gestions per comprar els terrenys al nord del passeig, però no 
és fins a l’època republicana que el projecte es va materialitzar. L’any 1933 ja hi havia els 
plànols fets. El pressupost era de 122.443 pessetes. Els terrenys es van comprar en data 
de 16 de juny de 1933. 

D’aquest any 1933 hem pogut consultar la carta administrativa que acompanyava 
l’expedient relatiu al projecte “d’Escoles Unitàries i de Pàrvuls a Navàs”. Anava dirigit a la 
Inspecció Intercomarcal de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, datat a 11 d’octubre de 
1933, i signat per l’arquitecte Josep Bori, de la mateixa Generalitat. 
També es conserva un esborrany de la resposta administrativa al projecte. En aquesta es 
diu que el projecte va redactar-se amb l’objectiu d’obtenir una subvenció de l’Estat 
necessari per a poder dur a terme l’obra que no podria realitzar per si sol l’ajuntament. 
Consta que: “les aules de les noies i pàrvuls estan disposades en la planta baixa de l’edifici
La dels nois en el pis que s’aixeca a sobre la part davantera de la construcció. El cens 
escolar de la població és de 210 alumnes i ve sobrerament cobert per les cinc aules 
projectades, que si bé ni en la memòria ni en els plànols es diu la cabuda que se’ls hi 
atribueix. Tenen de fet capacitat de poc menys de 50 places cadascuna de les quatre 
corresponents a nois i noies, de manera que elles soles donen ja cabuda a gaire bé tot el 
cens, i molt més amb el complement de la classe de pàrvuls. El pati és també suficient per 
a 240 alumnes”.

El 18 d’agost de 1935 es va acordar la construcció de l’escola nacional de Navàs, al 
contractista Ramon Pi Ventolrà. El projecte també preveia la construcció de les vivendes 
per als mestres de l’escola nacional. En el projecte de 1935 es diu que en la construcció de
l’edifici es van seguir les normes i indicacions pedagògiques més modernes. Va ser dotat 
d’un moderns servei de calefacció central. Segons l’arquitecte municipal, el preu final de la 
construcció i dels materials emprats va ser de noranta mil pessetes.

El 5 de juliol de 1936 es va inaugurar l’edifici com a escoles públiques nacionals. L’any 
1937 l’escola s’anomenava Renaixença. En aquest any l’ajuntament va proposar la seva 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà el volum original i la composició de la façana principal admeten modificacions
puntuals per millora de les condicions d’ús. 

La resta de façanes es podran rehabilitar.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

 Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes.
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ampliació i doblar la seva capacitat. Les obres van quedar inacabades fins que es va 
acabar la guerra.

Entre els anys 1940 i 1973 l’escola era coneguda com a Jaume Balmes. L’any 1974 es 
van traslladar a la nova ubicació actual com a col•legi públic Sant Jordi. En el pati de les 
antigues escoles s’hi va construir posteriorment un altre petit edifici on s’hi va instal•lar 
l’escola bressol. De 1982 al 1985 es van fer remodelacions importants per adaptar l’edifici 
com a club d’avis.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Cos principal del conjunt Façana est
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Alexandre Tintoré, arquitecte i Enric Anguera, aparellador

Elements El conjunt de l’escola ocupa l’espai de dues illes de l’eixample i es distribueix en forma de U
generant un espai central de pati obert a sud. L’edifici original, ocupa la meitat nord-oest 
d’aquesta U esdevenint un edifici en cantonada en forma de L, que es desenvolupa en 
planta baixa i planta pis  amb una profunditat de dotze metres, al carrer Vicenç Vidal, i de 
vuit metres, al carrer de Joan Pascual.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana amb una motllura 
que conforma el petit ràfec perimetral.

La façana principal del carrer Vicenç Vidal, ordenada simètricament, queda composada per 
un conjunt central d’accés format a planta baixa per un porta i una obertura de proporcions 
verticals a cada costat, que es tradueix a planta primera per un conjunt de tres obertures 
unides per l’ampit corregut i el refós dels pilars que les separen. Aquests elements centrals 
que generen i emmarquen l’accés a l’edifici, queden coronats per una pedra semicircular 
esculpida a mode de frontó.  A partir d’aquest punt, una repetició d’obertures a ambdues 
plantes, les superiors de proporcions quadrades i les inferiors de proporcions verticals, 
acaben de composar les diferents façanes exteriors de l’edifici. Una petita cornisa al mig de 
la façana ressegueix i divideix tot el perímetre de l’edifici.

Les façanes de l’interior de l’illa que donen al pati, estan composades per una repetició 
d’obertures de proporcions quadrades a ambdues plantes, només trencada per la presència
puntual de les portes d’accés al pati i per la presència d’un els elements més singulars com 
és la tribuna situada a l’esquerra de la planta primera de la façana est. Aquesta que està 
formada per una llosa motllurada al mateix nivell de la cornisa que ressegueix l’edifici i que 
recolza sobre quatre grans mènsules. Quatre pilars entre els quals es situa la barana de 
fusta de brèndoles verticals treballades, suporten la coberta de teula aràbiga a tres aigües 
que la protegeix. 

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color blanc i els elements que 
sobresurten o emmarquen queden pintats de color groc ataronjat. Un sòcol de pedra acaba 
tota l’entrega de l’edifici amb el terreny.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Escola

Cronologia 1951; 1955; 1956-1957

Ús original/altres Casal de Jesús Obrer

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX
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Informació històrica La història de l’escola es pot explicar en cinc fases ben diferenciades. La primera etapa 
correspon a la fundació del Casal Jesús Obrer (1945-1951), destinada als joves d’Acció 
Catòlica de la població. Vicenç Vidal Casacuberta va ser el promotor i fundador de l’escola.
Els dies 5 de juny del 1945, es va escripturar la Fundació del “Patronat Vidal per a la 
Joventut Obrera”.
El 26 d’octubre del 1946, es van adquirir els terrenys per al futur “ Casal”.
El 27 de juliol de 1949 es va col•locar la primera pedra del Casal Jesús Obrer, obra de 
l’arquitecte Alexandre Tintoré. L’aparellador fou Enric Anguera i els constructors foren 
Jaume i Josep Pons. 
El 9 d’octubre del 1949, es va fer la benedicció del camp de bàsquet, que va ser el primer 
equipament a funcionar. 

La segona etapa és la que correspon a l’escola d’orientació professional parroquial (1951-
1956). El 5 de juny del 1951, el Sr. Vicenç Vidal va proposar al Sr. Badia que és fes càrrec 
de l’escola el curs vinent. 
Al 14 de setembre del 1951, el Sr. Vicenç Vidal comunicava al Sr. Badia que l’edifici i el 
mobiliari ja estaven a punt per començar les tasques de formació i li assignava com a 
habitatge el pis de sobre la capella, d’acord amb el Mn. Josep Rota aleshores rector de 
Navàs. 
Al 14 d’octubre del 1951, es va fer la benedicció de la meitat de l’ala oest del Casal amb 
les diferents dependències: pis, capella, sala d’actes, la sala de jocs, la biblioteca i l’aula. 
Aquest es trobava situat a l’edifici que feia cantonada amb el carrer Vicenç Vidal i carrer 
Sant Josep. 
L’escola va iniciar la seva activitat el curs 1951-1952. Una vegada acabada la primera ala 
de l’edifici, al novembre del 1951, començaren les primeres classes a l’Escola d’Orientació 
Professional. Eren classes bàsicament nocturnes i cursets de formació tècnica i humana 
per als joves aprenents.
En el curs 1952–1953, s’organitzaren per primera vegada cursets tèxtils a l’escola. 
Aquests es van impartir durant molts anys.
Al curs 1954-1955, es van establir plans d’estudis propis per a les especialitats de 
mecànica, fusteria i tèxtil. També es van començar a impartir estudis comercials, entre 
altres. En la documentació d’aquesta època apareix esmentada per primera vegada el nom 
de “Escuela Diocesana Profesional”. Al 6 de gener del 1955, es va inaugurar la zona de la 
sala de jocs. 
Al 25 de juliol del 1955, es va crear “L’obra Diocesana de l’Escola de Formació 
Professional“ del bisbat de Solsona. Es trobava a càrrec del bisbe Vicenç Enrique i 
Tarancón, situada en l’edifici que el Patronat Vidal havia cedit a l’Obra Diocesana.

La tercera etapa comença amb la inauguració de l’Escola Diocesana de Formació 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà el volum i la composició de les façanes, admeten modificacions puntuals per 
millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i el joc de cobertes de l’edifici original.
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Professional (1956-1971) el 14 d’octubre del 1956. Entre el curs 1956-1957 es va inaugurar
l’ala nord. Es van posar en marxa els primers tallers i dos pisos. Els tallers es trobaven a la 
planta baixa i els pisos a la primera. Un pis era per al director i l’altre, per a un professor de 
titulació superior.
El 6 d’octubre del 1957, va morir a Barcelona el Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta. Al 22 de 
juny del 1958, es va col•locar una làpida en record i agraïment al fundador de l’Escola. 
 Al curs 1958-1959, es començaren a impartir els estudis d’Oficialia. 
 L’11 de febrer del 1960, es va promulgar el decret del Ministerio de Educación en el que 
es reconeixia l’escola i l’autoritzava a impartir les especialitats d’ajustador, torner, filador i 
teixidor.
 Al 18 de juliol del 1960, es va inaugurar la pista de bàsquet cimentada.
Al curs 1961-1962, es van ampliar els estudis amb la Iniciació Professional (12-13 anys). 
El patronat Vidal fa donació dels locals i terrenys al Bisbat de Solsona.
L’1 de setembre del 1963,  es van inaugurar nous tallers i es va ampliar l’edifici. Van 
assistir a l’acte el Bisbe Vicenç Enrique i Tarancón, el Governador Civil de Barcelona, Sr. 
Antonio Ibáñez Freire, el Cap de Secció de F.P. del Ministerio de Educación, Sr. Ubaldo 
Llorente Sancho, i el Director Tècnic del Secretariat Nacional de F.P. de l’Església, el pare 
Julián Ocaña.
 En el curs 1964-1965, l’escola va rebre el reconeixement per a poder impartir el nivell de 
Maestria Industrial (O.M. 19-10-1965) en les branques de mecànica i tèxtil. Visità l’escola el
Director General de Formació Professional del Ministeri d’Educació, el Sr. Vicente 
Aleixaindre.
El curs 1965-1966, es van estrenar noves aules i laboratoris en l’edifici continuació de 
l’ala nord.
 Al curs 1967-1968, l’escola va impartir el Batxillerat Elemental en el marc del Col•legi 
lliure Adoptat, secció masculina. Es va posar en marxa la primera residència escolar en un 
pis. 
 A 10 de gener del 1969, es van autoritzar nous estudis de la branca elèctrica, instal•lador 
i bobinador.
Al curs 1969-1970, es van ampliar els tallers i es va construir cuina i menjador equipat per 
a 200 alumnes.
Al curs 1970-1971, es va obrir la nova residència, situada a Cal Vidal a l’antic Casal de la 
Dona, amb una capacitat de 140 alumnes.
 A 31 de juliol del 1971, s’autoritzava a l’escola impartir  estudis de Maestria Elèctrica.

La quarta etapa s’inicia com a Escola Tècnico-Professional Diocesana (1971-2000).
Al curs 1971-1972, l’escola va ser autoritzada com a Centre Experimental de Formació 
Professional, per als nous plans d’estudis, d’acord amb la nova llei d’educació. 
S’acceptaren noies per primera vegada. L’adscripció de l’escola passà de Vic a Manresa i 
canvià la denominació. A partir d’aquest moment es denominarà Escola Tècnico 
Professional Diocesana. S’iniciaren les especialitats de Química i Administrativa.
 Al curs 1974-1975, va néixer l’Associació de Pares i es va posar en marxa el Segon Grau 
de Formació Professional.
A 20 de gener de 1976, es va obtenir la classificació definitiva de l’Escola com a Centre 
Homologat de 1r i 2n Graus de Formació Professional.
Al curs 1977-1978, es van iniciar estudis d’una nova especialitat, l’Electrònica. 
 Al curs 1978-1979, s’extingeixen els estudis de la branca de Química.
Al curs 1983-1984, es modificaren els plans d’estudis del primer curs per oferir un híbrid 
denominat Metall – Automoció.
Al curs 1984-1985, es van iniciar de forma regular cursets per a l’INEM com a centre 
col•laborador, destinats a joves en atur.
A 5 d’octubre del 1986, es va retre homenatge al Sr. Lluís Badia i Torras, primer director i 
impulsor de l’escola amb motiu de la seva jubilació. Hi assistiren el Conseller 
d’Ensenyament, honorable senyor Joan Guitart i Agell i el cardenal Vicenç Enrique i 
Tarancón i d’altres autoritats.
A 22 de desembre del 1988, es va inaugurar una nova residència escolar, aquesta però 
dins del recinte escolar, amb una capacitat per a 54 alumnes. És la tercera que tenia 
l’escola. 
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Al curs 1989-1990, es va iniciar el primer curs de FP1 en règim rotatori per anar adaptant 
els continguts educatius a la futura reforma de l’ensenyament. Al novembre del 1990, es 
van impartir per primera vegada cursets del Fons Social Europeu sobre Autòmats 
Programables.

A juny del 1991, es començaren les obres d’ampliació i remodelació de l’escola sobre 
l’antic taller tèxtil. A 17 de gener de 1992, s’inauguraven. Es construïren 1000 metres 
quadrats per a noves aules i laboratoris de cara a la reforma educativa. 
Al curs 1992-1993, s’ampliava el laboratori de química per doblar la seva capacitat. 
Aquest és el darrer curs que s’impartien ensenyaments del Tèxtil. L’escola assumia el 
màxim d’alumnes de la seva història, 667, dels quals 240 utilitzaven el menjador 
diàriament. Es va restaurar la façana principal i es va adaptar la planta superior de la zona 
de tallers. 

Al curs 1995-1996, es va extingir tota la Formació Professional de primer grau, a la 
vegada que s’implantava el 4t curs d’ESO. 
Al curs 1997-1998, s’implantaren totalment els ensenyaments d’ESO. 
Al curs 1998-1999, començaren els estudis de Programes de Garantia Social. Per la Fira 
de Primavera es repartia el primer butlletí de l’escola Aula Informació.
A 27 de juliol del 1999, es celebraven els cinquanta anys de la col•locació de la primera 
pedra. Presidia l’acte el senyor bisbe Antoni Deig i Clotet, fill de Navàs i l’Alcaldessa de 
Navàs Maria Àngela Estruch i Carbonell.

Al curs 1999-2000, es posava en funcionament un ascensor a la part nova de l’escola per 
donar accessibilitat a les persones amb discapacitats i s’aprofitava per millorar algun accés 
amb rampes.

La darrera etapa de l’escola s’inicia l’any 2000, correspon a l’etapa actual. La 
denominació del centre passa a ser Escola Diocesana. En el curs 2000-2001, es celebrava 
el cinquantè aniversari de la fundació de l’escola.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façanes oest i nord Façanes sud i est
EAUCAEAUCA

Façanes sud i est interiors del conjunt Detall accés principal
EAUCAEAUCA

Detall unió edifici original i ampliació Edifici annex al volum original
EAUCAEAUCA
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Carretera  de Viver, 20
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Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ED. Equipaments. Docents, 

culturals 
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Ampliació feta per Antoni Serrahima

Elements El conjunt de l’escola de Sant Josep ocupa una illa de l’eixample i queda configurat per un 
edifici principal en forma d’U situat a l’extrem oest de la parcel.la i dos edificis independents
un situat a la cantonada del carrer de la Indústria amb el carrer de Santa Eulàlia i l’altre a la 
cantonada del carrer de Santa Eulàlia i la carretera de Viver. 

L’edifici nou:

L’edifici principal format per diferents volums, que dibuixen una forma de U, es desenvolupa
en planta baixa i dues plantes pis i té una coberta a quatre aigües amb el carener paral•lel a
les façanes  llargues.

La composició de les façanes que donen als carrers de la Indústria i Santa Teresa del Nen 
Jesús, s’ordenen a partir de la repetició d’una gelosia amb motius geomètrics emmarcada 
entre pilars que desdibuixen les diferents plantes i protegeixen les diferents obertures 
situades a segon pla. 

L’accés a l’edifici, que es realitza des de la carretera de Viver per la seva façana sud, es 
situa a una cota molt superior, on una gran escala exterior salva el desnivell. En aquest 
punt la façana queda composada principalment per una gran portalada completament 
vidriada i la resta de façanes de l’edifici principal s’ordenen a partir de diferents obertures 
que responen a l’ús interior d’aquest.

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color blanc i color terrós, a excepció 
de la planta baixa de la gelosia descrita que es resol amb maó ceràmic vist. 

Edifici antics i original:

Pel que fa als cossos auxiliars del conjunt, de planta rectangular, es desenvolupen en 
planta baixa i tenen coberta de teula aràbiga, el situat a la carretera del Viver a dues aigües 
i el situat al carrer Indústria a quatre aigües, ambdós amb un petit ràfec perimetral. La 
composició de les façanes d’aquests cossos segueixen un mateix llenguatge formal, ja que 
exteriorment queden ordenades per una repetició d’obertures de proporcions quadrades 
protegides per una reixa de ferro. L’accés es realitza des de l’interior del pati, tot i que el 
cos situat a la carretera de Viver incorpora a la façana sud una portalada emmarcada per 
un guardapols completament tapiada que evidencia l’accés original a l’edificació. 

Els paraments de les façanes d’aquests cossos auxiliars es resolen mitjançant un 
arrebossat a mode de carreus de pedra que trobem a moltes edificacions del nucli de 

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Cronologia 1925; 1927; 1963
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Subtipologia funcio. Equipament docent i cultural

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ús actual Escola 
Ús original/altres Escola

Façanes/Coberta Les superfícies de les façanes dels cossos auxiliars, presenten fortes taques d’humitat per 
capil•laritat que provoquen lleugers despreniments del revestiment exterior.

Estat conservació Regular 

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 174-
175.

BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 58-
60.

Regió 7. “El col•legi Sant Josep de Navàs celebra 90 anys”. 30.03.2015.

Informació històrica Les germanes carmelites Missioneres Descalces van inaugurar el convent i el col•legi a 
Navàs el 19 de març de 1925, per cobrir dues necessitats del poble: l’ensenyament dels 
més petits i l’atenció dels malalts.
El col•legi estava situat a la carretera de Viver. L’any 1927 es va fer una ampliació que 
arribava ja fins al carrer Santa Eulàlia. Als anys 1960 es va fer una nova ampliació 
destinada a convent i un nou col•legi que ampliava l’oferta educativa. Es va decidir preparar
les noies per al batxillerat.
Hi ha un projecte de l’any 1962 de l’arquitecte Alexandre Tintoré. L’any 1963 Antoni 
Serrahima va realitzar un nou projecte i al setembre s’iniciaren les obres. 
L’any 2004 les germanes van traspassar la titularitat a la Fundació Escola Diocesana de 
Navàs.
L’any 2015 el col•legi va celebrar els 90 anys, un dels seus actes centrals va ser la 
conferència que va impartir l’historiador Josep Maria Badia, que havia estat professor del 
col•legi.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició, i els elements de les façanes inclòs revestiment, 
dels pavellons aïllats, antigues aules i antic edifici del convent.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic.

Elements Es protegeixen els dos pavellons de planta baixa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud. Accés principal Façanes nord i oest
EAUCAEAUCA

Façana est interior del conjunt Edifici auxiliar a carretera de Viver
EAUCAEAUCA
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Edifici auxiliar a carrer Indústria Element d'unió entre els dos edificis auxiliars
EAUCAEAUCA

L'edifici del convent. Any 1984 L'edifici de les Aules. Any 1958-59
APN-BJBM

Detall gelosia façanes nord i oest Detall parament de façana ed. Auxiliars
EAUCAEAUCA
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FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Pública6899703DG0369N0001HH 1542 887 1

Passeig  de Circumval.lació

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 
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Cementiri Municipal de Navàs 10.EA

Pau Duarri

Elements Cementiri  format per un recinte de forma rectangular amb accés des de sud oest. Tota la 
paret perimetral incorpora nínxols, protegits per una porxada coberta amb teula aràbiga a 
una aigua i sustentada amb columnetes tipus salomòniques, amb base, capitell i fust format
per maons ceràmics  girats a quaranta cinc graus. 

Tres grans grups de nínxols, coberts amb teula aràbiga a dues aigües, i  col•locats 
perpendicularment a l’eix d’accés ocupen l’espai central. Corresponen a intervencions 
posteriors i no tenen porxo.

Els paraments estan arrebossats i pintats, de color groc els elements que conformen la 
porxada i blancs, la resta.

Context Urbà. Situat entre el teixit urbà i la C-16 Autopista de Montserrat

Ús actual Cementiri

Cronologia 1911

Ús original/altres Cementiri

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AF Arquitectura Funerària

Subtipologia funcio. AP/E Arquitectura pública. Equipament

Autor/promotor

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Informació històrica Amb anterioritat i mentre Navàs va ser sufragània del Mujal, els enterraments es feien al 
cementiri del Mujal. En instituir-se la parròquia de Navàs es va formar una Junta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel seu valor artístic i  tipològic.

Per tractar-se del cementiri de Navàs.

Entorn de protecció Camí d’accés amb els xiprers.

Elements Tanca perimetral del recinte i porxada perimetral interior.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1997: “Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939)”. Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs: 90-91

encarregada de realizar el projecte de construcció del cementiri. Es va dur a terme amb 
fons parroquials i amb la cooperació del poble, a través de donacions en almoines o en 
jornals. 
El cementiri de Navàs es va inaugurar el 23 de gener de l’any 1911, per la Festivitat de la 
Sagrada Família. Després de la funció religiosa a l’església es va anar en processó al 
cementiri i se’n va fer la benedicció. Segons informacions orals de Josep Maria Badia, el 
mestre d’obra fou Pau Duarri, va executar-ne el cos més antic situat a ponent, el primer a 
l’esquerre així que s’entra al cementiri. El cos de llevant es construiria, posteriorment, a 
imitació de l’anterior.
Després de la inauguració la Junta continuà encarregant-se del manteniment i 
administració del cementiri, de la venda i lloguer de nínxols.
Durant la nostra visita pel Catàleg vam poder observar la tomba de Mossèn Josep Morta 
Soler, mort durant els episodis de 6 d’octubre de 1934 a Navàs i una tomba de l’any 1922 
de la família Forcada.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista interior del recinte Vista interior del recinte
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs  11.01.EA

Pau Duarri, Bernardí Martorell i Puig, A. Tintoré

Elements L’església de la Sagrada Família de Navàs amb accés i façana principal a la plaça que 
porta el seu nom, fou construïda el 1897. És un edifici de tres naus, una central de major 
alçada i amplada i dues de laterals dividides per la presència dels contraforts generant 
espais i capelletes comunicades entre si mitjançant arcades. 

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal, 
amb sostres de volta de canó amb llunetes a la nau central i amb voltes de creueria a les 
naus laterals, originalment la capçalera de la nau central estava formada per un absis 
poligonal que va ser enderrocat el 1950, durant l’ampliació de l’església. 

El 1928 quan van començar les obres del nou campanar a càrrec de Bernardí Martorell 
element que caracteritzarà la imatge exterior del recinte, ja que s’ubica a l’eix central de 
l’església existent per davant de la façana original. El campanar construït íntegrament amb 
maó ceràmic, queda compost per tres cossos en alçada, un inferior de planta rectangular 
que actua de porxo d’accés, un intermedi de planta quadrangular on hi ha dues obertures a 
cada una de les cares, una inferior allargada i acabada amb arc de mig punt i una superior 
circular i, finalment, el cos superior del campanar de secció octogonal, que incorpora les 
campanes i queda cobert per una cúpula vuitavada, recoberta per un mosaic de rajoles de 
color verd, groc i blau marí que dibuixen unes línies en forma de dents de serra.  

L’ampliació realitzada el 1950, i que configura l’església tal i com la coneixem avui, va 
incorporar  la construcció d’un transsepte molt marcat, coronat per una gran cúpula  de 
planta octogonal i la construcció de tres absis, un central de majors dimensions i dos 
laterals més petits que defineixen la volumetria del conjunt i la façana est de l’edifici.

La façana principal orientada a oest, queda totalment caracteritzada per la presència del 
campanar sobreposat sobre la façana original. Aquesta és d’estil molt sobri, construïda 
amb  pedra, amb dos pilars de maó que dibuixen exteriorment les naus centrals, només 
incorpora la portalada central i dues petites obertures situades una al centre de cada una 
de les naus laterals. En aquest sentit, cal remarcar que la construcció del campanar va 
tapar un gran rosetó central que juntament a una obertura circular a l’eix del carener 
configuraven la façana original.

Context Urbà. Element singular dins la trama d'eixample que origina l'evolució industrial del municipi

Ús actual Església

Cronologia 1897; 1908; 1929; 1934; 1950-1960; 1979; Segles XIX-XX

Ús original/altres Església

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Amb front a dos carrers oposats

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPA 16849 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica L’església parroquial de la Sagrada Família es va construir l’any 1897; la data es trobava 
gravada en relleu damunt la llinda del portal d’entrada. L’intens creixement del poble va fer 
necessària la construcció d’una església. El 29 d’agost d’aquest any es va beneir l’església 
que ja estava en condicions per a celebrar-hi missa amb caràcter de tinença parroquial 
però no es va acabar del tot fins l’any 1905. Es va dedicar a la Sagrada Família i a Sant 
Genís, advocació aquesta en record de l’antiga dependència de Sant Genís de Massadella.
L’any 1906 va esdevenir parròquia independent. El projecte i l’execució de l’obra va ser 
obra de Pau Duarri Saperas, mestre d’obres. Estem davant la primera fase constructiva de 
l’església d’un edifici de planta basilical amb tres naus d’estil neoclàssic.

La segona fase constructiva es produeix ja al segle XX, entre els anys 1928 i 1931, en 
època de Mossèn Josep Morta amb la construcció d’un campanar. El dia 9 de setembre de 
1928 se’n col•loca la primera pedra en record de la cloenda de la Santa Missió. L’any 1931 
se’n fa la inauguració, es beneeix el campanar i dues campanes. El campanar és un cos 
d’obra vista adossat a la façana principal que barreja dos estils el modernisme i el 
classicisme. El projecte és obra de l’arquitecte modernista Bernardí Martorell i Puig (1877-
1937) de Barcelona. Se’n conserva el dibuix del projecte datat a l’agost de 1928 a l’Arxiu 
Diocesà de Solsona. Els constructors foren Jaume Pons i el seu fill Josep. Els materials 
emprats procedien de tres bòbiles locals, la de Joan Prat, la d’Antoni Trench, conegut com 
a “Ton Rajoler”, i la de Ramon Serra. Intervingueren també en l’obra el ferrer Josep Vilà, el 
fuster Josep Tarrés, el mecànic Josep Pons, el lampista Miquel Selga i el pintor Bartomeu 
Santamaria. El finançament de l’obra es feu amb fons propis de l’església, amb préstecs i 
ajudes del Bisbat i de l’ajuntament, així com amb donatius i altres aportacions populars. 

Amb anterioritat a la construcció del nou campanar hi ha constància d’un anterior projecte 
que no s’arribaria a emprendre, promogut pel rector el Dr. Francesc Suau l’any 1918, i 
encarregat al claretià Josep Maria Forcada i Sors, parent dels amos de la fàbrica Forcada 
de Navàs. Aquest projecte era similar en ubicació i cossos al que s’acabaria construint més
tard però diferia clarament en l’estil que imitaria l’art de Gaudí.

L’església va ser malmesa el 6 d’octubre de 1934, els revolucionaris van incendiar 
l’església i van assassinar mossèn Morta. Novament, dos anys més tard, amb l’inici de la 
guerra de 1936, el temple va tornar a ser cremat. Després de la guerra civil es realitzaren 
reformes sobretot a l’interior del temple. Les obres a l’església continuaren l’any 1950 amb 
la construcció de la capçalera, que suposarà una ampliació important de l’edifici amb tres 
absis poligonals. Dites obres foren dutes a terme per l’arquitecte barceloní Alexandre 
Tintoré Oller. L’any 1950 l’església fou novament beneïda. En els anys 1950 i 1960 es 
referen els altars de la Puríssima i del Sagrat Cor decorats amb pintures murals realitzades 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se del principal temple religiós del municipi.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes i interior de tot el conjunt.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia ALGUÉ, J.; ARCEDA, M.; LLOBET, E.; SELLARÉS, R.; VILÀ, A. 2015: “Silencis. 
República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945)”. Ajuntament de Navàs, 
Navàs: 107, 134-135.

APN. Arxiu Parroquial de Navàs. 

BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 155-
182.

BADIA, J.M. 1997: “Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939)”. Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs: 46-47; 95-97; 100-101
Pp: 50. Imatge de 1950 de l’interior del temple de la primera església, tal i com era 
després de la guerra i poc abans de ser enderrocada (APN-B). 
Pp: Imatge de l’any 1950 de la decoració neoclàssica de la primera església (APN-B). Pp: 
76. Planta de l’Església (APN).

BADIA, J.M. 2001: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm. 21. Navàs: 
16-17.

Fitxa núm. 16849 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R. 13.

RAFOLS, J. 1953: “Josep M Forcada”. Diccionario Biográfico de Artistas de Catalunya.

per Joan Baptista Torras i Viver, que també pintà el baptisteri en la dècada següent; el 31 
de desembre de 1979 es va beneir l’altar major amb un disseny del mosaic de la Sagrada 
Família.
L’any 1981, es va redactar la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana principal oest Vista des de sud oest
EAUCAEAUCA

Vista del campanar Detall absis façana est
EAUCAEAUCA

Detall cúpula de planta octogonal Detall porta d'accés
EAUCAEAUCA
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Projecte de Josep Mª Forcada i Sors. 1918
Història Església de Navàs

Detall dels paraments del conjunt Façana principal. Foto entre els anys 1925-1927
Història Església de NavàsEAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407121
y = 4639171

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP11

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7293103DG0379S0001MT 158 424 3

Plaça  de la Sagrada Família

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Alexandre Tintoré

Elements Es tracta de dos edificis d’estil historicista adossats a banda i banda de l’església de la 
Sagrada Família de Navàs. 

El del costat sud, la rectoria, es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i planta sota 
coberta a l’extrem de la plaça i en planta baixa i planta pis a l’extrem del carrer del sol, 
permetent l’entrada de llum de sud a l’interior de l’església. L’edifici de planta en forma de 
“L” té deu metres d’amplada i vint-i-quatre metres de profunditat, i abraça el transsepte de 
l’església a sud.  

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal amb
un petit ràfec construït amb peces ceràmiques.

La composició simètrica de la façana principal, orientada a oest, s’ordena a partir de dues 
obertures i una porta a planta baixa, que es tradueixen a planta primera en dues obertures 
laterals i una balconada central que obre sobre un balcó protegit per una barana de ferro 
forjat de brèndoles verticals. 

Totes les obertures d’ambdues plantes són amb arc de mig punt i queden emmarcades 
(brancals, ampits i arc) amb maó ceràmic massís col•locat a sardinell. 
Amb aquest mateix llenguatge, cinc obertures agrupades amb ampit continu es situen a  la 
planta segona i una petita obertura circular emmarcada també amb maó ceràmic a l’eix de 
la façana, a la planta sota coberta.

La façana sud queda dividida en dos cossos, un de tres alçades que conforma el cos 
principal de la rectoria, ordenat amb una composició simètrica formada per tres obertures a 
planta baixa  de les mateixes característiques que les de la façana principal, dues 
balconades als extrems que obren sobre balcó protegit per barana de ferro de brèndoles 
verticals, separades per un conjunt de dues obertures geminades a planta primera i un 
conjunt de tres obertures a planta segona.

A continuació d’aquest cos, en direcció est i abraçant el transsepte, hi ha l’altre cos de dues
alçades que sense una composició simètrica queda composada a planta baixa per tres 
obertures que actuen de sòcol dels dos conjunts d’obertures que conformen la planta 
primera a mode de galeria. Aquests conjunts, un de tres i l’altre de set obertures, es resolen
amb un ampit continu de maó ceràmic, pilarets circulars entre obertures també de maó 
ceràmic que recolzen els diferents arcs de mig punt que coronen cada una de les obertures
mantenint aquest llenguatge de tendència neoromànica que es manté a totes les façanes. 

Context Urbà. Element singular juntament amb l'església de la Sagrada Família dins el nucli que 
origina l'evolució industrial del municipi

Cronologia La rectoria (1951); La Llar (1972). Segle XX
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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El parament de la façana és de pedra amb un sòcol format per carreus de mides uniformes 
que sobresurt lleugerament del pla de façana. Les diferents cantonades es resolen 
mitjançant una cadena cantonera també de carreus de pedra. 

Al costat nord de l’església, col•locat simètricament respecte el campanar, hi ha l’edifici de 
la llar, de més recent construcció però amb les mateixes característiques volumètriques i 
compositives que el volum principal de la rectoria.
Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal amb
un petit ràfec construït amb formigó.

La composició de la façana principal, a la plaça de la Sagrada Família, és idèntica a la de la
rectoria. No passa el mateix amb la seva façana nord, que, en aquest cas,  queda ordenada
a la planta baixa per una porta central amb dues finestres a cada costat i cinc finestres a la 
planta primera. A la planta segona, hi ha quatre conjunts, col•locats simètricament, dos 
formats per dues obertures i dos formats per quatre obertures, totes elles, coronades per un
arc de mig punt, emmarcades amb maó ceràmic i unides per un ampit únic.

El parament de la façana principal és de pedra, donant unitat al conjunt que forma amb 
l’església i la rectoria, i el de la façana nord és arrebossat i pintat.  Hi ha un sòcol 
perimetral, format per carreus de mides uniformes que sobresurt lleugerament del pla de 
façana. Les diferents cantonades es resolen mitjançant una cadena cantonera de carreus 
de pedra.

Ús actual Rectoria
Ús original/altres Rectoria

Estat conservació Bo 

Informació històrica La Rectoria de la Sagrada Família de Navàs va ser construïda l’any 1906. En una fotografia
de l’església de l’any 1923 s’observa la rectoria adossada pel costat sud i enretirada uns 
metres de la façana de l’església. Al davant hi tenia un hort. L’edifici actual és fruit de les 
reformes de l’església dels anys 1950, projectades per l’arquitecte Alexandre Tintoré, van 
afectar també l’antiga rectoria que va ser totalment enderrocada. La nova rectoria és una 
construcció de nova planta que conserva el mateix aspecte actualment. Es va estrenar el 
juny del 1951. El constructor va ser Jaume Pons Serrat. A la planta baixa s’hi va fer la 
sagristia i el despatx parroquial; a la primera planta, el pis del rector, i a la segona, el pis de 
vicari.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix la volumetria, façanes i joc de cobertes. 
El nivell dels forjats i estructura interior.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu Parroquial de Navàs. Informacions facilitades per Josep Maria Badia Masgrau.

BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 180.

BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 57.

PIÑERO, J. 1995:  “Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs”. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa U. 10.

L’any 1972 es va inaugurar al costat de l’església “La Llar”, edifici destinat a sales per a 
ús de la parròquia i de les entitats. Fou bastit al costat nord de l’església copiant l’estil de la
nova rectoria. L’arquitecte va ser Oriol Tintoré Auger i el constructor Josep Pons Serrat. La 
distribució de l’edifici constava d’una capella i les sales per a catequesi, a la planta baixa; a 
la primera planta, més sales de catequesi i sales per a grups parroquials; a la segona 
planta, el pis del vicari i sales per a catequesi i sales per a grups parroquials.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud oest Façana sud
EAUCAEAUCA
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Detall de ràfec Façana sud
EAUCAEAUCA

Detall cantonada sud est Edifici la Llar
EAUCAEAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
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Localització Context
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Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Casa Josep Giralt / Casa Anastàcia 
Pujol

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP12

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7093708DG0379S0001HT 356 812 3

Carretera  de Berga, 29

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Josep Muntada i March, mestre d'obres

Elements Edifici modernista entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis de 
planta rectangular de 13 metres d’amplada per 16 metres de profunditat i façana principal 
orientada a est. 

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i amb carener paral•lel a la façana principal 
sense ràfec; la coberta queda completament amagada des del carrer per l’acroteri.

La composició simètrica de la façana, que conserva la seva imatge original, s’ordena a 
partir de cinc eixos verticals que disposen una obertura per planta, dels quals el central té 
les portes i les obertures geminades. 

La planta baixa es composa de sis portalades, les dues dels extrems de les mateixes 
dimensions i les dues del centre de mida més petita, totes elles estan caracteritzades de la 
mateixa manera, amb les arestes superiors en punt rodó formalitzant  petites mènsules i 
motllures que sustenten les llindes. D’aquestes obertures destaquen els tancament en 
persiana de fusta originals que es conserven encara a les d’accés central a l’escala i una 
del local dret.

A planta primera, hi ha dues obertures centrals geminades de proporcions verticals, 
separades per un petit pilar amb un capitell amb motius vegetals i emmarcades per dos 
pilarets als laterals. Aquestes separen dues balconeres a cada costat de la façana que 
obren sobre un balcó continu  protegit per una barana de ferro de forja treballada de 
brèndoles verticals. Aquesta configuració amb gradació de mides en obertures i balcons en 
alçada, es repeteix a la planta segona amb l’aparició d’un petit balcó per cada una de les 
quatre balconades que hi ha, repetint-se el conjunt format per les dues obertures a l’eix 
central de la façana. 

Tots els balcons són de pedra artificial, i recolzen sobre mènsules situades a cada un dels 
seus extrems. 

Un dels elements més destacats, és la decoració de la part superior de la façana i que 
configura tot el coronament d’aquest. La cornisa té forma de meandre o línia trencada i, a 
sota, hi ha en relleu uns rectangles amb unes aspes dins; al mig, coronant l’edifici, hi ha 
una antefixa en forma de palmeta i la data de 1911. 

El parament de la façana és revestit per un estucat de color gris i el sòcol queda pintat d’un 
color terrós.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Cronologia 28 de maig de 1911
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ús actual Comercial / Residencial
Ús original/altres Comercial / Residencial

Façanes/Coberta La façana en general es troba en bon estat de conservació exceptuant la seva part 
superior. En aquest punt les petites cornises que formen el coronament s’han desgastat i 
erosionat. S’ha desprès part del revestiment de les mènsules que sostenen els balcons 
deixant vista l’estructura metàl•lica del seu interior.

Estat conservació Regular 

Bibliografia BADIA, J.M. 2000*: “Navàs. Història en imatges. 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 32.

BADIA, J.M. 2000**: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm.19. Navàs: 
18.

Arxiu municipal de Navàs (AN), caixa 412. Obres i Urbanisme. Obres de particulars. 
Llicències obres particulars.
6-7-1. Anys 1877-1940.

Informació històrica La casa de la carretera de Berga 29 és coneguda també com a casa de Josep Giralt. En 
promogué la construcció Anastàsia Pujol l’any 1911. Una placa de pedra col•locada l’any 
1992 a la façana recorda el seu nom i la data, a més del nom del seu propietari actual.

Es tracta d’un edifici modernista molt ben conservat construït l’any 1911, data que trobem 
testimoniada també per sota l’antefixa que centra el coronament de la façana. Consta de 
planta baixa i dos pisos destinats a habitatges.

A l’arxiu municipal de Navàs se’n conserva un plànol datat a 28 de maig de 1911, sense 
firma, de l’alçat de la façana principal. Segons informacions orals del propietari, recollides 
per Badia en un article sobre el patrimoni arquitectònic de Navàs, la construcció de dit 
edifici fou probablement obra d’un deixeble de Gaudí.

Hi ha una fotografia de l’any 1949 (autor: JGM), de l’edifici guarnit amb domassos i 
ornaments florals, probablement arrel de la visita per a la Mare de Déu de Fàtima.

En la nostra visita amb l’equip redactor del PEUPIC de Navàs en data de 23 de gener de 
2015 vam poder accedir a l’interior de la planta baixa de l’edifici, gràcies a la gentilesa del 
seu propietari, que ens hi permeté entrar. A la planta baixa hi hagué antigament una botiga 
de queviures, de la qual encara es podia veure les empremtes de les lleixes a la paret. Una
vegada tancada la botiga hauria estat l’estudi d’un pintor. Actualment està buit.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, composició i elements de la façana principal sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures. Es condiciona a la 
realització d’un PMU o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la 
normativa d’aquest PEUPiC.per assolir l’aprofitament urbanístic permès. 

Estructura/interior Es permet la modificació de pisos i habitatges conservant l’estructura general interior i el 
nucli d’escala.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana modernista.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Fonts Orals: Josep Giralt i Marsinyach.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Plantes superiors façana est
EAUCAEAUCA
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Detall coronament amb inscripció "1911" Detall portalades d'accés
EAUCAEAUCA

Detall obertures geminades eix central Detall del recolzament dels balcons
EAUCAEAUCA

Detall placa de propietat Plànol alçat principal
Arxiu MunicipalEAUCA
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Alçat principal. Any 1949
JGM
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406953
y = 4639242

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Edifici Caixa Catalunya

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP12

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7094108DG0379S0001BT 376 768 3

Carretera  de Berga, 51
Carrer  de Pau Casals, 2,4

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici en cantonada que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i planta sota coberta, 
de planta rectangular amb les façanes principals orientades a est i sud.

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana de la carretera 
de Berga sense cap ràfec. La coberta queda completament amagada des del carrer, per 
l’acroteri i/o pinacles escalonats de maó massís que coronen superiorment la façana.

Ambdues façanes del cos principal, que configuren la cantonada de la carretera de Berga i 
el carrer Pau Casals, presenten una composició simètrica. Per una banda, la façana est es 
composa a planta baixa per un gran arc de mig punt centrat a la façana que dividit en tres 
parts incorpora a la part central una porta d’accés a l’edifici i a les parts laterals hi ha unes 
obertures en forma de segment de cercle.  A la planta primera hi ha quatre balconeres, 
dues centrals geminades i separades per un pilaret de maó massís i protegides per una 
barana de ferro de brèndoles verticals, i dues altres laterals, una a cada costat que s’obrien 
originalment sobre un balcó actualment enderrocat. 

Per altra banda, la façana sud de major dimensió i altura ja que per aquest costat hi dóna 
també façana la planta sota coberta, es composa pel mateix element arcat a planta baixa, 
per dues balconeres que obren sobre un mateix balcó protegit per una barana de ferro de 
brèndoles verticals a planta primera, i per una balconera estilitzada situada al eix del 
carener a la planta golfes, integrada en la composició que formalitza l’aparell ceràmic amb 
franges verticals sobresortides que hi ha a cada costat de l’obertura.

Com s’ha assenyalat anteriorment, la composició de l’edifici, queda caracteritzada pel 
coronament d’aquestes façanes, resolt a partir d’un escalonat triangular que alterna petits 
pilarets amb petites cornises, tot construït amb maó ceràmic massís. Seguint aquest 
llenguatge, apareix just a la cantonada una xemeneia que sobresurt considerablement per 
sobre la cota del coronament i que actua d’element singular per tal de resoldre la cantonada
de l’edifici.   

A la part posterior de la façana sud, l’edifici es prolonga a través d’un cos de planta baixa i 
planta pis amb coberta a dues aigües, carener paral•lel a aquesta façana i petit ràfec lineal.

A planta baixa es repeteix l’arc de mig punt acompanyat d’una sèrie de portals capçats 
superiorment per un arcs rebaixats actualment tapiats i que juntament amb les set 
balconades protegides per una balustrada de peces de formigó prefabricada, situades a 
planta primera, composen la façana.  L’edifici es completa lateralment al carrer Pau Casals 
amb un cos de planta baixa.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Cronologia 1911, reforma darrer terç del segle XX
Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Amb front a dos carrers oposats

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Originàriament tot l’edifici era pensat per quedar resolt amb maó ceràmic per quedar vist, ja 
siguin el propi parament, llindes, brancals, així com tots els elements geomètrics 
decoratius   que configuren la part alta de la façana i altres detalls.

També els cossos que acaben de conformar el volum a la façana sud  i que s’estenen pel 
carrer  de Pau Casals, per bé que aquest d’una manera més basta, amb el maó col•locat 
verticalment en el parament general.
Aquest acabat original es conserva pràcticament tot,  a excepció dels paraments de planta 
baixa del volum principal, que actualment són arrebossats i pintats, i en destaca la presència  
d’un sòcol amb lleixa de pedra i l’emmarcat  amb la mateixa pedra  de tots els brancals i 
motllures de les obertures que composen l’arcada. Aquestes modificacions corresponen en 
el moment en què el local va habilitar-se com a oficina bancària. Cal pensar però que pel 
tipus de material i forma amb què es va realitzar l’actuació, per sota d’aquest aplacat de 
pedra es continua preservant el parament original.

Ús actual Comercial / Residencial
Ús original/altres Comercial / Residencial

Façanes/Coberta S'ha desprès part del revestiment exterior i pintat de planta baixa.
Estat conservació Bo 

Bibliografia BADIA, J.M. 2000*: “Navàs. Història en imatges. 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa, 24.

Informació històrica La casa de la carretera de Berga 51 és coneguda també com a El Mercantil. En promogué 
la construcció Josep Alsina Coll. Es tracta d’un edifici modernista del qual se’n conserva un 
plànol a l’arxiu municipal de Navàs (AN) datat a Navàs, a 30 d’abril de 1911. L’observació 
del qual, però, no ens va permetre conèixer qui en fou l’arquitecte. Consta d’un alçat de la 
façana lateral i de la façana a la carretera de Berga.
Josep M. Badia apunta la possibilitat que l’autor del plànol d’aquest edifici sigui obra de la 
mateixa mà que la de l’edifici de la carretera de Berga, 29 (Casa Giralt), per la similitud 
d’aquests (BADIA, 2000**: 18-19).

A la planta baixa de l’edifici hi hagué antigament el cafè conegut com El Mercantil, on 
temps després s’hi establiria una sucursal de la Caixa de Catalunya. Malgrat els canvis d’ús 
que ha sofert l’edifici manté el seu aspecte original. Se’n conserva una imatge publicada 
(BADIA, 2000**: 18-19).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, composició i elements de la façana principal sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

De forma directa, es podrà ampliar una planta  la part de planta baixa situat a l’extrem 
oest i situat al carrer Pau Casals.  Es condiciona a la realització d’un PMU o una 
ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa d’aquest 
PEUPiC.per assolir l’aprofitament urbanístic permès.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Es proposa l’eliminació d’elements i materials impropis de la façana per tal de restablir el 
seu aspecte original: eliminació aplacat de la façana i recuperació arcs de maó ceràmic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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BADIA, J.M. 2000**: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo núm.19,  18-19.  

Arxiu municipal de Navàs (AN), caixa 412. Obres i Urbanisme. Obres de particulars. 
Llicències obres particulars.
6-7-1. Anys 1877-1940.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana sud
EAUCAEAUCA
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Detall façana sud Detall portalada façana sud
EAUCAEAUCA

Fotografia edifici original Plànol Alçat est
Arxiu MunicipalRevista Xitxarel.lo nº19
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406954
y = 4639263

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Cal Corronaire

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP12

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7094105DG0379S0001HT 212 508 4

Carretera  de Berga, 57

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ignasi Oms Ponsa, arquitecte

Elements Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, de planta 
rectangular de sis metres d’amplada per dinou metres de profunditat i façana principal 
orientada a est.

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i amb carener paral•lel a façana amb ràfec 
lineal recolzat sobre colls de fusta. 

La façana s’ordena simètricament amb dues balconeres per planta  i  tres portalades a la 
planta baixa, de les quals una al mig de majors dimensions i que permet l’accés al local i 
dues més petites a cada costat, pels accessos privatius als habitatges o a la mateixa planta

Per davant del pla de façana, a la planta primera hi ha una tribuna oberta o galeria on obren
les dues balconades protegides amb porticons de fusta de llibret. Es tracta de l’element 
més significatiu de l’edifici, i ocupa pràcticament l’amplada de la façana. Aquest element 
està format per una llosana volada d’obra i biguetes d’acer, que per sota es complementa 
decorativament amb dues mènsules de pedra artificial que formalitzen la sustentació, una 
barana balustrada que queda embeguda entre els tres pilarets rodons coronats per capitells
de pedra treballats amb motius florals on recolza la coberta o llosa del balcó de la planta 
segona. 

La barana del balcó de planta segona és una barana no original de brèndoles d’acer 
pintada, fruit d’intervencions més recents. 

De fet, i per bé que es manté una certa continuïtat en la composició, la façana mostra un 
canvi important a partir de la planta segona, i tot fa pensar que o bé han estat reformades o 
bé es tracta de remuntes posteriors no contemplades inicialment.

Pel que fa a la façana posterior, una galeria de tres crugies de diferent configuració segons 
planta i protegida amb una barana balustrada que es repeteix en alçada, defineix l’edifici 
per l’interior d’illa.

El parament de la façana és un estuc que marca l’especejament d’un carreuat. Un 
arrebossat de diferents característiques actua de sòcol de tota la façana.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Comercial / Residencial

Cronologia 1912; ampliació dècada 1940

Ús original/altres Comercial / Residencial

Façanes/Coberta S'ha desprès part del revestiment exterior de planta segona de la façana principal i de la 
Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Estreta

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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façana posterior en un major grau, superfície de la façana amb brutícia i taques d'humitat 
principalment a les lloses  dels balcons. Els pilarets circulars que suporten el balcó de 
planta segona es troben fissurats en tota la seva alçada.

Bibliografia BADIA, J.M 2000*: “Navàs. Història en imatges. 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 24, 
32.

BADIA, J.M 2000**: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm.19. Navàs: 
18-19.

Arxiu municipal de Navàs (AN), caixa 412. Obres i Urbanisme. Obres de particulars. 
Llicències obres particulars.
6-7-1. Anys 1877-1940.

Informació històrica La casa n. 57 de la Carretera de Berga 2, és coneguda com Cal Simó i originalment com 
Cal Corronaire. L’edifici fou promogut per Pere Escorsell per a fàbrica de corrons del tèxtil i 
vivenda. És una obra modernista construïda l’any 1912 per l’arquitecte manresà Ignasi 
Oms i Ponsa. L’encàrrec a un arquitecte de renom, autor també del Casino i la Casa Lluvià 
de Manresa, denota la bona condició econòmica del seu promotor (BADIA, 2000: 19). 

Se’n conserva un plànol (alçat de la façana i secció) a l’arxiu municipal de Navàs (AN), 
segellat i amb les signatures del propietari, de l’enginyer i de l’arquitecte, a Navàs i en data 
de 20 de maig de 1912. L’edifici projectat tenia originalment tal i com es pot comprovar 
planta baixa, dos pisos i golfes. 
Després de la guerra civil s’hi afegeix un tercer pis, que en transformaria la part superior 
que tampoc s’hauria fet com estava previst d’inici (BADIA, 2000: 18-19).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, composició i elements de la façana principal sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Es permet la modificació de la façana posterior de la galeria amb la voluntat de recuperar la
imatge original de l’element.

Estructura/interior Es permet la modificació de pisos i habitatges conservant l’estructura general interior i el 
nucli d’escala.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana

Elements Es protegeix la volumetria i composició de les façanes. Es preserva especialment la totalita
de la façana de planta baixa, planta primera i el conjunt de la tribuna.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana oest
EAUCAEAUCA

Detall façana principal Detall balcó i pilarets de planta primera
EAUCAEAUCA
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Detall mènsula de recolzament. Antic núm. Alçat principal. Anys 50
FBCEAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406955
y = 4639274

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Consell Municipal

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP12

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7094104DG0379S0001UT 260 1061 4

Carretera  de Berga, 59

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Josep Muntada i March, mestre d'obres

Elements Edifici en cantonada que es desenvolupa en planta baixa, tres plantes pis i planta sota 
coberta de planta rectangular de catorze metres d’amplada per dinou metres de profunditat 
i façana principal orientada a est.

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües i amb carener paral•lel a la façana de la 
carretera de Berga, amb ràfec de formigó recolzat sobre colls de formigó.

La  façana est presenta una composició simètrica a tota la seva alçada que queda dividia 
en quatre parts per la presència de tres cornises de pedra artificial.

A la planta baixa hi ha quatre portals, dos centrals de major dimensió i dos laterals més 
petits dels quals a sobre del costat dret hi consta encara la inscripció ‘Consell Municipal’. 
Aquest darrer portal és el que dóna accés a l’escala dels pisos superiors.

La planta primera s’ordena a partir de quatre balconades a l’eix de les obertures inferiors 
que obren sobre un mateix balcó continu de l’amplada de la façana recolzat sobre 
mènsules de pedra artificial treballades amb diferents motius geomètrics i florals i protegit 
per una barana de ferro forjat de brèndoles verticals. Aquestes balconades queden 
coronades per un frontó de semicercle d’estil neoclàssic i emmarcades per pilastres seguint
el mateix llenguatge.  L’ordenació es repeteix a la planta segona, amb la substitució del 
gran balcó corregut per quatre balcons independents units entre si per la cornisa de pedra 
que separa les plantes, recolzats sobre una mènsula de pedra artificial  i protegits per 
baranes de ferro forjat treballat de brèndoles verticals. Així mateix, el frontó que corona les 
obertures en aquest punt és triangular i les pilastres amb diferent motiu.  Finalment amb 
una degradació de mides en obertures i balcons en alçada, a la planta tercera hi ha quatre 
balcons sense els motius neoclàssics abans descrits protegits per la mateixa barana de 
ferro forjat.  Aquest tractament diferenciat més pobre, la manca de continuïtat en alguns 
elements decoratius com les cantoneres de l’edifici que acaben a la segona planta, i el tipus
de ràfec, fan pensar que tota aquesta planta correspongui a una altre fase.

La façana nord manté la divisió en alçada per la continuïtat de les cornises i presenta, 
també, una composició simètrica sobre tres eixos verticals. A planta baixa es situen tres 
portals, a planta primera,  sobre els eixos laterals, hi ha unes balconeres que obren sobre 
un balcó amb barana de ferro de brèndoles verticals que recolza en una mènsula, i a l’eix 
central, situat a l’eix del carener hi ha dues balconades més petites i geminades protegides 
amb una barana balustrada de formigó prefabricat i emmarcades per pilastres i una cornisa 
superior.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Cronologia 1909; ampliació dècada 1940
Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Aquestes obertures es repeteixen  a les plantes superiors, amb la diferència que les 
balconades laterals passen a ser finestres  emmarcades, així com variacions en els 
elements decoratius.  

En aquesta costat hi dóna també façana, a l’extrem dret, el lateral de la galeria adossada 
de la part posterior i que configura la façana oest de l’edifici.  Es tracta d’una galeria 
formada fins a la planta segona per quatre arcs rebaixats recolzats sobre pilars, amb 
capitells i balustrada de formigó prefabricat. Per sobre la planta segona la galeria té 
continuïtat, però, sense mantenir les arcades, i queda palès que es tracta d’una remunta 
posterior. En aquesta planta se’n conserva parcialment la balustrada i les pilastres de 
suport originals que formalitzaven la protecció del que anteriorment només era una terrassa
de coronament de la galeria de les plantes inferiors.

El parament de les façanes és a partir de carreus de pedra, a la planta baixa, i arrebossat i 
pintat amb colors terrosos la resta de l’edifici.

Ús actual Comercial / Residencial
Ús original/altres Comercial / Residencial

Estat conservació Bo 

Informació històrica La casa n. 59 de la Carretera de Berga fou construïda l’any 1909, és coneguda com 
Farmàcia Maristany. És obra d’estil clàssic projectada pel mestre d’obres de Manresa 
Josep Muntada i March. L’edifici presenta reformes posteriors de després de la guerra civil 
quan s’hi afegeix un tercer pis. El promotor fou Valentí Torrentó del mas Corominas de 
Viver (BADIA, 2000: 19).
L’alçat de la casa va ser publicat l’any 2000 en la revista local El Xitxarel•lo. 

Enguany durant la realització de Catàleg i PEUP de Navàs hem pogut consultar també 
aquest plànol del projecte a l’arxiu municipal de Navàs. Està datat a Manresa a dia 24 de 
febrer de 1909 i signat pel Mestre d’obres Josep Muntada i March. Com a complement a la 
informació ja coneguda i publicada per Josep Maria Badia, afegim que dit edifici es trobava 
ubicat llavors segons la nomenclatura de l’època en l’hectòmetre 7 del quilòmetre 20 de la 
carretera de Sant Fruitós a Berga.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, composició i elements de la façana principal sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures. 

Es permet la modificació de la façana posterior i lateral de la galeria amb la voluntat de 
recuperar la imatge original de l’element.

Estructura/interior Es permet la modificació de pisos i habitatges conservant l’estructura general interior i el 
nucli d’escala.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes a excepció dels murs que tapien puntualment la 
galeria de la façana posterior.
Nivells de forjat i nucli de comunicacions vertical (l'escala).

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 2000*: “Navàs. Història en imatges. 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa:  44.

BADIA, J.M. 2000**: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm.19. Navàs: 
18-19.

Arxiu municipal de Navàs (AN), caixa 412. Obres i Urbanisme. Obres de particulars. 
Llicències obres particulars.
6-7-1. Anys 1877-1940.

Actualment encara es conserva damunt el portal d’entrada a l’edifici pintat en negre el 
nom de “Consell Municipal”. 
La primera planta serví de seu de l’ajuntament després de la guerra civil. S’hi estigué en 
règim de lloguer, fou la segona ubicació que tindria abans del seu trasllat a la ubicació 
actual quan es construeix un edifici propi. La seu del primer ajuntament de Navàs es 
trobava també a la carretera de Berga situada a l’actual n. 17, mantenint-s’hi des de l’any 
1926 fins acabada la guerra (BADIA, 2000*: 44).

En la visita que vam fer durant la realització del catàleg vam poder observar en un dels 
pisos particulars paviments originals hidràulics, sostres originals amagats per plaques de 
guix, en un petit rebost. L’actual cuina cobreix part de l’antiga galeria que es pot observar 
pel carrer lateral. En aquest carrer, la propietat continuava fins a la següent cantonada 
(Passeig) amb una tanca de maons i reixa fins a la casa situada a l’altre extrem i que era 
del mateix propietari. Els patis estaven però partits. Un d’ells ara és l’hort del farmacèutic. 
S’hi va construir posteriorment una altra petita casa al mig, sense interès arquitectònic.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana est Vista des de nord est
EAUCAEAUCA

Façana oest Detall balcons façana est
EAUCAEAUCA

Antiga inscripció "Consell Municipal" Escala
EAUCAEAUCA
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Detall barana de protecció escala Alçat principal. Anys 50
FBCEAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406902
y = 4639132

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7093719DG0379S0001LT 128 441 4

Carrer  Delfina Bonet, 11

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, de planta 
rectangular de sis metres d’amplada per divuit metres de profunditat i amb la façana 
principal orientada a nord.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana amb ràfec de 
formigó. 

La composició simètrica de la façana s’ordena a partir de tres portalades, una de central de 
major dimensió i dues laterals a planta baixa, dues balconades que obren sobre un mateix 
balcó recolzat sobre quatre mènsules de pedra artificial i protegit per una barana de ferro 
forjat de brèndoles verticals a les plantes primera i segona, i, finalment dues balconades 
protegides per una balustrada de pedra artificial a la planta tercera. Totes les obertures 
estan emmarcades per un recrescut de morter com a element decoratiu. 

Cal deixar constància que l’edifici va ser completament rehabilitat l’any 2012 i durant la 
intervenció es va eliminar la cornisa del coronament de la façana en forma de línia 
trencada, així com els elements decoratius que incloïa, i es va substituir pel ràfec existent 
de formigó. 

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color terrós amb un arrebossat més 
bast que actua de sòcol.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Residencial

Cronologia 1914

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Estreta

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Regulació Es permet la modificació 

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser una de les primeres cases construïdes a Navàs

Pel valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria, elements i composició de la façana nord

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Informació Oral: Josep Maria Badia

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. U 2.

Informació històrica És una de les primeres cases del poble, construïda l’any 1914.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord Detall planta primera
EAUCAEAUCA

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de la façana principal admeten modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Es proposa recuperar l’element de coronament de la façana substituït en la reconstrucció 
de la coberta actual.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall plantes segona i tercera
EAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406861
y = 4639302

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada6695707DG0369N0001QH 438 680 3

Passeig  Ramon Vall, 57

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici en cantonada  que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. De planta 
rectangular de vuit metres d’amplada per disset metres de profunditat, amb una extensió 
desenvolupada en planta baixa i puntualment en planta primera al llarg de la carretera de 
Viver de tretze metres de façana. 

El volum principal i més alt, té coberta de teula aràbiga a quatre aigües amb el carener 
paral•lel a la carretera de Viver i ràfec perimetral format per peces ceràmiques recolzades 
per colls de maó ceràmic. La resta de volums es resolen amb coberta plana transitable a 
mode de terrasses. 

La façana del passeig Ramon Vall, de composició simètrica s’ordena a partir de tres eixos 
verticals amb una portalada central d’accés al local de planta baixa, una porta d’accés a les 
plantes superiors, a la dreta, i una obertura de proporcions verticals  amb l’ampit refós a 
l’esquerra. A planta primera i segona, tres balconades que obren sobre un mateix balcó 
protegit per una barana de ferro forjat de brèndoles verticals acaben de composar la 
façana. 

Per altra banda, la façana de la carretera de Viver, de 30 metres de llargada i caracteritzada
per l’esglaonat que formen els diferents volums, s’ordena a partir de quatre eixos verticals 
en el volum principal, de planta baixa i dues plantes pis, i sense un ordre clar les extensions
d’aquest. Així doncs, el cos principal queda definit per quatre obertures a planta baixa, dues
amb ampit i brancals refosos que acaben agafant la mateixa dimensió. Pel que fa la planta 
primera, dues balconades centrals que obren sobre un mateix balcó protegit per barana de 
ferro forjat amb brèndoles verticals  separen una balconada protegida per una barana de 
gelosia de maó ceràmic, a la dreta, i una tribuna que esdevé l’element singular de la 
façana, a l’esquerra. Seguint els mateixos eixos verticals, la planta segona repeteix les 
dues balconades i balcó central, però, en aquest cas apareix una balconada protegida per 
una barana de gelosia de maó ceràmic a cada banda. Aquest volum, queda coronat per 
una sèrie de petites obertures de proporcions quadrades, situades sobre els eixos verticals 
de composició, que permeten la ventilació de la coberta. 

L’extensió del volum principal, es resol a partir de sis obertures i per una gran portalada 
d’accés rodat a l’edifici a planta baixa i una obertura a planta primera amb l’ampit de gelosia
ceràmica de les mateixes característiques que les abans descrites. En aquest punt la 
façana queda coronada per la barana balustrada realitzada amb maó ceràmic que actua 
d’element de protecció de les diferents terrasses. 

Els paraments de l’edifici són de maó ceràmic vist a les façanes que obren a carrer i 
arrebossat i pintats de color ataronjat a les diferents façanes interiors. Aquest maó ceràmic 
és utilitzat per emmarcar totes les obertures del volum principal, així com definir les 
cornises que delimiten cada planta que a l’igual que la part superior de les baranes 

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Cronologia 1927
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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balustrades es col•loca a sardinell.
Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Bibliografia BADIA, JM 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 170.
Informació Oral: Josep Maria Badia
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. U 3.

Informació històrica La casa de Cal Serra va ser construïda l’any 1927. És una de les primeres cases del poble 
ja edificada al passeig Ramon Vall. Pau Duarri i Sapera, mestre d’obres, va elaborar el 
primer projecte d’urbanització del poble l’any 1911. Hi va configurar un creixement modern 
amb carrers amples seguint el model ortogonal. Se’n preveia que Navàs pogués estendre’s
a banda i banda de la carretera i de la via del tren. Va crear un espaiós passeig, paral•lel a 
la carretera i l’anomenà de Ramon Vall, pel fet que aquest navassenc, propietari de la 
major part de terres per on creixia el poble, va fer donació dels terrenys per a construir els 
carrers.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de les façanes a carrer, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

La resta de façanes es podran rehabilitar.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Per el valor artístic i compositiu de la façana.

Elements Es protegeix la volumetria, elements i composició de les façanes est i sud

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes sud i est Façana sud
EAUCAEAUCA

Façana est Detall ràfec
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall tribuna façana sud
EAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406883
y = 4639072

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7092101DG0379S0001HT 114 276 3

Passeig  Ramon Vall, 4

Pla vigent Normes Subsidiàries de 

Classificació
Qualificació

Planejament. (1994)
SUC (urbà consolidat)
2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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S’atribueix al mestre d’obres Pau Duarri.

Elements Edifici en cantonada  amb elements d’influència modernista que es desenvolupa en planta 
baixa, planta pis i sota coberta. De planta rectangular d’aproximadament vuit metres 
d’amplada per quinze metres de profunditat. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel al carrer del Mujal, amb un 
petit ràfec resolt amb morter i còdols de riu. 

La façana nord queda composada per dues portalades a la planta baixa i a la planta 
primera per tres balconades que obren sobre un mateix balcó recolzat sobre quatre 
mènsules treballades de pedra artificial i protegit per una barana de ferro de brèndoles 
verticals. Tres petites obertures sobre els eixos dels balcons de la planta primera corona 
superiorment la façana. 

Pel que fa la façana oest, que obre sobre el passeig Ramon Vall, es composa de dues 
portalades centrals, que permeten l’accés a plantes superiors i separen a la dreta una 
finestra i una portalada coronada per un arc de mig punt i, a l’esquerra, una portalada i una 
obertura fruit d’una intervenció posterior. La planta primera queda ordenada per tres 
obertures, una de les quals és tapiada, resoltes amb un ampit que actua de barana 
balustrada amb la part superior i inferior executades amb trencadís de color blanc, vermell i 
verd. Entre les dues obertures de la dreta, i sobre l’eix de les dues portalades centrals de 
planta baixa, apareixen tres obertures verticals que també es repeteixen a la planta segona 
que col•locades escalonadament segueixen el recorregut de l’escala interior. La 
configuració de la planta sota coberta, on també hi ha aquestes obertures escalonades, 
queda completada per la presència de tres obertures, actualment tapiades, coronades per 
un quart d’arc.

Un element singular de l’edifici, es la galeria que apareix a planta primera i situada a la 
dreta de la façana oest, obrint cap a l’edificació veïna. Aquesta galeria es resolt amb pilars 
rodons de maó ceràmic i capitells de pedra artificial amb motius geomètrics, que suporten la
coberta mitjançant arcs rebaixats i queda protegida per una barana balustrada amb 
trencadís a la part inferior i superior, a la façana oest, i per una barana de ferro de 
brèndoles verticals a la seva façana sud.   

L’edifici destaca doncs per la decoració modernista utilitzada com el trencadís descrit o com
els triples penjolls de còdols de rius i trencadís que baixen de la cornisa i caracteritzen el 
coronament superior de totes les façanes. 

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color beix i arrebossat més bast pintat
de color granat, a forma de sòcol. Part d’aquest sòcol ha estat substituït per rajola vidriada 

Context Urbà. Edifici dins la trama d'eixample.

Cronologia Finals de la segona dècada del segle XX
Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial
 Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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d’una mateixa tonalitat granat.
Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S’ha desprès part del revestiment exterior, superfície de la façana amb taques de brutícia.
Estat conservació Regular 

Bibliografia BADIA, J.M. 2001: “El patrimoni Arquitectònic de Navàs”. El Xitxarel•lo, núm. 21. Navàs:  
16-17.
Notes ajuntament de Navàs, juny 2015. No signat
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa U. 4.

Informació històrica Casa que fa cantonada amb el carrer del Mujal i Passeig Ramon Vall. Aquesta casa 
pertany a l’amo de Cal Miquel, coneguda per Casa de Joan Espinal. Sembla que fou 
construïda cap a finals de la segona dècada del segle XX. (BADIA, 2001: 16). S’atribueix al 
mestre d’obres Pau Duarri.

Durant la primera visita que vam fem l’equip redactor del Catàleg i PEUP, en data de 21 
de gener de 2015, se’ns va informar que aquesta casa disposava d’un conjunt interessant 
de tines.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de les façanes inclosos elements decoratius 
modernistes, admetent modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús.
Es permet la modificació de les obertures de la planta baixa per tal de recuperar la imatge 
original documentada.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació . Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de 
millora urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC. Si no es modifica l'ordenació volumètrica es permet la llicència directe 
segons planejament mitjançant un projecte que justifiqui la bona integració.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic dels diferents elements d'influència 
modernista

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes, a excepció de la planta baixa modificada.
Es protegeixen les tines de planta baixa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana oest Façana nord
EAUCAEAUCA

Galeria façana sud Detall pilars i capitells de la galeria
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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Detall motius ornamentals ràfec
EAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406855
y = 4639281

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada6994101DG0369S0001PQ 421 421 1

Passeig  Ramon Vall, 55

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici industrial en cantonada que es desenvolupa en planta baixa. Té planta rectangular 
d’aproximadament vuit metres d’amplada per quaranta metres de profunditat. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana del 
passeig Ramon Vall, amb un petit ràfec al llarg de la façana nord. 

La façana est, s’ordena a partir d’una gran portalada central i queda coronada per un frontó-
acroteri que amaga i recull la coberta. La façana nord, està ordenada per nou grans 
obertures de proporcions verticals, actualment tapiades, coronades per un arc rebaixat 
resolt amb maó ceràmic col•locat a sardinell.  

Els paraments de l’edifici són de maó ceràmic pintat.

Context Urbà. Element dins trama d'eixample.

Ús actual Supermercat

Cronologia Segle XX

Ús original/altres Fàbrica

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

CATALOGACIÓ PROPOSADA 
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic 
Classificació Edificis
Categoria BPU
Nivell prot. Nivell 3. Parcial

Informació històrica A inicis del segle XX s’instaura la primera fàbrica tèxtil a Navàs: la fàbrica de cal Forcada 
(1901). No és fins a l’any 1913 que no s’hi va instal•lar una nova industria; la serradora 
Victori i Companyia. Quatre anys més tard va aparèixer la primera fàbrica de teixits i dues 
indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. Totes van 
ser muntades per navassencs i, a excepció de la darrera, duraren poc temps. En la dècada 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Ampliació

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix la façana nord.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.

següent Navàs conegué una forta expansió industrial. La major part de les fàbriques es van
concentrar a la zona nord del pla. Al llarg del decenni es van arribar a muntar unes quinze 
fàbriques de teixits de cotó. Eren petites amb cinc o sis telers i per això tingueren una curta 
existència. Al 1921 hi havia tres fàbriques que sumaven 10 telers mecànics. Dos anys 
després eren 10 amb 107 telers. El període més esplendorós va ser entre els anys 1923 i 
1930. Hi havia de 7 a 10 indústries, de les quals sis funcionaven contínuament. El pic més 
alt es produeix l’any 1927 amb 150 telers. De totes aquestes la més important va ser la 
fàbrica nova (1922). L’any 1931 va començar la seva activitat una altra industria 
destacable, la fàbrica de llançadores, fundada per Alfons Teodor Lizé.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Alçat est Alçat est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406877
y = 4639292

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Passeig  Ramon Vall

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació V. Sistema viari 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Es tracte d’un passeig de 20 metres d’amplada per 540 metres de llargada, paral•lel a la 
carretera de Berga, concebut com a eix vertebrador i element de referència clara entre la 
trama de carrers.  El conjunt uneix la Plaça Catalunya al nord, amb la Plaça d’Antoni Gaudí 
al Sud, amb un lleuger desnivell direcció sud. 

El passeig, amb un nivell d’urbanització bàsic, es caracteritza per les dues línies d’arbrat 
que delimiten la zona peatonal central, dels carrils de circulació de vehicles laterals.

Context Element que reconeix l’espai propi del passeig, caracteritzat per les seves dimensions en 
relació al nucli urbà.

Ús actual Vial

Cronologia 1911, anys 1925-1930. Segle XX

Ús original/altres Vial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional P Parcs i espais públics

Classificació Obra civil

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Bibliografia BADIA, J.M. 2000a: Navàs. Història en imatges 1890-1975. Angle Editorial. Manresa: 23.
BADIA, J.M. 1984a: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs".  XXVI 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos (Manresa, 1981). Centre d'Estudis del Bages, Vol. I. 
Manresa: 170.

Informació històrica L’any 1911, el mestre d’obres Pau Duarri va projectar el primer pla urbanístic de Navàs i va 
configurar un creixement modern amb carrers amples seguint el model ortogonal. Va 
preveure que el poble pogués estendre’s a banda i banda de la carretera i de la via del tren
Va crear un espaiós passeig, paral•lel a la carretera que fou anomenat Passeig de Ramon 
Vall. L’any 1911 hi havia només dues cases construïdes. Entre els anys 1925 i 1936 es van
anar edificant cases tant al passeig com en els carrers que hi confluïen. Es trobava en 
terrenys cedits per la propietat de Can Vall.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

 Es conserverà la traça urbana i l'espai lliure que defineix l'element.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor urbanístic Per ser un element significatiu dins la trama d'eixample.

Elements Es protegeix l'espai urbà lliure que genera l'element.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista direcció nord Vista direcció nord
EAUCAILL

Vial lateral Extrem nord. Plaça Catalunya
ILLEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista direcció sud Detall de cruïlla
EAUCAILL

Vial lateral Extrem sud. Plaça Antoni Gaudí
ILLEAUCA

Vial lateral Detall escocell
ILLEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406704
y = 4639466

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Mas Nabars

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada6797004DG0369N0001KH 13663 1607 2

Carrer  Ametllers, 14

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 8. Verd privat

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia d'estructura clàssica (corresponen al primer grup definit per J. Danés) de planta 
rectangular, ben orientada, que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. 
Actualment el volum original està, tot i que identificable, fortament alterat per la presència 
de diferents cossos annexos construïts al llarg dels anys. Un darrera reformada integral del 
conjunt va voler harmonitzar tots el volums i cossos de la Masia, però aquesta i altres 
intervencions han transformat molt el conjunt. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i un petit ràfec perimetral format per elements ceràmics.

La façana principal que obre a sud-oest, i per on es realitza l’accés a l’edifici, queda 
caracteritzada per una gran portalada, situada a l’eix del carener, coronada per un arc de 
mig punt, adovellada amb carreus de pedra perfectament tallats, amb la inscripció gravada 
a la clau de l’arc de “1842”. Quatre obertures, tres a planta primera, una de les quals de 
nova construcció i una  a la planta segona, acaben de composar la façana. Aquest accés 
queda protegit per la presència d’un cos, extensió de la casa, també de tres alçades i situat 
al costat dret, que sense un ordre clar incorpora una portalada, també amb arc de mig punt,
a planta baixa, una gran obertura a la planta primera i una altre obertura a planta segona. 

Al costat nord del volum original, hi ha un cos annex de dues plantes, a l’esquerra, amb 
dues grans obertures adovellades coronades per un arc de mig punt, i un de planta baixa, a
la dreta, que actua de terrassa de la planta primera de la masia i on antigament s’hi situava 
la cisterna, avui desapareguda. 

La façana nord-est, on es presenta l’edifici en tota la seva alçada, queda ordenada 
mitjançant diferents obertures i portalades que permeten l’accés a l’exterior, ja sigui a la 
planta baixa directament al jardí o a planta primera on obren sobre una gran terrassa 
semicircular de nova construcció, des de la que s’accedeix, també, a la gran escalinata 
exterior que discorre al llarg d’un mur corb i que dóna accés al jardí de cota de planta baixa.

Finalment, la façana sud-est, on s’hi ubica la piscina, queda caracteritzada per la presència,
a planta primera, de dos grans portalades amb arc de mig punt, protegides per una barana 
de ferro de brèndoles verticals i separades per un pilar amb capitell de pedra que es 
repeteixen exactament a la segona planta però com a obertures i no com a balconada. Una 
sèrie d’obertures de menor dimensió acaben de conformar la composició de la façana.

Totes les obertures descrites, tenen brancals, llinda i ampit de pedra, diferenciant les 
originals de les de nova construcció per l’ampit de pedra treballada, així com el desgast i 

Context És un dels sis masos existents el segle XIV, sobre les finques dels quals creix el Navàs del 
segle XIX. Can Vall esdevé l’embrió del poble de Navàs.

Cronologia Origen 982; 164('), 1695; 1842; Reformes segle XX i primer terç segle XXI
Estil i Època Arquitectura popular - tradicional; Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA16851 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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acabat de la pedra que conforma els brancals i la llinda.  

De forma exempta al volum del mas original, el conjunt compta amb un cobert totalment 
reformat, on hi ha en un dels murs laterals una pedra amb la inscripció gravada de “1695”.

L’espai del davant, l’antiga era, també ha estat totalment pavimentat.

A l’interior de l’edifici executat majoritàriament amb parets de càrrega i forjats unidireccional 
de bigues de fusta, destaquen les tres voltes de pedra que cobreixen les tres crugies a la 
planta baixa, a excepció de l’entrada. Així mateix, i a planta primera, totalment reformada, 
es mantenen algunes llindes de pedra amb inscripcions i com a element històric i artístic 
rellevant, destaca la fornícula amb la imatge de la Mare de Déu del Roser.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Edifici completament reformat

Informació històrica Can Vall té en els seus orígens un mas altmedieval que se situà en un turó del qual en 
prendria el nom de Nabares i que amb el temps acabarà esdevenint l’embrió del poble de 
Navàs. 

La referència històrica més antiga relacionada amb el topònim de Nabares correspon a 
una propietat que en el segle X s’anomenava així. La documentació conservada actualment
a la Biblioteca Apostòlica Vaticana de Roma és un manuscrit, còpia del segle XI, de 
l’original del segle X que no ha perdurat. La cita es troba en un precepte de l’any 982, en la 
qual s’expressa que el rei franc Lotari donà a precs de Seniofred, abat de Ripoll, confirmant
les possessions del monestir. Aquest tenia una propietat alodial al pla de Navàs, 
anomenada Nabares: “in pago Bergistano, alodem quod dicitur Benievivere et Merles, 
Nabares et Serra”, que segons tradueix Josep Maria Badia seria: En el pagus del 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es mantindran els elements compositius originals de les façanes i cobertes. Es proposa que
les futures intervencions tinguin la voluntat de recuperar la imatge general del mas, amb 
l'eliminació o millora de reformes posteriors i annexes.

Entorn/Jardí Cal tenir en compte qualsevol moviment de terres o rebaixos en el subsòl exterior de Can 
Vall, sobretot en el costat nord del mas, ja que podrien conservar-se les runes de l’antiga 
capella existent fins a finals segle XIX.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general interior, especialment l’estructura de crugies i voltes de 
planta baixa. Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les 
necessitats d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels masos existents a l'actual nucli de Navàs. La denominació 
primitiva d'aquest mas (Nebares) donà nom a l'actual municipi de Navàs.

Per el seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix la volumetria i elements originals i singulars de la façana, així com l’estructura 
interior i tots els elements de pedra amb inscripcions. Es protegeix el pou i la pallissa cobert. 
Cal destacar la porta adovellada d’accés amb la inscripció a la clau de “1842”, així com el 
brancal de pedra del cos auxiliar amb la inscripció de “1695”.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Berguedà, l’alou que s’anomena Viure i el de Merlès, el de Navàs i el de la Serra”.

La relació entre l’antic topònim Nabares i Can Vall s’ha pogut establir a partir d’un 
document de l’any 1622, datat a 20 de març, i que és al Protocol d’escriptures públiques de
Climent Bacheller, 1604-1661 de l’Arxiu del Mujal. 
En “Joan Vall de Nabars, hereu propietari del mas Nabars” permuta una peça de terra, 
situada al pla de Navàs, amb en Miquel Serra i el seu fill del mas Serra. I continua (traduït 
del llatí): “em pertany per raó de compra que els meus predecessors varen fer del dit meu 
mas de Nabars i és tinguda  pel reverend senyor Prepòsit del Monestir de Ripoll i la seva 
Presipotura de Berga per als censos comuns que la meva heretat de Nabars fa al dit 
Prepòsit i la seva prepositura com consta en el seu Capbreu (BADIA, 1984b: 119-120).
Una Presipotura era l’organisme que s’encarregava de l’administració d’una part dels 
béns d’un monestir; en aquest cas la de Berga tenia cura de cobrar el cens o impost de les 
propietats que el monestir tenia a la demarcació de Berga, on s’incloïa Navàs (BADIA, 
1984a).

La troballa ja fa anys d’un jaciment ibèric a les rodalies de Can Vall va ser el punt de 
partida perquè s’hagi relacionat l’antic nom de Navàs amb el topònim preromà “nava” i el 
seu significat “pla voltat de muntanyes” (BADIA, 1984a-b). 

Si bé fins ara ens hem remuntat als orígens toponímics de Can Vall i Navàs, a nivell 
patrimonial les restes de l’edifici que podem observar actualment corresponen a l’aspecte 
d’un mas dels segles XVII i XVIII, força matisades per les grans reformes posteriors dels 
segles XIX-XX i primer terç del segle XXI. En són testimoni les llindes que s’han conservat i
que ens apunten les dates de 164(*), 1695, 1842(?). L’existència de restes anteriors 
d’època medieval són per ara difícils d’atribuir a cap resta actualment visible. Tot i així, i 
que no pot descartar-se’n la conservació, la lectura arqueològica dels murs ja no és 
possible. 

Per la documentació i informació oral de la mateixa família de Can Vall és coneguda 
l’existència, antigament, d’una capella del mas dedicada a Santa Eulàlia al nord de la casa,
a tocar aquesta.
Les primeres referències escrites són del segle XIV. Així, l’any 1362 Bernat de Nabars en 
el seu testament deixa diners per a que es facin misses en el seu nom a les esglésies de 
Sant Genís de Mesadela, Santa Creu del Muyal i Santa Eulàlia de Nabars.
Al segle XVII es va salvar de la supressió decretada per a les capelles que no estaven 
dins del mas. El dia 5 de març de 1617, el delegat del Bisbe va visitar la capella. Donat que
va trobar-la molt ben reparada i arreglada va decidir que no fos suprimida i va declarar-la 
apta per a la celebració de misses i d’altres oficis. Joan Vall, l’hereu d’aquell temps promet 
que ell i els seus successors mantindran en condicions la capella i estarà assortida del 
vestuari litúrgic que faci falta.
Al segle XIX encara estava en ús. Així, en un document de l’any 1922, el rector del Mujal 
parla d’”Otra Iglesia ò Capilla à la misma distancia (3/4 d’hora) baxo invocacion de Santa 
Eulàlia”.
El 1844 el rector del Mujal va fer un casament a “la Iglesia de Sta. Eulalia de la casa Vall 
de Navas de esta Parroquia” entre Josep Vall i Caterina Farriols. Fora de la Missa, els 
casaments eren les úniques cerimònies que s’hi feien.
El 1896 hi ha constància de la visita que hi va fer el Bisbe Riu, l’anomena llavors “la 
capilla de Sta. Eulalia de casa Vall”.
Les referències a la capella continuen i l’any 1897, un any després, es va demanar poder 
dir-hi missa en comptes de Sant Genís. El Bisbe en denegà el permís atribuint a “les 
reduïdes dimensions de l’església de casa Vall”.
Es desconeix com era ni si podia haver estat una construcció d’estil romànic o gòtic.
El darrer altar que va tenir, datat de l’any 1862, es va utilitzar com altar provisional 
després de la guerra civil (1936-1939), a l’església parroquial de Navàs. Actualment se’n 
conserva el frontal només que conté la data, a la paret de la Sagristia de la Parròquia.
Un altre element procedent d’aquesta antiga capella és la Mare de Déu del Roser, obra 
que podria datar del segle XVII (BADIA, 1997: 18-19).

Cal tenir present la presència d’elements mobles antics que no són originaris del mas i 
que procedeixen d’altres indrets per via de compra, com són l’antiga premsa de vi i la porta 
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Informació oral:  Família Vall.

de fusta de l’entrada principal.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord est Façana sud oest
IVAGVF
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Façana sud est Vista del cobert i plaça d'accés
GVFGVF

Vista des de la carretera de Viver Vista aerea del conjunt
-EAUCA

Detall porta adovellada d'accés Inscripció "1842" a la clau de l'arc
IVAGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Masia Can Vall 18.EA

Inscripció "1695" al brancal del cobert Inscripció a la llinda d'una porta interior
IVAIVA

Detall interior Fornícula amb la Mare de Déu del Roser
GVFIVA

Altar de la capella de Can Vall. Any 1862 Vista de Can Vall. Any 1940
JBMAPN-B
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406618
y = 4639442

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada6797006DG0369N0001DH 3760 1374 2

Carrer  Ametllers

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 7. Transformació de l'ús industria
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Reforma any 1911/1919 Pau Duarri

Elements Masia de planta quadrada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, que 
incorpora una torre també, de planta quadrada a forma de llanterna de l’escala interior. 

Tan l’edifici com la torre, tenen coberta de teula aràbiga a quatre aigües, amb ràfec 
perimetral format per colls i barbacana de formigó. 

Oberta a migdia, la façana principal, de composició simètrica, queda ordenada per una 
galeria central que ocupa les tres plantes i formada per quatre arcs rebaixats recolzats 
sobre pilars de secció rodona i capitells de pedra amb motius geomètrics a cada planta. 
Aquesta galeria està oberta a la planta baixa, tancada a la planta primera per un ampit i 
llinda d’obra amb una obertura de proporcions horitzontals a cada un dels arcs, i oberta i 
protegida per una barana balustrada a la planta segona. Dues balconades a planta primera,
una a cada costat de la galeria, i dues finestres amb un ampit format per una balustrada en 
els mateixos eixos verticals, acaben de configurar la façana sud. 

Tota aquesta porxada o galeria és un afegit nou de 1919, tal i com consta a la data en 
trencadís de la façana.

La façana nord, per on s’accedeix, es presenta només en dues alçades, ja que l’edifici 
queda semi enterrat, de manera que l’accés es realitza per la planta primera. De 
composició simètrica, queda ordenada per cinc eixos verticals, que es tradueixen en una 
porta central d’accés i dues obertures a cada costat, a planta primera, i per cinc obertures 
de proporcions verticals a planta segona. Aquesta façana queda caracteritzada per la 
presència central de la torre o lluerna que conté a cada una de les seves cares dues 
obertures de proporcions verticals coronades per un arc de mig punt i unides per un ampit 
continu. 

A la façana est, on l’edifici també queda semi enterrat, s’hi ha adossat un cos porxat a la 
planta baixa que actua de terrassa a la planta primera que queda protegida per pilastres de 
pedra i barana de ferro de brèndoles verticals. Aquesta porxada de pilars de pedra de 
secció rodona sobre la que recolzen voltes ceràmiques conté diferents estances així com 
dos accessos a l’edifici.  

A la planta primera, la façana s’ordena a partir d’un conjunt central format per una porta 
d’accés a la terrassa i una finestra, protegit per un petit porxo cobert amb teula ceràmica a 
una aigua. Aquest conjunt central es repeteix a la planta segona, format en aquest cas, per 
dues finestres geminades coronades per un arc rebaixat i separades per un pilar rodó,  amb

Context És un dels sis masos existents el segle XIV, sobre les finques dels quals creix el Navàs del 
segle XIX.

Cronologia 1312; Segles XVII-XVIII; 1911, 1919, 1921; Segle XX
Reforma Pau Duarri any 19/1/1919.

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA 16850 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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una finestra de les mateixes característiques que les de la façana sud a cada costat. 

Finalment, la façana oest també de composició simètrica, s’ordena a partir d’una porta 
central amb dues obertures protegides per una barana balustrada a cada costat, tant a la 
planta primera com segona que obren sobre una terrassa que forma la coberta plana del 
cos annex en planta baixa i amb accés mitjançant una gran portalada des de la façana sud. 

L’escala de pedra, semicircular, d’accés a la terrassa de la planta primera, la zona porxada 
de planta baixa, així com la marquesina de la façana est, formada per vuit pilars rodons que
imiten vuit troncs i que, suporten, una coberta formada amb volta, amb la inscripció en el 
seu punt d’accés de 1929, corresponen a unes de les transformacions més vistoses 
atribuïdes a Pau Duarri.

A l’interior cal destacar com a element singular l’escala de cargol a l’eix de la lluerna, també
atribuïda a Pau Duarri. 

Els paraments de l’edifici són majoritàriament de pedra, a excepció de la façana nord i de la
torre que es resolen amb un arrebossat i pintat que també es troba alhora d’emmarcar les 
diferents obertures que configuren el conjunt.

La imatge actual del mas Cal Ribes, recorda el mas “La Moratona de Calders”, masia en el 
que s’explica que es va inspirar el propietari de la casa, a la reforma d’inicis del s.XX

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Informació històrica Aquest mas està documentat des del segle XIV. La data més antiga documentada és de 
l’any 1312, anterior al fogatge de 1365-1370. El mas apareix citat junt amb altres masos del
Pla de Navàs. És esmentat com a “Zoliver” (Oliver). Ha canviat de nom diverses vegades 
com a Serra, Bosch i, ara, Ribes. 

És probable que en època moderna es reformés o s’ampliés. Als anys 1911, 1919 i 1921 
hi va haver reformes importants. Les de 1911 les va portar a terme el mestre d’obres Pau 
Duarri.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de les façanes i cobertes.
Entorn/Jardí Es mantindrà l’espai lliure de sud-est, que incorpora la bassa, els murs de contenció, 

porxos, locals soterranis i en general tots els elements que composen la imatge actual.
Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general interior, especialment l’escala ubicada sota la lluerna. Es 

permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels masos existents a l'actual nucli de Navàs.

Pel seu valor artístic,  tipològic i compositiu de les façanes.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i elscoberts singulars del costat de llevant. El porxo,
l'escala, la terrassa i la marquesina del costat est.
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Façana est Façana sud
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Façana nord Façanes nord i oest
ILLILL

Detall  porxo i escala d'accés a la terrassa Façana oest
EAUCAEAUCA

Detall mur i locals del jardí Detall marquesina  de pl. primera de la façana est
ILLEAUCA
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Vista des de carretera del Viver Vista des de sud oest. Any 1981
Albert Benet ClaràEAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406701
y = 4638931

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions La Pobla

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

6791523DG0369S0001PQ 3048 1345 3

Carrer  dels Germans Sellarès, 17-27

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 8. Verd privat
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Elements Edifici aïllat de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, 
amb accés des de la façana principal orientada a est. Actualment, diferents volums 
adossats en planta baixa a les façanes laterals acaben de definir el conjunt.   

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i un 
petit ràfec perimetral resolt amb peces ceràmiques. 

La façana principal, orientada a llevant, té una composició simètrica i s’ordena a la planta 
baixa a partir d’una portalada central coronada per un arc rebaixat  amb la inscripció de la 
data “1905“ que actua d’accés principal i separa, a la dreta, una portalada també coronada 
pel mateix arc i, a l’esquerra, una finestra embeguda dins un refós, de les mateixes 
dimensions i característiques, que la portalada de l’altre extrem. A la planta primera, hi ha 
tres balconades que obren sobre tres balcons, dels quals, el central de major dimensió, 
recolzat sobre dues grans mènsules; queden protegits per una barana de ferro de 
brèndoles verticals.  Finalment, a la planta segona hi ha un conjunt central format per tres 
balconades coronades per un arc rebaixat construït amb rajola ceràmica i protegides per 
una barana de ferro de brèndoles verticals, que separa a cada costat una finestra de 
proporcions verticals.

Totes les obertures es resolen amb brancals de maó ceràmic, llinda de maons ceràmics 
col•locats a sardinell i ampit amb rajola ceràmica. A sobre cada una de les llindes de les 
balconades de planta primera hi ha un petit arc de descarrega format per quatre filades de 
rajola ceràmica.

Les façanes laterals, amb un eix de composició vertical a l’eix del carener, incorporen 
diferents obertures i balconades, totes emmarcades amb una franja d’arrebossat i pintat. 
Cal destacar l’obertura coronada per un arc apuntat equilàter, situada en aquest eix vertical 
a la planta  sota coberta.
La façana posterior, amb molt poques obertures, es caracteritza per tenir annex un porxo a 
planta baixa, que es resol amb pilars de pedra, estructura de bigues i llates de fusta i 
coberta de teula aràbiga a una aigua, al qual hi obren diferents obertures, una d'elles 
coronada per un arc rebaixat. 

Els paraments de l’edifici són de pedra amb les cantonades del volum principal resoltes a 
partir d’una cadena cantonera de carreus. Un petit sòcol amb un arrebossat bast soluciona 
l’entrega amb el terreny.

Context És un dels sis masos existents el segle XIV, sobre les finques dels quals creix el Navàs del 
segle XIX.

Ús actual Residencial

Cronologia 1313, XVIII-XIX; 1905

Ús original/altres Residencial

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental  Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Cal Miquel 20.EA

Estat conservació Bo 

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs”. Actes de la XXVI 
Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum. Manresa: 115-121.

BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163-
164.

BADIA, J.M. 2010: Escrit sobre l’origen de Cal Miquel. Programa de la Fira de Primavera 
del 2010, dedicat als 50 anys del Barri de Cal Miquel.

Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa RU 83.

Informació oral: Josep Maria Badia.

Informació històrica La Pobla (Cal Miquel) apareix citat l’any 1313. En les primeres publicacions de Josep Maria
Badia recollia el nom d’aquest mas medieval esmentat entre els masos que apareixen citats a 
la documentació abans del fogatge de 1365-70 en el pla de Navàs. Els masos eren mas 
Navàs (Vall), Navarons de dalt, Navarons de baix, Casanova, Soldevila, Pobla i Oliver. 
Aquests masos pertanyien a la parròquia de Sant Genís de Masadella. També hi havia les 
Cases que pertanyia a la parròquia de Balsareny. Llavors, però, encara no l’havia pogut 
identificar. Més endavant, relacionant documents, va arribar a la conclusió que la Pobla era 
Cal Miquel. Aquests resultats els va publicar en un escrit del Programa de la Fira de 
Primavera del 2010, dedicat als 50 anys del Barri de Cal Miquel.

El mas va ser reformat durant el segle XVIII.
A finals del segle XIX es van fer obres d'ampliació de la casa , incrementant la seva superfície 
habitable. 
Amb motiu de la rehabilitació de l'any 2005-2006 es va fer totalment nova la cara oest i part de 
la cara sud, on actualment hi ha una terrassa i el porxo. Es va eliminar un cobert mig 
ensorrat , el safareig i el corral que també es trobava en molt mal estat. En aquests treballs de 
rehabilitació es va fer l'arranjament de les quatre façanes i es va treure l'arrebossat de la 
façana principal 
En el Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862, l’edifici és anomenat 
com a Can Miquel. Hi consta que era una masia (“casa de labor”), situada a 8,8 km de la 
capital de l’ajuntament de Castelladral. Tenia una edifici habitat constantment, de dos pisos.

La façana principal va ser remodelada a principis del segle XX, la resta era de pedra. 
Segons Jordi Piñero, l’any 1995, se’n conservava una llinda amb la data de 1905 i el nom 
del propietari: “Juan Espinal”.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de la façana principal.
Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels masos existents a l'actual nucli de Navàs.

Pel seu valor artístic,  tipològic i compositiu de les façanes.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes del cos principal.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Cal Miquel 20.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Alçat principal
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del nord Construcció a l'extrem nord de la parcel·la
EAUCAEAUCA

Detall llinda porta d'accés Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Cases carrer Pau Duarri núm. 66,72 i 74 21.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407072
y = 4639466

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7196320DG0379N0001GB 154 89 1
Privada7196323DG0379N0001LB 158 180 2
Privada7196324DG0379N0001TB 154 109 1

Carrer  Pau Duarri, 66,72,74, 92 i 94

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Pons, mestre d'obres

Elements Conjunt de cases entre mitgeres amb una mateixa tipologia constructiva que es 
desenvolupen en planta baixa, de planta rectangular d’aproximadament entre sis i nou 
metres d’amplada per sis metres i mig de profunditat. 
Tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a façana sense ràfec. 

De composició simètrica, les façanes s’ordenen a partir d’ una porta central d’accés a 
l’edifici, amb una finestra de proporcions verticals a cada costat. La façana queda coronada 
superiorment per un gran frontó a la part central que incorpora un refós decoratiu en forma 
d’oval i, lateralment, aquest coronament es completa amb una gelosia formada per la 
superposició de peces semicirculars a mode de barana. Aquest capcim superior esdevé 
l’acroteri que amaga la coberta.

Els paraments de l’edifici són de maó ceràmic arrebossats i pintats de color entre gris i 
ataronjat. 

Als números 92 i 94 del carrer Pau Duarri hi ha dues mostres més d’aquesta tipologia 
descrita , tot i que fortament alterades i han perdut completament el valor artístic. 
D’aquestes edificacions del carrer destaca, també, la seva parcel•lació i ocupació, ja que si 
be avui s’ha desdibuixat molt, aquestes cases tenien un petit pati a la part posterior, que 
s’hi accedia per un passatge estret que encara avui travessa l’illa.

Context Urbà. Edificis entre mitgeres dins la trama d'eixample.

Ús actual Residencial

Cronologia Dècada 1930

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta S’ha desprès part del revestiment exterior de la façana de la casa del núm. 66

Estat conservació Regular;  A excepció de la casa del número 66 el conjunt es troba en un estat de 
conservació regular.

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Estreta

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeixen els elements i composició de les façanes oest.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Notes Ajuntament 2015
Informació històrica Cases per a obrers construïdes a la dècada dels anys 1930 pel mestre d’obres Pons.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Pau Duarri 66 Pau Duarri 72 i 74
EAUCAEAUCA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Ampliació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de les façanes inclosos elements decoratius de 
coronament.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Antiga tanca de l'estació del tren 22.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406981
y = 4639507

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7096501DG0379N0001YB

Carretera  de Berga

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació V. Sistema viari 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Antiga tanca de l'estació del tren 22.EA

Elements Restes conservades de l’antiga tanca del recinte de l’estació de tren, formada per una base 
continua de mur de pedra d’uns cinquanta centímetres d’amplada per un metre d’alçada, 
coronada per una doble filada de maons ceràmics col•locats a sardinell amb l’aresta 
superior aixamfranada. Aquesta base recolza una sèrie de pilastres quadrades de trenta 
centímetres de costat, formades per maó ceràmic coronades per cinc lloses de pedra 
col•locades a forma de piràmide. Una reixa de ferro forjat de brèndoles verticals acabades 
superiorment en punxa situada entre les pilastres, acaba de definir el conjunt.

Context Urbà. Element de separació entre la carretera de Berga i l'actual estació d'autobusos.

Ús actual Tanca

Cronologia Finals del segle XIX

Ús original/altres Tanca

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Classificació Elements arquitectònics

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Bibliografia BADIA, JM 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 166.
BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 31.
Web Arxiu Fotogràfic de Navàs: http://arxiufotografic.navas.cat/fitxa/estacio-del-tren/

Informació històrica El tren va arribar per primera vegada a Navàs l’any 1885. Passava pel mig de la carretera 
de Berga. Actualment només en queda un tram de l’antiga tanca que protegia el pas del 
tren on hi ha avui l’anomenat parc de l’estació. Tampoc es va conservar l’estació del tren. 
Als anys 1970 el carrilet s’acomiadava de Navàs. Durant la nostra visita a Navàs vam poder
comprovar que s’havia reutilitzat la reixa de ferro en tanques de patis particulars del carrer 
Indústria.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació 

Nº reg/cat. IIIAPM

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Testimoni de l'estació de ferrocarril de Navàs

Pel seu valor artístic.

Elements Es protegeixen tots els elements que conformen la tanca.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Antiga tanca de l'estació del tren 22.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista general Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Antiga tanca de l'estació del tren 22.EA

Detall part superior Alçat oest
EAUCAEAUCA

Antiga estació del tren. Any 1960 Antiga estació del tren. Any 1946
Ajuntament de NavàsArxiu Mn. J.Bajona  J. Seriols

Antiga estació del tren. Anys 70
Ajuntament de Navàs

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Fàbrica Forcada 23.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407553
y = 4639228

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7694401DG0379S0001DT 5666 3630 2

Carretera  BV-4401

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 5. Indústria aïllada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Fàbrica Forcada 23.EA

Elements Edifici industrial, originalment aïllat i actualment adossat a noves edificacions, també 
industrials. Es desenvolupa en planta baixa i, parcialment, en planta pis, de planta 
rectangular d’aproximadament trenta metres d’amplada per vuitanta metres de profunditat, 
tot i que un pati descobert central de grans dimensions, trenca parcialment la continuïtat de 
la planta.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana de major longitud, 
amb un ràfec perimetral recolzat sobre colls ceràmics, units entre si per una cornisa lineal 
formada per peces ceràmiques i que coronen superiorment les diferents façanes. 

La façana nord, per on s’accedeix, s’ordena a partir de dues grans portalades de nova 
construcció, a planta baixa, i quatre obertures, les dues centrals de major dimensió, 
col•locades simètricament respecte l’eix del carener a planta primera. 
La façana oest, parcialment tapada per la presència d’una nau annexa, s’ordena seguint un 
mateix ritme, a partir de sis portalades, cinc de les quals tapiades actualment. A la part 
superior de cada una de les portalades, a l’espai entre els colls ceràmics que recolzen la 
coberta, hi ha una petita obertura de proporcions verticals que acaba de configurar el 
conjunt. 
Totes les obertures i portalades, a excepció de les dues de nova construcció situades a la 
façana nord, estan coronades per un arc rebaixat resolt amb peces ceràmiques col•locades 
a sardinell i emmarcades, també, per maó ceràmic massís. 
El parament de l’edifici és de pedra i parcialment arrebossat i pintat actualment de color 
groc.

Context Conjunt industrial, situat a la llera del riu Llobregat. Edifici que va esdevenir l’origen 
industrial del municipi de Navàs.

Ús actual Industrial

Cronologia Segle XIX-XX; 1897, 1901

Ús original/altres Industrial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AI Arquitectura Industrial / Comercial

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 2. 
Conservació. Canal i Resclosa

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser la primera industria a Navàs i que va originar la revolució industrial 
del municipi.

Pel seu valor artístic i  tipològic.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes i el joc de cobertes del conjunt. Es protegeix el canal
i la resclosa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Situació de risc Inundabilitat 
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.
BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 58-
60.
http://www.poligonsiempreses.ccbages.cat/es/poligons/cal-forcada_114

Informació històrica L’any 1901, la Societat Forcada i Puget, constituïda l’any 1892 a Manlleu, va traslladar-se a
Navàs i va construir la fàbrica Castellet al marge dret del riu Llobregat. Josep Forcada i 
Munt, un dels membres de la societat, va establir-se a Navàs i es va fer càrrec del seu 
funcionament. L’empresa es va dedicar a la filatura de cotó. L’any 1918 es va produir un 
canvi de socis i la societat es va reconstituir amb el nom de Filatures Forcada S.A., nom 
que ha perdurat fins avui. 
La iniciativa privada de Josep Forcada permeté fer arribar els serveis d’electricitat i d’aigua 
potable al poble de Navàs ben aviat. L’any 1914, l’Ajuntament li donava la concessió 
d’ambdós serveis. La companyia Energia Elèctrica de Catalunya subministrava l’electricitat 
l’empresa Forcada s’encarregava de distribuir-la al poble. Per a l’aigua es va obrir un pou 
de captació vora el riu, al costat de la fàbrica, dins de la qual hi havia l’estació de bombeig 
que la traslladava al dipòsit general. La distribució es feia per ploma o aforament, fins que 
aquest servei es va municipalitzar. La instal•lació de les xarxes va anar a càrrec de 
Filatures Forcada. El servei d’electricitat va ser comprat l’any 1924 per la Cooperativa 
Manresana d’Energia Elèctrica, S.A. L’enllumenat públic dels carrers va arribar l’any 1926. 
Actualment hi ha una empresa de fabricació, importació i exportació, comercialització al 
major i al detall i representació de productes gràfics, papereria, cartonatges, embalatges i 
productes adhesius i autoadhesius, espumes hermètiques, etc. Té una plantilla de sis 
treballadors. L’empresa ocupa la meitat del recinte. L’altra es troba sense activitat i 
disponible.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es mantindrà la composició i materials de les façanes. Es permet la modificació de la 
façana nord a afectes de millorar i/o recuperar la imatge original.

Entorn/Jardí Caldrà la integració dels coberts adossats.

Usos permesos Segons planejament
Altres intervencions És d’aplicació el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord Façana oest
EAUCAEAUCA

Façana oest Vista des de nord
EAUCAEAUCA

Fàbrica Forcada. Any 1952
Manubens

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407198
y = 4639023

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Pública7292712DG0379S0000ER 1275 537 2

Carretera  de Castellet

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació ES. Equipaments. Assistencial, 

religiós. 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Conjunt format per un volum central, que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i espai 
sota coberta, de planta rectangular, amb un cos annex, a la façana nord oest, que genera 
l’accés principal a l’edifici, també de planta rectangular, i que es desenvolupa en planta 
baixa i espai sota coberta. Dos cossos laterals de planta baixa i planta rectangular, un a 
cada costat i units a l’edifici central per un petit porxo situat a l’extrem sud acaben de 
configurar el conjunt.
L’edifici principal format per els dos cossos adossats, té coberta de teula aràbiga a dues 
aigües i carener perpendicular a la façana principal i els dos volums laterals tenen coberta 
de teula a una aigua. 

La façana principal de composició simètrica respecte l’eix del carener, es caracteritza per 
un  porxo d’accés central format per un arc de mig punt amb coberta de teula a una aigua, 
que protegeix la portalada d’accés a l’edifici. Una obertura a cada costat amb ampit de maó 
ceràmic col•locat a sardinell a planta baixa així com dos petites obertures situades per 
sobre el porxo acaben de configurar la façana. 

La resta de façanes del cos principal com dels volums laterals s’ordenen a partir de 
diferents obertures, que responen a la distribució i ús interior de l’edifici. 

Els paraments de la façana són arrebossats i pintats a excepció de la part central del cos 
d’accés resolt amb maó ceràmic vist.

Context Urbà. Edifici situat als límits del teixit de Navàs.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XX

Ús original/altres Escorxador

Façanes/Coberta La superfície de la façana presenta taques d’humitat i brutícia amb grans despreniments del
revestiment exterior.

Entorn/Jardí Entorn completament abandonat amb acumulació de runes i materials varis i creixement 
descontrolat de vegetació.

Estat conservació Dolent;  L'estat d'abandó provoca que l'edifici hagi entrat en un procés de degradació 
general.

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Per el seu valor artístic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Notes inèdites de l´historiador Josep Mª Badia i Masgrau. Les dades del primer escorxador 
es troben en el llibre en elaboració sobre Pau Duarri.

Informació històrica El primer escorxador es va aixecar l’any 1923 en el mateix indret on hi ha l´actual. Va fer-ne
el plànol Pau Duarri i va executar l´obra Jaume Pons.
L´any 1961 es va construir l´actual escorxador. Es va enderrocar l’antic edifici i “es van 
aprofitar els materials i runes pel reompliment del basament del paviment de les sales de 
matança”, segons consta en el projecte.
L´arquitecte E. Porta va fer el projecte. L´obra la va executar el paleta Urbici Bover.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal. Nord Vista des de l'est
EAUCAEAUCA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Alçat est
EAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407037
y = 4639338

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

7195002DG0379N0001TB 860 860 1
7195003DG0379N0001FB 379 379 1
7195001DG0379N0001LB 1603 2220 2

Plaça  de l'Estació, 48

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació 7. Transformació de l'ús industria

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Luis Galobart, mestre d'obres

Elements Edifici industrial que ocupa una illa de l’eixample, format per un cos central de tres volums, 
desenvolupat en planta baixa, planta pis i altell per on es genera l’accés al recinte i per tres 
naus de planta rectangular a cada costat. Les situades al sud, són d’una mateixa dimensió 
aproximada de deu metres d’amplada per quaranta metres de profunditat, i les situades al 
nord de la parcel•la, les dues dels extrems d’aproximadament tretze metres d’amplada per 
trenta metres de profunditat i la del mig de cinc metres d’amplada per trenta metres de 
profunditat.
L’edifici principal té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb carener paral•lel al carrer 
de Pau Duarri, en el seu volum més alt, i a tres aigües al situat perpendicularment a aquest.

Les naus tenen coberta a dues aigües i carener paral•lel a la façana de la plaça de 
l’Estació. Es resolen majoritàriament amb plaques de fibrociment, a excepció de les dues 
situades a l’extrem nord oest que són de teula aràbiga. Un petit ràfec recolzat sobre colls de
pedra artificial ressegueix les façanes est i oest de les naus situades al sud de la parcel.la.

La composició de les diferents façanes, segueix un mateix criteri de grans obertures de 
proporcions quadrades separades per pilars o massissos, substituïdes puntualment per 
grans portalades d’accés a les diferents naus. No obstant això, aquestes tenen diferent 
tractament segons la nau. Per un costat, les tres naus situades al nord de la parcel.la 
presenten obertures totalment vidriades i protegides per una reixa i queden remarcades per 
un important ampit de pedra. A l’altre costat, a la nau situada al sud est, les grans obertures
queden dividides per un petit pilar rodó amb un capitell, i estan parcialment tapiades. En 
aquestes, l’ampit es troba fortament inclinat agafant una forta presència visual. La nau 
situada a la cantonada de sud oest, actualment ocupada per un supermercat, manté el 
refós de les grans obertures però, es troben completament tapiades.     
La façana nord, queda coronada superiorment pel perfil de serra de les tres naus, amb 
coberta a dues aigües, on apareix una petita obertura a cada un dels eixos dels careners, i 
la façana sud, queda coronada per un gran frontó acroteri que recull el tester de les tres 
naus incorporant, també, les obertures superiors a l’eix de cada un dels careners
Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color terrós a mode de carreus de 
pedra, puntualment hi ha un arrebossat i pintat llis de gra més fi.

Context Urbà. Edifici dins la trama d'eixample.

Ús actual Industrial / comercial

Cronologia 1921-1922

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta La superfície de les façanes presenten taques d’humitat i brutícia amb forta presència de 
Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Diverses parcel·les

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AI Arquitectura Industrial / Comercial

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 3. Parcial 
BCIL (Cos central) BPU (Perímetre i 
naus laterals)

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

líquens a la façana nord del volum central
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Bibliografia Arxiu municipal de Navàs (AN). Obres i Urbanisme. Obres de particulars. Llicències obres 
particulars. 6-7-1. 1877-1940. Diputació de Barcelona.

BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.

Notes ajuntament 1 de juny de 2015

Informació històrica Segons consta a l’arxiu municipal de Navàs (AN), el projecte de la fàbrica nova es va 
començar l’any 1921. Se’n conserva un plànol a escala 1:200, datat a 12 d’agost de 1921 i 
signat pel mestre d’obres (Luis ?) Galobart. El promotor de l’obra i propietari del solar n’era 
Pedro Roma Perelló. Dit propietari, segons s’explicita en la documentació administrativa a 
Navàs en data de 16 d’Agost de 1921, demanà permís per construir una quadra per a 
fàbrica. El solar es trobava llindant amb els terrenys de la companyia del Ferrocarril 
Econòmic de Manresa a Berga front l’estació de Navàs. El document diu: “Suplica que 
previo informe de la División de ferro-carriles y demás trámites que se consideren 
oportunos se sirva autorizar al recurrente para construir las citadas obras”.
La construcció va començar l’any 1922. 

Va ser la fàbrica de més importància de Navàs, després de Cal Forcada. Anys més tard, 
la fàbrica va passar a mans de l’empresa de la colònia Güell. Al 1930 s’hi establiren els 
seus darrers propietaris, Ignasi Vidal i germans, fundadors de la colònia Vidal. Aquests li 
van donar l’impuls definitiu, ampliant les seves instal•lacions amb prop de 200 telers, una 
part dels quals es dedicava als teixits de seda.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Ampliació

Façanes/Coberta Es preservarà el volum del cos central i la composició i elements de les façanes del conjunt
admetent modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació de les naus laterals, mitjançant la redacció 
d’un pla de millora urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de 
la normativa d’aquest PEUPiC.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix la volumetria, les façanes, a excepció de les modificades a la cantonada sud 
oest, i el joc de cobertes, i l'acabat de les façanes que imita carreus de pedra.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord Façana est
EAUCAEAUCA

Façana sud Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall accés Detall obertura façana est
EAUCAEAUCA

Detall entrega ràfec amb coberta pl. fibrociment Façana nord
EAUCAEAUCA

Detall obertura façana est Detall ràfec
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Fàbrica Nova. Any 1933
Antoni Costa Saldes
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406899
y = 4639339

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7095701DG0379N0001OB 612 667 1

Passeig  Ramon Vall, 46

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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Elements Edifici industrial en cantonada que es desenvolupa en planta baixa, de planta rectangular 
d’aproximadament tretze metres d’amplada per trenta metres de profunditat. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana del passeig 
Ramon Vall, amb un petit ràfec al llarg de la façana nord. 

La composició de la façana oest, s’ordena a partir de una gran portalada al costat esquerre 
i dues obertures de proporcions verticals protegides amb una reixa de ferro, al costat dret. 
Aquesta façana queda coronada per un acroteri escalonat triangular coronat superiorment 
per una petita cornisa ceràmica, que amaga la coberta inclinada. La façana nord, està 
ordenada per set grans obertures de les mateixes característiques que les de la façana oest
i una portalada a l’extrem esquerre.

Totes les obertures i portalades estan rematades superiorment per un recrescut de maó 
ceràmic ornamental i un ampit inclinat a la part inferior. 
Els paraments de l’edifici són de maó ceràmic.

Context Urbà. Edifici industrial situat dins la trama d'eixample.

Cronologia Segle XX

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Presència de taques d'humitat i brutícia a la superfície de les façanes
Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AI Arquitectura Industrial / Comercial

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
Tipus d'intervenció Ampliació, reforma, rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservaran les façanes (la seva composició d'obertures i elements rellevants)  admetent  
modificacions puntuals justificades ,necessaries per adequadició dels nous usos. 

Estructura/interior Es permet la modificació total del interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús
_______________i /o per permetre la construcció d'una nova edificació.

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.  En favor d'una ordenació general, el PMU podrà realitzar-se 
conjuntament amb la finca del Passeig Ramon Vall 48.  Si no es volen modificar 
l'ordenació volumètrica es permet la llicència directe  mitjançant un projecte que justifiqui 
la bona integració.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix les façanes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017

Usos permesos Segons planejament

El projecte de rehabilitació pot plantejar manteniment i/o re-situar parcialment d'algunes parts
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.

Informació històrica A inicis del segle XX s’instaurà la primera fàbrica tèxtil a Navàs: la fàbrica de Cal Forcada 
(1901). No va ser fins a l’any 1913 que s’hi va instal•lar una nova indústria: la serradora 
Victori i Companyia. Quatre anys més tard, va aparèixer la primera fàbrica de teixits i dues 
indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. Totes van 
ser muntades per navassencs i, a excepció de la darrera, duraren poc temps. En la dècada 
següent Navàs conegué una forta expansió industrial. La major part de les fàbriques es van 
concentrar a la zona nord del pla. Al llarg del decenni es van arribar a muntar unes quinze 
fàbriques de teixits de cotó, una de les quals va ser a la Fàbrica Prat que originalment havia 
estat construïda com a magatzem de productes d'obra fets a un forn. Eren petites, amb cinc 
o sis telers, i per això tingueren una curta existència. Al 1921 hi havia tres fàbriques que
sumaven 10 telers mecànics. Dos anys després, eren 10 amb 107 telers. El període més 
esplendorós va ser entre els anys 1923 i 1930. Hi havia de 7 a 10 indústries, de les quals 
sis funcionaven contínuament. El pic més alt es va produir l’any 1927 amb 150 telers. De 
totes aquestes, la més important va ser la Fàbrica Nova (1922). L’any 1931 va començar la 
seva activitat una altra indústria destacable, la fàbrica de llançadores, fundada per Alfons 
Teodor Lizé.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Fàbrica Prat 26.EA

Façana oest Façana nord
EAUCAEAUCA

Detall obertura
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Fàbrica Ca la Mecànica 27.EA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406903
y = 4639353

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7095109DG0379N0001AB 379 379 1

Passeig  Ramon Vall, 48

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Fàbrica Ca la Mecànica 27.EA

Elements Edifici industrial en cantonada que es desenvolupa en planta baixa, de planta rectangular 
d’aproximadament dinou metres d’amplada per trenta cinc metres de profunditat. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana del passeig 
Ramon Vall, amb un petit ràfec al llarg de la façana sud. 

De composició simètrica, la façana oest s’ordena a partir de tres obertures de proporcions 
verticals i queda coronada per un gran frontó i acroteri que marca l’eix vertical de simetria i 
amaga la coberta. La façana sud, s’ordena a partir de set obertures d’iguals dimensions i 
tres grans portalades intercalades. Totes les obertures es caracteritzen per la fusteria de 
blocs de vidre i morter.
Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats de color terrós estampat a mode de 
carreus de pedra i arrebossat i pintat llis de gra més fi i una mateixa tonalitat el frontó que 
corona la façana oest.

Context Urbà. Edifici industrial situat dins la trama d'eixample.

Cronologia Segle XX

Ús original/altres Industrial

Façanes/Coberta Presència de taques d'humitat per capil•laritat amb lleugers despreniments a la part inferior 
del revestiment exterior. Elements decoratius i ampits escantonats.

Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AI Arquitectura Industrial / Comercial

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Ampliació

Façanes/Coberta Es preservaran les façanes (la seva composició d'obertures i elements rellevants)  admetent
modificacions puntuals justificades ,necessaries per adequadició dels nous usos.

Estructura/interior Es permet la modificació total del interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.  En favor d'una ordenació general, el PMU podrà realitzar-se 
conjuntament amb la finca del Passeig Ramon Vall 46.  Si no es volen modificar l'ordenació 
volumètrica es permet la llicència directe  mitjançant un projecte que justifiqui la bona 
integració.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix la composició de les façanesc i l'acabat de les façanes que imita carreus de 
pedra..

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017

Usos permesos Segons planejament

El projecte de rehabilitació pot plantejar manteniment i/o re-situar parcialment d'algunes parts
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Navàs
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.

Informació històrica A inicis del segle XX s’instaurà la primera fàbrica tèxtil a Navàs: la fàbrica de Cal Forcada 
(1901). No va ser fins a l’any 1913 que s’hi va instal•lar una nova indústria: la serradora 
Victori i Companyia. Quatre anys més tard, va aparèixer la primera fàbrica de teixits i dues 
indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. Totes van 
ser muntades per navassencs i, a excepció de la darrera, duraren poc temps. En la dècada 
següent Navàs conegué una forta expansió industrial. La major part de les fàbriques es van 
concentrar a la zona nord del pla. Al llarg del decenni es van arribar a muntar unes quinze 
fàbriques de teixits de cotó, una de les quals va ser a Ca la Mecànica, la qual va tenir més 
tard l'ús de taller mecànic d'on prové el seu nom. Eren petites indústries, amb cinc 
o sis telers, i per això tingueren una curta existència. Al 1921 hi havia tres fàbriques que
sumaven 10 telers mecànics. Dos anys després, eren 10 amb 107 telers. El període més 
esplendorós va ser entre els anys 1923 i 1930. Hi havia de 7 a 10 indústries, de les quals 
sis funcionaven contínuament. El pic més alt es va produir l’any 1927 amb 150 telers. De 
totes aquestes, la més important va ser la Fàbrica Nova (1922). L’any 1931 va començar la 
seva activitat una altra indústria destacable, la fàbrica de llançadores, fundada per Alfons 
Teodor Lizé.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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Navàs

Fàbrica Ca la Mecànica 27.EA

Façana oest Façanes oest i sud
EAUCAEAUCA

Façana oest Detall obertura
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ
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Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada7293803DG0379S0001TT 226 226 1

Carrer  Sant Genís, 33

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1. Conjunts de conservació de

l'estructura urbana 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Cal Salvador 28.EA

Elements Edifici industrial en tester, que es desenvolupa en planta baixa, de planta trapezoïdal 
d’aproximadament  nou metres d’amplada per vint-i-cinc metres de profunditat. 
Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana del carrer de Sant 
Genís, amb un petit ràfec o cornisa d’influència modernista de peces ceràmiques.
De composició simètrica, la façana oest queda ordenada per una gran portalada amb un 
arc escarser, actualment tapiada, i una obertura amb un arc rebaixat situada a la part 
superior, ambdós en el mateix eix vertical central. La façana queda coronada per un 
escalonat triangular a mode de frontó-acroteri rematat superiorment per la cornisa ceràmica
perimetral. La façana sud, també de composició simètrica, s’ordena a partir d’un porta 
central que separa, una a cada costat, dues portalades coronades per un arc escarser que 
igual que a la façana oest, sobresurt la clau de maó ceràmic de l’arc . Finalment, la façana 
est té una composició idèntica que la façana oest, però, sense l’esgraonat triangular de 
coronament.
Totes tres façanes són molt homogènies, sense transformacions, fet que reforça la 
singularitat de l’edifici enmig de la trama residencial. 
Els paraments de l’edifici són majoritàriament de maó ceràmic vist i puntualment 
d’arrebossat.

Context Urbà. Edifici industrial situat dins la trama d'eixample.

Ús actual Magatzem

Cronologia Inicis segle XX

Ús original/altres Magatzem

Façanes/Coberta Presència de taques d'humitat per capil•laritat a la superficie de la façana.
Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AI Arquitectura Industrial / Comercial

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Ampliació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements de les façanes, admetent modificacions puntuals per
millora de les condicions d’ús.

Regulació Es permet la modificació;  Es permet l’ampliació mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana o una ordenació volumètrica, a l’empara dels articles 36 i 38 de la normativa 
d’aquest PEUPiC.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic i tipològic.

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament
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Navàs

Cal Salvador 28.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 169.

Informació històrica A inicis del segle XX s’instaurà la primera fàbrica tèxtil a Navàs: la fàbrica de Cal Forcada 
(1901). No va ser fins a l’any 1913 que s’hi va instal•lar una nova indústria: la serradora 
Victori i Companyia. Quatre anys més tard, va aparèixer la primera fàbrica de teixits i dues 
indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. Totes van 
ser muntades per navassencs i, a excepció de la darrera, duraren poc temps. En la dècada 
següent Navàs conegué una forta expansió industrial. La major part de les fàbriques es van
concentrar a la zona nord del pla. Al llarg del decenni es van arribar a muntar unes quinze 
fàbriques de teixits de cotó. Eren petites, amb cinc o sis telers, i per això tingueren una 
curta existència. Al 1921 hi havia tres fàbriques que sumaven 10 telers mecànics. Dos anys
després, eren 10 amb 107 telers. El període més esplendorós va ser entre els anys 1923 i 
1930. Hi havia de 7 a 10 indústries, de les quals sis funcionaven contínuament. El pic més 
alt es va produir l’any 1927 amb 150 telers. De totes aquestes, la més important va ser la 
Fàbrica Nova (1922). L’any 1931 va començar la seva activitat una altra indústria 
destacable, la fàbrica de llançadores, fundada per Alfons Teodor Lizé. 
Cal Salvador però és una nau industrial que va servir de magatzem de vins.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façanes sud i est Façana oest
EAUCAEAUCA

Detall coronament façana oest Detall portalada façana sud
EAUCAEAUCA

Detall ràfec
EAUCA
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Castell de Solivella 29.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398563
y = 4635226

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A009000430000IM

Carretera  BP-4313, PK. 53,5
Camí  de Barquets a Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Castell de Solivella 29.EA

Elements Assentat sobre un petit promontori de roca abalmada, al sud de la masia de Solivella, les 
restes del castell  es conserven en runes. Conserva restes importants de la muralla 
exterior, que seguia una forma més o menys poligonal. Es conserven els murs perimetrals i 
un llenç important de paret, a ponent, que conserva diferents espitlleres i una finestra gòtica
geminada amb arcs ogivals. 
Els murs van ser construïts a base de filades de carreus molt regulars recolzats sobre la 
roca natural. A la part superior del mur trobem restes de construcció en opus spicatum. 
Molt proper al mur conservat, a ponent, i semi enterrada, hi ha una estança de planta 
rectangular, amb accés des del lateral, coberta amb volta de canó tot construït amb pedra 
de carreus regulars.
Malgrat que els panys de paret conservats en més alçada, a jutjar per les seves finestres, 
semblen de cronologia baix medieval, els paraments més baixos dels murs perimetrals, així 
com l’esmentada volta de canó semblen de cronologia alt medieval.

Context Situat sobre un promontori, dins un bosc d’alzinar i garric, a la riba dreta de la riera del 
Tordell.

Ús actual Sense ús

Cronologia 800-1230

Ús original/altres Castell o casa forta

Estat conservació Molt dolent;  Parcialment d'empeus però en un estat general rüinós. El seu estat d'abandó 
fa que les restes hagin entrat en un estat de degradació.

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AEA

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Castell Declarat BCIN. Decret de 22 
d'Abril de 1949 (BOE-5-5-1949); 8-11-
1988 (data aprovació urbanisme). 
BOE 125.

Nº reg/cat. IPAPC 20489

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser l'únic castell dempeus del municipi de Navàs.

Per la possibilitat de trobar les restes completes del Castell

Per l'interès artístic del conjunt

Elements Es protegeix tot el conjunt: el volum dempeus i teòric, les façanes i els seus elements, més 
singulars, i l'estança semi enterrada i restes de runes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Castell de Solivella 29.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988:   "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162, 
163, 180.
BADIA, J.M. 1990: "Castelladral en el temps". El Morralet. Navàs: 13.
SITJES, X. 2010: "Arquitectura civil medieval al Bages". Centre d'Estudis del Bages. 
Manresa: 31.
MARTÍ, R.; FOLCH, C.; GIBERT, J. 2006: Memòria de les prospeccions arqueològiques a 
la Vall del Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 7084.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa P. 4.
Projecte d’investigació: “Ocupación, organización y defensa del territorio durante la 
transición medieval anys 2005-2008”. Promogut pel Departament de Ciències de l’Antiguitat
i Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigit per Cristian Folch Iglesias i 
Jordi Gibert Rebull.

Informació històrica El castell de Solivella és una contracció de "sa Olivella". Aquest castell es diu no era un 
castell termenat, sinó una domus dins del terme del castell de Castelladral. Es coneixen 
diferents personatges amb aquest cognom, que devien ser senyors del castell. El primer és
Ramon d'Olivella, aquest l'any 1131 donà al monestir de Serrateix l'alou de Toro i 
Cabrafiga, situat a Castelladral. L'any 1141 i el 1192 dos Olivella actuen com a testimonis a
Serrateix. L'any 1203 Ponç d'Olivella i la seva esposa Ermessenda concedeixen al sagristà 
de dit monestir part del delme de Coromines, masoveria de Can Serra d'Aixibis. El 1296 
Arnau d'Olivella actuà com a feudatari de Castelladral. El 1305 el cavaller Arnau d'Olivella 
reclamà el delme de les olives del mas Capçada. El mateix Arnau d’Olivella es troba 
documentat uns anys més tard, el 1315, en la confirmació de pagament d’un cens. Al 1361 
hi ha una referència al senyor de Solivella. El darrer Olivella documentat és en Pere, a qui 
el rei vengué Castelladral. Així, al 1364, “Pere de Vilalta, també anomenat de l’Olivella, 
donzell i senyor de Castelladral, reconeix, a Berenguer de Torigues, prior claustral del 
monestir de Santa Maria de Serrateix, haver rebut les dotze lliures barceloneses de tern 
que li devia per la compra d’un alou, amb els seus drets, situat entre les pertinences del 
mas de ses Coromines”.
A finals de la dècada dels anys 1980, un veí de Súria va documentar una moneda d'or 
visigòtica a les rodalies de la casa de Solivella.
L'any 1995 Jordi Piñero va fitxar el jaciment a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic i 
Històric de Navàs. L'any 2006 membres de la Universitat Autònoma de Barcelona van 
realitzar unes prospeccions arqueològiques pels voltants del Castell de Solivella. L'any 
2010 Xavier Esteve va fitxar el jaciment durant la revisió de la Carta Arqueològica. Aquest 
mateix any Xavier Sitges en va fer esment en un article sobre arquitectura civil medieval al 
Bages. L'any 2014 Goretti Vila va visitar l'indret arran de la realització del Pla turístic de 
Navàs. L'any 2015 vam visitar el castell per a la realització de dit catàleg. En cap de les 
visites esmentades es va fer esment de la troballa de materials arqueològics en superfície.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista del mur conservat de ponent Vista del mur conservat de ponent
GVFGVF

Restes del mur perimetral Vista des de l'interior de les restes del mur
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Castell de Solivella 29.EA

Detall des de l'interior de la  finestra geminada Detall des de l'exterior de la  finestra geminada
EAUCAEAUCA

Vista del mur conservat de ponent Recolzament del mur sobre la roca
EAUCAEAUCA

Detall des de l'interior de la  finestra geminada Detall de construcció en opus spicatum
EAUCAEAUCA
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Detall de la balma a la roca de recolzament Estança semi enterrada
EAUCAEAUCA

Interior estança amb volta de canó Interior estança amb volta de canó
EAUCAEAUCA

Detall del mur i el seu fonament Detall de l'aparell dels carreus
EAUCAEAUCA
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Vista general del mur perimetral
EAUCA
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392354
y = 4637436

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A016000090000IM

Carretera  C-55, PK.53

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Del castell de Torroella en queda una torre, murs del recinte i restes d’un edifici que es 
podria associar amb una petita església, una cisterna i estructures excavades a la roca. La 
torre és de planta circular de 6,80 m de diàmetre i d’un gruix de murs d’1,90 m, situada a 
l’extrem nord del turó. L’alçària màxima conservada és d’uns 3 m. En sobresurt una 
banqueta de 10 cms. La paret és construïda en filades regulars de carreus de pedra. La 
torre es troba pràcticament enderrocada pel seu costat sud. Probablement les restes de la 
torre siguin obra del segle X.
La resta del recinte, que ocupa la part superior del turó, està encerclat per un mur d’aparell 
irregular i de blocs de grans dimensions, disposats horitzontalment. Aquest recinte mesura 
150 metres de llargada per 50 metres d’amplada.
Uns metres al sud de la torre, hi ha també uns blocs de roca amb retalls antròpics, tallades 
com a piques i algun rec. Ja amagat dins l’espessor del bosc, hi podem observar les runes 
d’una petita edificació de planta rectangular amb orientació est oest, oculta sota una mota. 
Són visibles parcialment dos dels murs perimetrals, construïts amb un aparell de carreus 
rectangulars mal escairats i lligats amb morter de calç, formant filades regulars. Es podria 
tractar d’una petita església de planta d’una sola nau. Per la semblança de l’aparell amb el 
que presenta la torre, sembla que podríem estar davant d’una construcció contemporània a 
aquesta. No es descarta que es tracti de la primitiva església romànica de Torroella. 
A llevant i a l’exterior de l’edifici, es conserva una obertura quadrada d’uns 50 cm de costat, 
que sembla seria una antiga cisterna. L’estructura presenta una volta apuntada, de factura 
gòtica tardana o posterior. 
A l’obaga del turó hi observem també les restes d’una petita bassa, emprada en temps 
passats

Context Situat al capdamunt d’un turó allargassat, orienta en sentit nord-oest a sud-est, a la riba 
dreta del riu Cardener, en l’extrem occidental del terme municipal de Navàs.

Ús actual Sense ús

Cronologia 800 - 1230 dC, 966, Medieval; Segles XVI-XVII, Moderna

Ús original/altres Castell / Església

Estat conservació Molt dolent;  Parcialment dempeus però en un estat general rüinós. El seu estat d'abandó fa
que les restes hagin entrat en un estat de degradació.

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AM

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Castell Declarat BCIN. Decret de 22 
d'Abril de 1949 (BOE-5-5-1949); 8-11-
1988 (data aprovació urbanisme). 
BOE 125.

Nº reg/cat. IPAPC 19215 / IPA 42920

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix tot el conjunt: el volum dempeus i teòric, les restes de murs, excavacions a les

roques i cisternes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BENET, A.: "Castell de Torroella". Catalunya Romànica, vol. XI. Barcelona: 352. 
CAPSADA, J.; DUARRI, C.; 

CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella, Edicions de l’Albí. Berga: 88-91.

Informació històrica El castell de Torroella es trobava dins el comtat de Berga; comprenia un territori que anava 
del marge dret del riu Cardener a les terres properes del marge esquerre, a més de 
l'enclavament del municipi de Pinós del lloc de Malagarriga.

El castell està documentat  des de l'any 966 en un pergamí del monestir de Santa Maria 
de Serrateix, conservat a l'Arxiu Diocesà de Solsona. Fa referència a la donació de terres 
del comtat de Berga, dins el terme de Torrecella (Torroella) al lloc anomenat Palaco (Palà), 
al sud, el riu Chardonario (Cardener), i a l'oest, un torrent.

En els inicis havia format part, junt amb el castell de Coaner, de l'estreta faixa de terreny 
que fou la marca del comtat de Berga, que anava de Castelladral fins aprop de Tàrrega i 
que s'interposava entre el vescomtat de Cardona i el comtat d'Urgell al nord i els comtat de 
Manresa i Barcelona al sud.
El domini eminent pertanyia als comtes de Cerdanya com a comtes de Berga i, més 
endavant, en entroncar-se la dinastia, correspongué als comtes de Barcelona.
Al segle XI i XII eren feudataris d'aquest castell els senyors de Berga. Sabem que Ecard 
de Berga jurà fidelitat al comte Guillem Ramon de Cerdanya per aquest castell i pel de 
Valmanya, entre 1068 i 1095. Al 1135 ho féu Guillem Ramon de Berga al comte Ramon 
Berenguer IV. Després d'aquest acte se'n desconeixen els feudataris comtals. Dels 
castlans es té notícia entre 1109 i 1117 d'un personatge anomenat Artal, que jurà fidelitat al
comte Bernat Guillem de Cerdanya per l'enclavament de Torroella. No trobem altra 
referència fins al segle XIV, quan el castell va passar a formar part de la vegueria de 
Manresa i Bages. Consta que l'any 1343 el seu senyor, Berenguer de Jorba, el vengué al 
jurista manresà, conseller del rei Pere III, Jaume Desfar. El 1381 el rei Pere III va vendre la 
jurisdicció del castell de Torroella al noble Francesc de Perellós, juntament amb Santpedor.
Els santpedorencs no acceptaren la submissió i van comprar les jurisdiccions venudes pel 
rei, entre elles Coaner i Torroella, per revendre-les més tard l'any 1423 al comte de 
Cardona. El rei Alfons IV autoritzà als santpedorencs a vendre'l per 3000 florins d'or. 
Aquest i els seus descendents, els ducs, en conservaren el domini fins l'extinció de les 
senyories jurisdiccionals.

De l'antiga església romànica només hi ha algunes referències més tardanes de segles 
posteriors que evidencien que a Torroella seguí havent-hi culte i una certa autoritat en 
mans del capellà. Torroella Vell és el nom que els parroquians donen a l'indret on s'erigí la 
primitiva església romànica de Torroella, la titularitat actual la té Sant Salvador, construïda 
entre els segles XVI-XVII, en quedar en desús l'anterior.

L'any 1984 Francesc Junyent i Alex Mazcuñán apunten com a hipòtesi que el castell de 
Torroella, conegut fins llavors només a nivell documental, podria trobar-se prop de 
l'església de Sant Salvador de Torroella, en un turó situat al nord i a poca distància del 
conjunt. La realitat però és que el castell es troba força més allunyat, en un altre turó situat 
al nord de l'Alzina i a un quilòmetre i mig de Sant Salvador, tal i com va donar a conèixer 
Ester Llobet l'any 2003. L'any 2010 Xavier Oms el va fitxar durant la revisió de la Carta 
Arqueològica.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels castells de Navàs

Per la possibilitat de trobar les restes del Castell i església

Per l'interès artístic del conjunt

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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LLOBET, E. 2003: "Torroella Vell". Dovella, núm. 80-81. Manresa: 50-51.

JUNYENT, F.; MAZCUÑAN, A. 1984: "Castell de Torroella". Catalunya Romànica, vol. XI. 
Barcelona: 352.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa P. 8.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 19215 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació Oral: Ester Llobet.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista de la torre del castell Vista de la torre des del sud
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del castell Vistes de l'antiga església del castell
GVFGVF

Vistes de l'antiga església del castell Boca d'una cistera amb volta interior gòtica
GVFGVF

Detall aparell dels murs del castell Retalls excavats a la roca
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

404108
y = 4638454

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A005000470000IX

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí  de la Torre

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº57

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Casal de planta quadrada i desenvolupada en planta baixa i dues plantes pis amb la façana
principal orientada a migdia. 

La coberta és de teula aràbiga, a dues aigües i el carener paral•lel a la façana principal, 
amb un ràfec format amb elements ceràmics

A la façana principal hi ha un portal adovellat i pel damunt, en el mateix eix vertical, s’hi 
situa un finestral amb pedra treballada i amb motllures. En aquesta façana hi ha diverses 
obertures tapiades. A la resta de façanes hi ha dues finestres de pedra carejada i diferents 
obertures emmarcades amb rajol ceràmic. A la façana de llevant i en planta baixa hi ha una 
obertura de pedra com espitllera. A l’interior, hi ha festejadors a les finestres.

A nivell dels paraments de les façanes, es detecten dues tipologies clares que defineixen la 
seva construcció per fases. En planta baixa i primera els paraments exteriors són de 
carreus de pedra molt ben treballada i la segona planta és de pedra més senzilla i que 
clarament defineix una posterior remunta.

A la planta baixa hi ha sostre de volta, mentre que als altres dos pisos hi ha sostres de 
cairats de fusta. Al terra de la planta baixa, on s’utilitza la pedra natural del terreny,  segueix
el pendent  i fa palès aquest desnivell.  

Té un cos adossat a la façana de llevant pràcticament enderrocat. A la part de llevant i 
separat de l’edifici hi ha una pallissa interessant desenvolupada en planta baixa i, aprofitant 
el desnivell del terreny, s’hi ubica una  planta soterrani, la qual es accessible des de la 
façana sud.

La coberta de la pallissa també és de teula, a dues aigües i el carener perpendicular a 
l’accés de la planta baixa, amb ràfec mixta de pedra i ceràmica.

Context Situada en un pla envoltat de bosc i en punt alt de la carena

Ús actual Sense ús

Cronologia 1362, XVI-XVII; XIX

Ús original/altres Residencial / Castell

Façanes/Coberta Tot i que generalment, l’estat de l’edificació és dolent, el parament de les façanes està en 
un bon estat de conservació degut a la qualitat dels carreus de pedra utilitzats, així com la 
seva execució. Del cos annex només en queden runes. Els elements de pedra decoratius 
de la façana, estan fortament erosionats i desgastats. A la façana nord, hi ha un gran forat a
planta primera, amb presència de vegetació enfiladissa. / L’estat de la coberta és regular 
amb teules ceràmiques trencades, tot i que es manté el ràfec en un bon estat de 

Estat conservació Dolent;  L'estat d'abandó provoca que l'edifici hagi entrat en un procés de degradació 
general.

Època moderna (Segles XV-XVI)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AEA

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Classificació Monument històric

Nivell prot.

BCIN
R-I-51-5561  /  1112-MH / IPAC 1230
 Nivell 1. Integral

Categoria

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

    conservació.
Entorn/Jardí      Entorn completament abandonat amb creixement descontrolat de vegetació.
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: Navàs. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 156; 162;
163.

Informació històrica La Torre és un edifici d’origen medieval documentat al segle XIV en el lloc del Mojal, 
relacionat amb el ciutadà manresà Bernat de Turri, senyor feudal del Mujal. Es tracta molt 
probablement d’una casa forta.

El lloc del Mujal apareix en documents del segle X. La primera referència documental és 
de l’any 938.

Dins l’antic terme del castell de Castelladral, sorgí al segle XII un altre castell anomenat 
Mujal que apareix documentat per primera vegada l’any 1118 quan les possessions dels 
comtes de Cerdanya passaren als comtes de Barcelona. En aquella data Ramon Bernat de
Castelladral també jurà fidelitat al seu nou senyor, el comte Ramon Berenguer III, pel 
castell de Muial. Al 1135 continua essent-ne feudatari. Aquest castell englobava la part 
oriental del terme i restaria sempre inclòs en el terme primitiu. 

Al segle XIV, el rei Pere III el Ceremoniós vengué la jurisdicció del Mujal als Consellers de 
Manresa, tal i com va fer amb també amb Castelladral. 

Al 1358 els Consellers de Manresa van revendre la jurisdicció del Mujal a Bernat de Turri, 
ciutadà Manresà. Al 1362 continua constant com a senyor del lloc.

El 1370 els consellers de Manresa, que tenien la jurisdicció de Castelladral, Súria, 
Castellar i el Saguer, vengueren amb permís reial a Ramon de Peguera i de Bell-lloc la 
jurisdicció de Santa Creu de Mujal i Masadella. 

A la mort de Ramon de Peguera passà a la línia segona dels Peguera, de la branca 
secundària de Balsareny. Des d’aleshores el Mujal sempre anirà lligat als senyors de 
Balsareny, als Oliver des de 1516, als Corbera el 1622, als Martín el 1648 i als Alòs el 1830

A nivell de paraments es detecta a grans trets dues fases. Una de primitiva de gran 
qualitat, feta amb carreus rectangulars molt ben treballats, disposats formant filades 
regulars, que trobem a nivell de planta baixa en el seu perímetre i parcialment conservat a 
la façana principal a nivell de la primera planta. Recorda molt la masia El Castell de 
Castelladral (segles XVI-XVII). La fase més moderna cal situar-la pel seu aparell i tipologia 
de la construcció ja en el segle XIX. Per la clara diferenciació de les dues fases cal pensar 
que la casa restà abandonada i en ruïnes durant força temps abans de la darrera reforma.

La masia va quedar afectada pels incendis forestals de l’any 1994, que van arribar a peu 
de la casa, tal i com es pot comprovar en dues fotografies de l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser l'antic castell de Mujal

Per l'interès artístic del conjunt

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes, nivell de forjats i interior.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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BADIA, J.M. 1997: Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939). Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs, 16. 

BENET, A. 1984: ”Santa Creu del Mujal”. Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 349. 

CATALÀ ROCA, P.; FLUVIÀ, A. 1976: “Castelladral i esment del castell del Mujal”. Castells 
Catalans. Volum V. Rafael Dalmau editors. Barcelona: 710-715. 

Fitxa patrimoni arquitectònic núm. 16860, 1230 de l’IPAC. Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya.

JUNYENT, F.; MAZCUÑAN, A. 1984: Santa Creu del Mujal, Catalunya Romànica. El 
Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984, 349.

PIÑERO, J. 1995: “Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs”. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa R.U. 72.

VILÀ, Ll. 1973: “Santa Creu d’El Mojal”. Full Diocesà, núm. 1409, Vic-Solsona, 7 d’octubre 
de 1973.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada
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Façana sud Vista des de sud oest
EAUCAEAUCA

Vista del conjunt de masia i pallissa Vista des del nord
EAUCAEAUCA

Vista des de sud est Façana nord
EAUCAEAUCA
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Detall accés principal, porta adovellada Detall llinda
EAUCAEAUCA

Detall finestra planta primera Detall llinda
EAUCAEAUCA

Façana oest Alçat principal pallissa
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Castell de Mujal. La Torre 31.EA

Detall llinda pallissa Detall balconera planta primera
EAUCAEAUCA

Interior pallissa Vista façana principal. Any 1962
Pere Català i RocaEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Sant Pere de l'Alou o del Racó 32.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

403026
y = 6440969

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Sant Pere de les Cigales

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A007000190000IL 36100

Camí  de l'Alzina

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Sant Pere de l'Alou o del Racó 32.EA

Elements Església romànica d’una sola nau,  de la qual només en queda la part inferior dels murs, 
posada al descobert durant les excavacions realitzades l’any 1981.

Les restes es troben parcialment ocultes per la vegetació. Tot i així se’n pot resseguir la 
planta, que era de nau única i absis semicircular orientat a llevant, i de radi ultrapassat. 
Presenta murs construïts amb un aparell de carreus ben escairats, disposats en filades 
regulars. L’edifici estaria interiorment arrebossat ja que se n’han observat fragments 
d’argamassa moderns. La porta sembla que estaria ubicada, pel que pot intuir-se, a 
l’extrem del mur de migjorn.

Context Situada al pla de Sant Pere a la falda del serrat de Puigmaçó.

Ús actual Sense ús

Cronologia 983-1293

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Molt dolent;  Restes arqueològiques.

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. AEA Àrea d'Expectativa Arqueològica

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Informació històrica L’església de Sant Pere es trobava dins l’antic terme del Castell de Castelladral al lloc 
d’Ecclesias Clavatas. Sembla que hauria estat una capella rural depenent de Sant Cugat 
Salou. Estigué vinculada al monestir de Santa Maria de Ripoll. L’església és esmentada per
primera vegada en un document de l’any 1293 com a Sant Pere de l’Alou. Sembla que el 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions consolidació de les restes.

Nº reg/cat. IPA16875 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Pel seu origen romànic

Pel valor de les restes trobades

Entorn de protecció Àrea d'Expectativa Arqueològica

Elements Es protegeixen totes les restes.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Sant Pere de l'Alou o del Racó 32.EA

Bibliografia BENET, A., JUNYENT, F. 1984: “Sant Pere de les Cigales (o de Salou)”. Catalunya 
Romànica. El Bages. Volum XII. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 346-347. 
BOLÓS, J., PAGÈS, M.: 1982: “Les sepultures excavades a la roca”. Necròpolis i 
sepultures medievals de Catalunya. Annex 1 d’Acta Mediaevalia, Barcelona, 85.
DAURA, A., GALOBART, J. 1983: L’arqueologia al Bages (II). Les Fonts, núm. 6, Manresa, 
69-70,73,84. 
FOLCH, C., GIBERT, J.: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall del 
Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 7084.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 10.
VILLEGAS, F. 1982: El romànic al Bages. Estudi dels edificis religiosos, Manresa, 155. 
Fitxa núm. 1556 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

topònim d’Alou li vindria pel fet d’estar dins el mateix alou que el comte Miró de Cerdanya 
donaria al monestir de Santa Maria de Ripoll l’any 925 amb el nom d’Eclesias Clavatas. En 
un document posterior de l’any 983 s’esmenta en l’alou d’Ecclesias que tenia el monestir de
Sant Llorenç prop Bagà, que hi havia la casa de Santa Maria, Sant Joan, Sant Llorenç i 
Sant Pere. Sembla que Sant Pere d’Alodio podria haver depengut de Sant Llorenç prop 
Bagà i no de Santa Maria de Ripoll (BENET, 1984: 346-347).
Per la seva tipologia podria considerar-se una construcció del segle XII.
Sembla que a finals del segle XIX principis del segle XX la capella es trobaria en molt mal 
estat. Això coincideix amb la construcció d’una nova capella junt al mas Soler. Segons la 
documentació consultada a l’arxiu de la parròquia de Sant Cugat del Racó per l’historiador 
Josep Maria Badia, en data de 21 de març de 1862 el Bisbe de Vic exposava que “se halla 
instruido e ultimado en esta Curia eclesiástica el expediente sobre erección de capilla 
pública en el manso Soler, hoy dia propiedad de D. Pascual Soler, sito en la parroquia de 
Salou”. I també que li consta que “se halla concluida la fábrica de la mencionada Capilla, 
bendecida y dedicada en honor de S. Pedro”. I, finalment, va donar permís per dir missa 
(Notes Inèdites: BADIA, 2015). 
La capella a l’entorn del 1900 es trobaria ja en molt mal estat, fet que propiciaria el seu 
enderroc i aprofitament posterior de les pedres per a construir un dels annexes moderns de
la masoveria de la Sala. Els terrenys on es troba la capella són propietat de la masia El 
Soler, i la Sala és una de les seves masoveries. Núria Puigdellívol Estruch va realitzar un 
croquis de la primitiva església de Sant Pere del Racó a partir de les informacions 
proporcionades per Josep Soler Pladelasala. Aquest l'havia dibuixat a partir del record del 
seu pare Josep Soler Camprubí, que encara l'havia vista dempeus (Oral: ESTRUCH, 2015)

L’any 1981 Iñaki Padilla i estudiants de la UB van iniciar l’excavació de l’interior de 
l’església de Sant Pere, n’excavaren l’absis i en delimitaren la planta. Van descobrir a 
l’entorn d’aquesta algunes tombes antropomorfes i unes sitges excavades a la roca. Al 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya no consta cap registre de les 
intervencions ni de cap memòria entregada. 
L’any 1995 Jordi Piñero va realitzar l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de 
Navàs i va fotografiar una curiosa estructura de pedres al damunt de les sitges (PIÑERO, 
1995). Sembla ser que dita construcció és obra del segle XX, concretament d’en Rossend 
de la casa de la Sala, que ho realitzaria aproximadament cap als anys 1960-1964. Alguns 
dels blocs treballats podien pertànyer a l’antiga capella (Oral: ESTRUCH, 2015). Per tant, 
en descartem el seu interès, però en deixem constància per evitar errors interpretatius.
L’any 2006, entre abril i octubre, Cristian Folch i Jordi Gibert van realitzar una prospecció 
arqueològica en el marc del projecte d’investigació “Ocupación, organización y defensa del 
territorio durante la transición medieval 2005-2008”, promogut des de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Departament de Ciències Antiguitat i Edat Mitjana).
L’any 2010, Xavier Oms va fitxar el jaciment a la Carta Arqueològica. L’any 2014, Goretti 
Vila va incloure l’indret entre els punts d’interès turístic en la redacció del Pla de Turisme de
Navàs. L’any 2015 l'equip redactor del Catàleg i PEUPde Navàs vam visitar el jaciment en 
data 11 de març acompanyats de Maria Estruch, Josep Maria Badia i diferents membres de
la corporació municipal.
Josep Badia ens va comentar que va participar a les excavacions de la Universitat de 
Barcelona (UB) de l’any 1981 amb Padilla i Bolós, i ens n’ensenyà algunes fotografies de la
intervenció. També ens comentà de l’existència d’una altra sitja que estaria més propera a 
l’església i ja en el camí que es localitzà l’any 1981 en ensorrar-se el terreny pel pas d’un 
camió (Oral: BADIA, 2015).

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Notes Inèdites 2015: Josep Maria Badia.
Font oral: Maria Estruch i Josep Maria Badia. 
Fotografies: Anys 1981-1982. Autor: Josep Maria Badia. 3 fotografies del 1981: Tema 
excavacions arqueològiques. 2 fotografies 1982: Vista del jaciment excavat ja finalitzada 
l’excavació.
Dibuix alçat capella: Núria Puigdellívol Estruch.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud oest Restes de l'absis cobertes de vegetació
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del sud Restes del mur de migdia cobertes de vegetació
EAUCAEAUCA

Foto any 1982 després de l'excavació de 1981 Foto any 1982 després de l'excavació de 1981
Josep M Badia MasgrauJosep M Badia Masgrau

Dibuix d'aproximació de l'aspecte original
Núria Puigdellívol Estruch

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig 
Gros

33.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398327
y = 4637774

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A009000270000IW 589578

Passatge  B-423, PK. 6,25
Camí  de Puigròs a Santa Magdalena

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig 
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33.EA

Elements Església romànica orientada est-oest, d’una sola nau amb volta apuntada i un absis amb 
una finestra de mig punt tapiada. Actualment només es conserva la paret de ponent de la 
nau, l’absis i la coberta d’aquest. 

La nau tenia una coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal.  

Els paraments de les façanes són de carreus de pedra i interiorment estava arrebossada i 
pintada.

Havia estat una antiga masoveria de Puigròs (una de les sis) i encara avui es conserven les
restes de l’ús residencial que va suposar adaptar l’antiga església com a casa. S’hi van 
obrir finestres, construir un forn  amb xemeneia i una planta pis.  Després va ser utilitzat 
com a paller.

Context Situada en un punt elevat enmig d'una zona de conreus.

Ús actual Religiós

Cronologia Segles XII i XVII

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Molt dolent;  Parcialment d'empeus però en un estat general rüinós.

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església / Àrea d'Expectativa Arqueològica

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Façanes/Coberta Es conservaran tots els elements existents.

Regulació No es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció segons el volum original 
documentat. La reconstrucció ha de permetre la identificació de les restes existents.

Nº reg/cat. IPA16869 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen romànic

Per l'interès artístic del conjunt

Entorn de protecció Es protegeix la possible sagrera. Àrea d'Expectativa Arqueològica

Elements Es protegeix el volum teòric i les façanes que es cxonserven dempeus.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament
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Navàs

Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig 
Gros

33.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163, 
178.

BENET, A. 1984: “Santa Maria de Puig-Gròs”. Catalunya Romànica, vol. XI. Barcelona: 
350.

GAVÍN,  J.M. 1979: Inventari d’esglésies. Bages, 5. Barcelona.

AADD 1984: Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona: 339-352.

Fitxa núm. 16869 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Informació històrica Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelladral, al lloc de Puigròs.
No degué passar de capella rural depenent de la parròquia de Sant Miquel de Castelladral.
El lloc que donà nom al mas proper no és documentat en època  romànica. L’església 
podria ser la que al 1063 és anomenada Santa Maria de Adral. El fet d’anomenar a Santa 
Maria Magdalena només com a Santa Maria s’ha constatat repetidament en el cas de 
Santa Magdalena del Pla del Pont de Vilomara. Després se’n perd el rastre.

És una capella romànica de finals del segle XII, amb volta apuntada i un absis; conserva 
dues finestres originals. 

El 1689 no figura com a capella de Sant Miquel de Castelladral. 

Al segle XVII probablement va ser habitada com a masoveria de Puiggròs. D’aquest 
moment es conserven un seguit de portes i finestres, obertes al llarg dels murs laterals.

Actualment es troba en ruïnes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del sud Vista des de l'oest
EAUCAEAUCA

Vista des del est Vista des del est
EAUCAEAUCA

Detall absis Detall finestres de l'antic habitatge
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig 
Gros

33.EA

Restes d'un antic forn Restes d'un antic forn
GVFGVF

Vista des de migdia amb les restes de l'habitatge Any 1984
Catalunya RomànicaRevista Dovella.

Detall xemeneia de l'antic habitatge Finestra de l'absis tapiada
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Església de Santa Magdalena de Castelladral o de Puig 
Gros

33.EA

Any 1970 Any 1970
J. M. Gavín, Inv. Esglésies.J. M. Gavín, Inv. Esglésies.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Capella Sant Pere de Vallbona 34.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

391627
y = 46352201

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A017000110000IY

Camí  de Vallbona

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Capella Sant Pere de Vallbona 34.EA

Elements Capella de construcció barroca i planta rectangular, orientada en la direcció est-oest. Té un 
cos més baix, situat a la façana sud i destinat a sagristia. L’accés és per la façana de 
ponent on presenta una porta d’estil barroc amb motllures i coronada per una llinda amb 
escut, on hi figuren les claus i la tiara pròpia del patró de l’església. En aquesta façana hi ha
també un òcul central com a única obertura que dóna llum a l’interior. Un campanar 
d’espadanya amb un sol ull, on hi ha situada una campana de bronze, i coronat per 
pinacles i motius decoratius barrocs, acaba de composar la façana principal.
La coberta és de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la directriu de la 
nau, i queda entregat amb el campanar. La coberta de la sagristia, a un pla inferior, és a un 
sol vessant, i també, de teula. Els ràfecs són formats per doble filada de rajola 

Els paraments de les façanes són  de pedra i les arestes són de pedra carejada. 
L’estructura interior presenta tres voltes d’aresta  i en les claus de volta hi ha relleus de 
sants

Context Situada en un punt alt, envoltada de feixes de conreu, al sud de la masia de Vallbona.

Ús actual Religiós

Cronologia 1905

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA. 
Categoria BCIN (escut) amb Nivell 1. 
Integral (escut)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se d'un temple religiós.

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes i interior.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
GAVIN, J.M. 1979: “Inventari d’esglésies”. Bages, vol. 5, Arxiu Gavin. Barcelona: 147.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. R 8.

Informació històrica Al terme hi ha diverses masies que posseeixen capella particular. Entre elles s’hi compta 
Sant Pere de Vallbona, construïda al segle XVII. Presenta una porta d’estil barroc amb un 
magnífic escut referent al patró de l’església. Té una petita sagristia lateral i un campanar 
d’espadanya a la façana principal. L’interior és cobert amb tres voltes d’aresta amb les 
respectives claus de volta amb relleus de sants. Tenia un retaule que va ser destruït per la 
guerra civil (1936-1939).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud est Façana sud
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana oest Façana nord
GVFGVF

Detall campanar d'espadanya Detall campanar d'espadanya
GVFGVF

Detall porta d'accés Detall escut esculpit a la llinda
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Interior. Vista de l'altar Vista exterior novembre 1970
J. M. Gavín, Inv. Esglésies.GVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393491
y = 4636068

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A016000300000IH

Camí  de Sant Salvador

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella 35.EA

Elements Pedró de planta quadrada situat sobre una base també quadrada, construït amb carreus de 
pedra treballats. Té una coberta piramidal amb un petit ràfec perimetral, tot construït amb 
pedra. Una creu de ferro sobre una esfera de pedra treballada coronen la coberta i 
l’element. 

A la part superior de la cara sud, hi ha una fornícula o capelleta coronada per un arc de mig 
punt, amb la imatge de la Mare de Déu de la Pietat. Sobre la capelleta una placa de pedra 
treballada amb la inscripció de “1854” acaba de caracteritzar l’element.

Context Situat a la llera dreta del riu Cardener, al costat de la casa de Cal Mateu de Torroella, a la 
cruïlla entre el camí de Sant Salvador i el camí que condueix fins a Cal Mingot.

Ús actual Pedró-capelleta

Cronologia 1854

Ús original/altres Pedró-capelleta

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Monument històric

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 99-100. 
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 

Informació històrica El Pedró de la Pietat és un oratori alçat a la Mare de Déu de la Pietat. Va ser construït el 
1854 en agraïment a la Mare de Déu per haver deslliurat la parròquia de contraure el 
còlera. Aquesta feia estralls a pobles de l’entorn com Manresa i Súria. Des d’aquesta data 
els parroquians hi van renovar el Vot del Poble cada any. 
Es tracta d’un pilar fet amb carreus de pedra, al capdamunt de la qual hi ha una fornícula o 
capelleta on hi a una reproducció de la imatge de Maria amb el cos del seu fill difunt als 
braços: la Pietat.
L’emplaçament actual no és l’original, fou col•locat en aquest punt a finals del segle XIX, 
per fer-lo més avinent des de la carretera.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor artístic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

Valor sociocultural i etnològic
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud-est Vista de la capelleta
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Vista del pedró amb Cal Mateu de Torroella Detall del coronament del Padró
EAUCAEAUCA
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Indret / barri Navàs
LOCALITZACIÓ

405025
y = 4640394

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP41

Carretera  BV-4235, PK. 3,5
Carretera  de Sant Genís

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Església de Sant Genís de Masadella 36.EA

Elements Església romànica modificada per diferents intervencions d’èpoques posteriors, de planta 
rectangular i façana principal orientada a ponent. 

Formada per una sola nau amb volta de canó i absis semicircular que no es marca a fora.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i ràfec perimetral format per peces ceràmiques a diferents nivells. 

Conserva de l’estil romànic, la façana de ponent força retocada i la paret de migdia on hi ha 
la porta original, actualment tapiada, d’arc de mig punt i amb guardapols decorat amb 
botons de pedra. En una imposta hi ha gravada la data 1782 i les lletres RT, que potser 
indicarien una reparació o reforma de l’església.

La façana principal caracteritzada pel campanar d’espadanya de dos ulls, situat al frontis, 
està composada per la porta d’accés, adovellada i coronada per un arc de mig punt i un 
òcul molt restaurat situat a l’eix del carener.

L’interior es completament emblanquinat i destaquen les motllures de la cornisa que 
segueix l’arrencada de la volta i els arc torals de la volta de canó.

Sobre l’entrada hi ha un cor al qual s’hi accedeix per una escala situada al costat de l’accés

El conjunt de l’església es completa amb l’antiga sagrera situada al costat de migdia, que 
s’hi accedeix des de ponent i on obre l’antiga porta romànica. A l’extrem de llevant de la 
sagrera hi ha un grup de quatre nínxols, protegit per un porxo d’obra vista flanquejat per 
dues columnetes amb coronament ondulat.

Context Situada dalt d'un turó, envoltada de feixes de pedra, al nord del conjunt de la masia de Sant
Genís de Masadella

Ús actual Religiós

Cronologia 1154; Segle XVII-XVIII; 1782

Ús original/altres Religiós

Façanes/Coberta Falten algunes de les peces de coronament del campanar i les existents estan fortament 
erosionades.

Estat conservació Regular 

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16859 / IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes, especialment el portal de ponent i la 

imposta de la porta de migdia i interior  el cor. 
Es protegeix la Sagrera i el seu mur de tancament.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica El lloc de Masadella, vinculat al castell de Viver apareix citat com “ipsa Messedela” l’any 
977. 

La primera referència documental de l’església de Sant Genís la trobem el 1187 en l’acta 
de consagració de Sant Miquel de Viver. La cita entre els límits de la seva demarcació 
parroquial. Es trobava dins l’antic terme del castell de Castelladral i en els límits del castell 
de Viver. 

L’església és un edifici romànic del segle XII, amb importants reformes posteriors d’època 
moderna. De l’antic edifici en conserva la façana força transformada i la paret de migdia, on
hi trobem la porta original tapiada, i restes molt puntuals de l’antiga cornisa. La porta 
romànica presenta un arc de mig punt adovellat, cobert per un guardapols decorat amb 
botons de pedra. Tant l’arc com l’arquivolta arranquen de dues impostes, situades una a 
cada costat. És probable que l’església primitiva tingués una nau coberta amb volta de 
canó i absis semicircular.

El 1293 és documentada l’església com a Sant Genís de “Modiallo”. 

A mitjan segle XIV es documenta Sant Genís de Masadella com a possessió senyorial. El 
rei Pere el Ceremoniós vengué al consell de Manresa la senyoria de sant Genís juntament 
amb el Mujal.
Els documents dels segle XIV procedents de l’Arxiu Parroquial del Mujal assenyalen que 
els masos del pla de Navàs depenien de Sant Genís que n’era la parròquia. En un 
testament del 1362 apareix citat Bernat de Nabars de la parròquia de Sant Genís de 
Mesadela.

Al segle XV Sant Genís es converteix en sufragània de la parròquia del Mujal. 
Des del segle XIV fins al segle XVII Sant Genís va ser el centre de les celebracions 
religioses que es feien al pla de Navàs. 

A partir del segle XVIII és freqüent fer-ho a l’església del Mujal. En ocasions comptades 
encara es farà a Sant Genís.

En època moderna es van dur a terme importants reformes. El temple fou ampliat, 
s’alçaren els murs, es féu una volta nova, s’allargà la capçalera i es suprimí l’antic absis. 
També s’obrí una porta al mur de ponent i es reformà l’antic campanar d’espadanya 
romànic. L’any 1782 es restaurà una de les impostes del portal romànic.

En un document de l’any 1822 es fa esment que a més de l’església parroquial del Mujal 
hi havia una església sufragània a una distància d’uns ¾ d’hora més o menys de l’anterior i 
que estava sota la invocació de Sant Genís.
El 1896 el Bisbe Riu va fer una Visita Pastoral a la parròquia del Mujal, que queda 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Entorn/Jardí Es mantindrà l’espai exterior de la sagrera i el mur i portal que la delimiten.
Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per ser la primera església de les cases del pla de Navàs

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se del temple religiós del pla de Navàs.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1997: “Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939)”. Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs: 11-15.

BENET, A. 1984: “Sant Genís de Massadella”. Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 348. 

GAVIN, J. 1979: “Inventari d’Esglésies”. Bages, vol. 5. Arxiu Gavin. Barcelona: 142.

JUNYENT, F.; MAZCUÑAN, A. 1984: “Sant Genís de Massadella”. Catalunya Romànica. 
El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 348.

recollida en acta i que fa referència als llocs visitats entre els quals esmenta l’església 
annexa de sant Genís. Mana que se’n reparin els desperfectes causats per la humitat i es 
desbrossi el cementiri.

Al segle XX l’església de Sant Genís passa a ser una simple capella del mas. Els 
navassencs demanen al Bisbe que la missa que antigament es celebrava a Sant Genís el 
rector la pugui fer a l’església de casa Vall per facilitar-ne l’assistència. És la nova església 
de Navàs, construïda l’any 1897 la que passa a ser sufragània del Mujal.

A Manresa es conserva un exemplar dels ”Goigs del Gloriós Màrtir Sant Genís” imprès 
a Manresa l’any 1863 per l’estamper i llibreter Pau Roca.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana est Façana sud
EAUCAIPAHN

Detall campanar d'espadanya de dues obertures Detall porta original romànica
IPAHNEAUCA

Detall guardapols decorat amb botons Detall parament de la façana.
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall imposta portal migdia amb inscripció "1782" Detall placa situada sobre la porta principal
EAUCAEAUCA

Interior. Vista des del cor Vista de l'exterior des de ponent. Juny 1973
J. M. Gavín, Inv. Esglésies.EAUCA

Porta d'accés Grup de nínxols a llevant
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Porta original d'entrada, romànica. Juny 1973
J. M. Gavín, Inv. Esglésies.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Nucli de Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401535
y = 4639090

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Església de Sant Cugat de Salou

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP37

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A008000120000IJ 1

Carretera  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Església romànica construïda sobre restes d’un edifici preromànic del qual se’n conserven 
els fonaments de la capçalera, el tenant de l’altar i dos capitells. L’església presenta una 
planta de creu grega, amb dues naus creuades, al centre de les quals s’alça una cúpula 
sobre trompes que a l’exterior acaba amb un cimbori cilíndric.  

Les naus són gairebé totes de la mateixa alçada i estan cobertes amb voltes de canó i 
superiorment resoltes amb coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener 
perpendicular a les diferents façanes.

El capçal actualment, solament conserva l’absis central i l’absidiola de tramuntana, ja que la
de mig dia fou suprimida en edificar-se la sagristia.

Totes les finestres són de mig punt, adovellades i de doble esqueixada. Exteriorment 
presenta una decoració típicament llombarda, que quasi ocupa tots els murs. El capçal i els 
murs frontals de les naus són decorats amb arcuacions cegues i lesenes. El portal d’accés, 
a migdia, coronat per un arc de mig punt adovellat, és d’estil gòtic tardà (s.XVI), en 
substitució de la porta romànica original. 

Cal destacar particularment, el cimbori cilíndric, únic a Catalunya. És de poca alçada i 
presenta una decoració amb finestres cegues. Aquestes estan situades sota el ràfec de la 
teulada i donen la volta a tot el tambor circular.  En aquest mateix punt, a l’interior, s’eleva 
una cúpula, que passa del quadrat a l’octògon mitjançant trompes.  Està coberta amb mitja 
esfera i revestida amb argamassa. 

Els paraments de l’edifici són de pedra vista.

Context Nucli rural. Situada en un planell elevat entre les Esglésies i Castelladral amb una àmplia 
vista sobre el territori. Forma part del nucli de Sant Cugat del Racó.

Ús actual Religiós

Cronologia 926; 1040; 1591; 1666; ; 1957; 1981, 1983

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo 

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16861 IPAHN IPCE

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Església documentada des del segle X

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes i interior.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica Sant Cugat de Salou o del Racó era una possessió del monestir de Ripoll. L’any 925, el 
comte de Cerdanya, Miró II, el Jove, va fer donació en el seu testament de la parròquia de 
Sant Cugat i d’un alou anomenat Ecclesias Clavatas. En el precepte del rei franc Lluís 
l’Ultramarí de l’any 938, on aquest confirmava els béns del monestir de Ripoll, s’indiquen 
els límits de dit alou. Així el situava a la serra de Comacomtal, al sud de la parròquia de 
Sant Cugat. En el precepte del rei Lotari de l’any 982 que aquest concedia a Ripoll es 
continua fent esment d’aquesta possessió. Tot i el nom de l’alou, el lloc de les Esglésies no
hi era inclòs, ja que ja pertanyia al monestir de Sant Llorenç prop Bagà. La parròquia de 
Sant Cugat va estar sempre des del moment de la seva donació sota la jurisdicció dels 
abats de Ripoll. 

De l’edifici preromànic es conserven els fonaments de la capçalera trapezoïdal, el tenant de
l’altar i dos capitells que podrien pertànyer a l’arc triomfal. Per la ubicació de les troballes es
desprèn que aquest primer temple seguia la mateixa orientació que l’actual, és a dir, amb la
capçalera orientada a llevant. Els tenants de l’altar actual provenen de l’església de Santa 
Maria de les Esglésies. L’any 1040 el topònim de l’església s’havia convertit en Sant Cugat 
de Castelladral.

L’edifici romànic de planta de creu grega, era originàriament capçat a llevant per tres absis,
dels quals només en queden dos, l’absis central i els fonaments romànics de l’absis nord. 

L’any 1106 l’atenien des de Montserrat, aleshores priorat de Ripoll. L’any 1293 l’església 
era coneguda com a Sant Cugat de l’Alou.

L’any 1312 consta com a simple parròquia rural. L’església de Sant Cugat era l’església 
principal del lloc. La categoria de parròquia l’ha conservat fins avui. En un llevador de 
censos del monestir de Serrateix de 1370 hi consten, entre altres, també els masos de la 
parròquia de Sant Cugat com són l’Alzina (“Sotsina”-1312) i la masia de l’Espinalt (“Llorens”
1362).

Al segle XVI es va substituir el portal romànic per un de nou en el mateix lloc de l’antic. 
Se’n conserva una llinda que porta l’any, 1599.

Al segle XVII, entorn de l’any 1689, apareix la denominació del Racó, l’església però 
continua utilitzant el primer nom de Salou. 

L’any 1665 es va construir la sagristia que va suposar la destrucció de l’absiodiola sud del 
temple romànic. La sagristia presenta a l’interior una llinda amb la data en la que consta: 
““SAGRISTIA D [J ]ASINTO SOLER R[ ] D  S CUGAT, ANY 1665”.

La resta d’esglésies del municipi pertanyien, excepte Sant Cugat, al Bisbat de Vic. Van 
passar al Bisbat de Solsona, quan aquest es va constituir l’any 1593. La pertinença de la 
parròquia de Sant Cugat va comportar diferents discòrdies entre els abats de Ripoll i els 
bisbes, sobretot referent a la provisió del capellà. L’any 1774 el bisbe de Solsona va firmar 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per ser un dels pocs exemples amb planta de creu grega i l’únic amb un 
cimbori  cilindric.

Per tractar-se del temple religiós del nucli.
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restauració, ara i aquí. Memòria 1981-1982. SCCM. Diputació de Barcelona. Barcelona: 73-
78.

una concòrdia amb l’abat del monestir de Ripoll, per la qual li cedia tota la jurisdicció sobre 
Sant Cugat. Aquesta situació va durar fins l’any 1835 quan la parròquia va passar a estar 
sota l’administració del bisbat de Vic. Al 1874 es va agregar definitivament al de Solsona.

Al Cadastre de 1746 consten a la parròquia de Sant Cugat i les Esglésies 8 propietaris de 
masos. La parròquia posseïa cal Mas i cal Gemilà, que era una casa sense terres al costat 
de l’església. Les propietats més destacables eren les Esglésies i Cellers. El conreu 
predominant eren els cereals i la vinya era minoritària.

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 hi consta 
amb el nom de Sant Cugat del Racó. Es fa referència a l’església i casa, que es troben a 3 
km de distància de la capital de l’Ajuntament (Castelladral). En una de les cases s’hi vivia 
constantment i era d’una sola planta. Mentre que en consta una de deshabitada de tres 
pisos.

L’any 1956 es van començar les obres de restauració a l’església de Sant Cugat del Racó, 
dutes a terme pel Servei de catalogació i conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona, dirigit per l’arquitecte Camil Pallà. El paleta va ser Ramon Pra. Es va netejar la 
façana de ponent, es va substituir la finestra circular per una de doble esqueixada i es va 
enderrocar un cos afegit a aquesta mateixa façana. Es va suprimir un cos cobert, que 
s’adossava pel darrere al campanar d’espadanya de dos arcs. El campanar es va 
consolidar, es va coronar amb lloses disposades a dues aigües i es va desparedar la part 
inferior dels dos arcs. Mentre es feien obres de neteja a l’entorn de l’església es van 
localitzar els fonaments romànics de l’absis nord 1960. Es va reconstruir de forma mimètica
a l’absis central i es va cobrir amb teula àrab. A l’interior de l’església es van repicar tots els
paraments, arcs i voltes per tal de deixar la pedra vista, però es va enlluir de nou la volta de
l’absis central i del presbiteri. Es van destapiar totes les finestres de doble esqueixada de 
l’església i s’hi van col•locar vidres. 

L’any 1961 es va començar a excavar el subsòl del presbiteri i l’absis i es van trobar restes 
de l’església preromànica, de planta trapezoidal, i el suport mutilat de l’altar primitiu. L’altar 
es va muntar de nou sobre els suports d’un altar preromànic procedents de l’antiga església
de Santa Maria de les Esglésies, en el centre de la nau i sota el cimbori. També es va 
trobar dos antics capitells, probablement pertanyents a l’arc triomfal de l’església 
preromànica.

L’any 1981 s’hi va tornar a intervenir sota la direcció del mateix Servei, però amb una nova 
direcció de l’arquitecte Antoni González. En aquesta ocasió es va procedir a la neteja, 
consolidació i reparació de teulades. Es va posar un paviment i es va tornar a col•locar l’ara
al presbiteri. També es van instal•lar punts d’enllumenat a la nau i al presbiteri, i es va fer 
una recuperació virtual de l’absidiola sud desapareguda, sense però, enderrocar la sagristia
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Actuacions finca Restauració anys 1957-1962. Reconstrucció absis de l’Evangeli
Restauració 1981-1982. Antoni Gonzàlez, arquitecte i Santiago Rius, aparellador. 
Constructor Josep Pons (Promociones Navàs SA).
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Façana nord Façana oest
EAUCAEAUCA

Vista des de sud est Detall porta d'accés
IVAEAUCA

Vista des de nord est Detall interior, nau principal
IVAIVA
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1977 Maig 1979
J. M. Gavín, Inv. Esglésies.J. M. Gavín, Inv. Esglésies.

Interior. Maig 1979 Detall porta d'accés
ASPALDBJ. M. Gavín, Inv. Esglésies.

Detall recolzament altar Planta i secció estat actual
Jaume MoyaIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Església de Sant Cugat del Racó  37.01.EA

Vista interior Vista interior del cimbori
Jordi GumíASPALDB

Projecte de restauració 1962. Camil Pallàs i Arisa Projecte de restauració 1962. Camil Pallàs i Arisa
Arxius SCCM DBArxius SCCM DB

Projecte de restauració 1962. Camil Pallàs i Arisa Interior any 1956
Memòria 1981-1982 SPAL DBArxius SCCM DB
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Interior després reforma del presbiteri. Març 1983 Vista des del nord est. Any 1910
Memòria 1981-1982 SPAL DBMemòria 1981-1982 SPAL DB
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Indret / barri Nucli de Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401531
y = 4635888

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP37

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A008000120000IJ 3

Carretera  de Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº58

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Edifici edificat sobre un pla inclinat, al costat de l’església, de planta rectangular que es 
desenvolupa en planta baixa, planta pis i planta sota coberta, amb la façana principal 
orientada a sud. A la façana de llevant hi ha un cos annex, enretirat respecte el pla de 
façana,  també de tres alçades, al qual s’hi accedeix des d’una cota lleugerament superior.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal, amb un petit ràfec perimetral recolzat sobre colls de fusta.  

La façana principal, es caracteritza a la planta baixa pel portal adovellat coronat amb un arc 
de mig punt, situat a l’eix del carener. Una balconada central que obre sobre un balcó 
sense protecció, amb una finestra a cada costat a la planta primera i una petita finestra a la 
planta segona acaben d’ordenar la façana.  Totes les obertures estan emmarcades per 
brancals, llinda i ampit de pedra.  

A la façana est on hi ha el cos adossat, apareix una única finestra a la planta primera, 
actualment tapiada, amb brancals, llinda i ampit de pedra. 

A la façana oest (cantonada sud-oest), pràcticament cega, hi destaca a la base, el 
parament de pedra fet amb grans carreus que farien pensar en una fortificació de l’edifici.  

Pel que fa al cos annex orientat a sud, es caracteritza per la portalada de planta baixa 
coronada per un arc rebaixat. 

Els paraments de les façanes són de carreus de pedra molt ben escairats, arrebossats 
parcialment al volum principal, i de parts de maó ceràmic i parts de pedra també 
arrebossats al cos annex de llevant.  Les cantonades estan resoltes amb cadenes 
cantoneres formades per carreus de pedra molt regulars. 

Per davant la façana sud, i envoltada de coberts, s’aixeca també una petita construcció 
agrícola o pallissa original, amb coberta a dues aigües i desenvolupada en planta baixa i 
una planta pis.

Context Nucli rural. Situada en un planell elevat entre les Esglésies i Castelladral amb una amplia 
vista sobre el territori. Forma part del nucli de Sant Cugat del Racó.

Ús actual Residencial

Cronologia Segles XVI, XVII

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Paraments de pedra de la planta baixa de la façana sud erosionats. Falta protecció del 
balcó. / Coberta en mal estat de conservació amb ràfec parcialment desaparegut.

Estat conservació Dolent;  El cos principal està deshabitat i està en mal estat de conservació.  El cos annex 
actualment habitat està en un estat regular.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN
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Bibliografia BADIA, JM 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162-164.

Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

Informació històrica Les esglésies del municipi pertanyien, excepte Sant Cugat, al Bisbat de Vic. L’any 1593 es 
va constituir el Bisbat de Solsona. A partir d’aquesta data van passar a la seva jurisdicció. 
La pertinença de la parròquia de Sant Cugat va comportar diferents discòrdies entre els 
abats de Ripoll i els bisbes, sobretot referent a la provisió del capellà. L’any 1774 el bisbe 
de Solsona va firmar una concòrdia amb l’abat del monestir de Ripoll, per la qual li cedia 
tota la jurisdicció sobre Sant Cugat. Aquesta situació va durar fins l’any 1835 quan la 
parròquia va passar a estar sota l’administració del bisbat de Vic. Al 1874 es va agregar 
definitivament al de Solsona.

Al Cadastre de 1746 consten a la parròquia de Sant Cugat i les Esglésies 8 propietaris de 
masos. La parròquia posseïa Cal Mas i Cal Gemilà, que era una casa sense terres al costat
de l’església. Les propietats més destacables eren les Esglésies i Cellers. El conreu 
predominant eren els cereals i la vinya era minoritària.

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 hi consta 
Sant Cugat del Racó. Diu que es troba situat a 3 km de distància de la capital de 
l’Ajuntament (Castelladral). Es fa referència a “església i casa”. Sabem que de cases 
almenys n’hi havia dues. En una de les cases s’hi vivia constantment i era d’una sola 
planta; probablement era la que es troba més propera a l’església. L’altra casa consta com 
a deshabitada i tenia tres pisos. Aquesta darrera podria correspondre a la Rectoria.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de la façana principal admetent modificacions puntuals per 
millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures  a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per formar part nucli rural de Sant Cugat del Racó

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes del cos original. Cal destacar la porta d'accés 
adovellada.
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Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud-est Façana sud
EAUCAEAUCA

Façana oest Vista des de nord-oest
EAUCAIVA
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Façana est Façana sud
EAUCAEAUCA

Detall carreus de la façana oest.
IVA

Detall porta d'accés Pallissa situada a la façana sud
EAUCAIVA
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Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393203
y = 46356913

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP38

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A016000230000IE 6554 1320

Carretera  C-55, PK. 53
Camí  de Sant Salvador de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Església de Sant Salvador de Torroella  38.01.EA

Elements Església de planta rectangular, amb la façana principal orientada a ponent, amb una imatge
actual predominant de barroc rural. A ponent se li adossa la casa rectoral.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal.  

La façana oest i principal, queda caracteritzada a la part inferior, per una porta d’arc de mig 
punt, adovellada, amb una inscripció sobre la clau de l’arc que incorpora la data de “1643”, i
un òcul a la part superior de la façana.  Al costat de l’òcul, a l’extrem est de la façana, hi ha 
un rellotge de sol condicionat a la seva orientació. A la façana de migdia també hi ha un 
rellotge de sol pintat de color vermell.

L’església s’eixamplà amb una capella a migdia a mode de transsepte, amb una coberta de 
teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular  al de la nau principal.

Interiorment l’església es resol amb una volta d’arc apuntat, amb un cor situat a sobre 
l’accés.  Una porta al costat de l’altar condueix fins al campanar, situat a llevant, de planta 
rectangular, proporcions molt massisses i coronat per una balustrada.

A migdia s’adossa un cos, entre la capella del transsepte i els peus de l’església, que 
desdibuixa el volum original del temple i que era l’antiga escola de Torroella, avui local del 
poble.

Context Nucli rural. Situat sobre un turó a la riba dreta del Cardener sobre la ruta històrica de la sal.

Ús actual Religiós

Cronologia 1628; 1643; 1666;  Segle XVI-XVIII

Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo;  Lleugers depreniments del revestiment exterior, principalment a la façana principal

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16866 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per formar part nucli rural de Sant Salvador de Torroella

Per l'interès artístic del conjunt

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes inclosos els dos rellotges de sol i interior 
(pintures murals del baptisteri i murs). També es protegeix la creu de pedra de la Santa 
Missió de 1961 que hi ha davant de l'església.
Tots els elements de pedra amb inscripcions.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor sociocultural i etnològic Per tractar-se del temple religiós del nucli.
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Navàs

Església de Sant Salvador de Torroella  38.01.EA

Informació històrica L’església primitiva romànica, situada prop del Castell de Torroella, apareix citada l’any 
1205. Devia ser parròquia d’antic, però no és fins al 1312 que ho trobem documentat.

L’església actual de Sant Salvador de Torroella probablement fou construïda al segle 
XVII, d’una sola nau i volta apuntada. La rectoria annexa probablement és contemporània 
al temple, malgrat les reformes i ampliacions posteriors. Sembla que es va construir l’any 
1632.

L’edifici fou arrebossat exteriorment al 1643. Damunt la llinda de la porta principal una 
llosa porta la inscripció “Deal Beatum, 1643”. Del segle XVII hi ha també una llinda amb la 
inscripció de l’any 1628. El jou de la campana (1632) mantingué el seu emplaçament, en 
ser la campana despenjada durant la guerra civil (1936-1939).

Al costat del baptisteri es conserva una pintura mural de notable interès datada del 1666 
que representa el bateig de Jesús. D’aquesta època és la imatge d’alabastre pintat de la 
Mare de Déu de la Pietat (segle XVII). 

Les capelles laterals del fons de la nau, avui advocades a sant Isidre i al sant Crist, foren 
construïdes els anys 1707 i 1710, respectivament, possiblement en acabar-se la nau 
principal. Al segle XVIII la capella lateral situada al sud i més propera al presbiteri va ser 
allargada. 

El retaule barroc de Torroella va ser construït per Josep Palà, fill d’un mas de la 
parròquia. En donava fe en una inscripció que deia: Joseph Palá, Fuster, 17[  ].

A inicis del segle XIX es va construir la capella de la Pietat i la sagristia. Una llinda amb la 
data de 1802 ho confirma. L’obra fou encarregada al mestre de cases Josep Torrabadella. 
L’any 1926 la capella de la Pietat va ser reparada; s’hi van construir dos bancs-caixa i un 
gran respatller a banda i banda de l’altar. Va ser decorada pel pintor Magí Seres Roca.

Amb la guerra civil (1936-1939) va desaparèixer la imatge d’alabastre pintat de la Mare de 
Déu de la Pietat del segle XVII, la imatge del Padró, el retaule barroc de l’altar major i la 
campana.

L’any 1950 es va celebrar la restauració de l’església, sufragada pels senyors Palà de 
Torroella.

L’actual església de Sant Salvador és un temple de planta barroca, format per una nau 
amb transsepte, i per dos altars-capelles laterals i cor. Es troba orientat a llevant, l’accés a 
ponent i té un campanar de torre. L’interior de l’església es troba ornamentada amb 
imatges olotines de guix, de mitjan segle XX. La imatge actual de la Mare de Déu de la 
Pietat és de 1940. L’altar major és presidit per un fragment reconstruït del retaule barroc 
que hi havia amb l’escena de la transfiguració, flanquejada als laterals per Sant Josep i 
Sant Antoni Abad.

A la façana de ponent i sud del conjunt es conserven dos rellotges de sol pintats de color 
vermell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Església de Sant Salvador de Torroella  38.01.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 178.

CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.

Fitxa núm. 16866 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des del sud Façana sud oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud-est Coberta
IVAIVA

Detall porta d'accés Inscripció de "1643"
IVAEAUCA

Detall coberta amb rellotge de sol -façana sud-est Interior. Inscripció de "1802"
IVAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Interior. Vista de l'altar Interior. Vista del cor
EAUCAEAUCA

Detall campana amb inscripció de "1632" Maig 1979
Jordi Miralda IñigoEAUCA

Inicis del segle XX

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393208
y = 4635913

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP38

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A016000230000IE 6554 1320

Carretera  C-55, PK. 53
Camí  de Sant Salvador de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº1

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Rectoria de Sant Salvador de Torroella  38.02.EA

Elements Edifici de planta rectangular adossat a la façana de ponent de l’església, que es 
desenvolupa en planta baixa, planta pis i espai sota coberta, amb la façana principal 
orientada a sud.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal.

Un petit cos en planta baixa, adossat a la façana oest, on hi ha una portalada tapiada, actua
de terrassa  de la planta primera i acaba de definir la volumetria de l’edifici. 

La façana de migdia, queda caracteritzada pel gran arc rebaixat, adovellat i situat a l’extrem 
esquerra de planta baixa, que genera un petit porxo amb un banc de pedra a cada costat i 
per on s’accedeix a la rectoria. Tres balconades a la planta primera, una de les quals de 
major dimensió i coronada per un arc rebaixat, protegides per una barana de ferro de 
brèndoles verticals acaben de configurar la façana principal. 

La façana de ponent que dona accés a la terrassa, presenta diferents sortides a l’exterior  i 
només presenta una petita finestra a la planta sota coberta. Totes les obertures estan 
resoltes amb brancals, llinda i ampit de pedra treballada. 

L’accés a l’edifici, es realitza a través d’una porta coronada per un arc rebaixat també 
adovellat amb grans carreus de pedra situada al porxo abans descrit. Cal destacar l’espai 
interior que actua de rebedor, resolt amb volta de maó ceràmic i paviment de còdols de riu. 
En aquest punt les portes que condueixen a les diferents estances es resolen amb brancals
i llinda de pedra treballada. 

Els paraments de les façanes són de pedra amb restes de remolinat de morter de calç i les 
cantonades es resolen amb cadenes cantoneres de grans carreus regulars de pedra.

Context Nucli rural. Situat sobre un turó a la riba dreta del Cardener sobre la ruta històrica de la sal.

Ús actual Residencial

Cronologia Segles XVII i XVIII

Ús original/altres Rectoria

Estat conservació Bo;  Lleugers depreniments del revestiment exterior.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Per formar part nucli rural de Sant Salvador de Torroella

Elements Es protegeix la volumetria i les façanes, en especial el conjunt porxat d'accés en planta 
baixa; portal adovellat, bancs i paviment de còdols de riu.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic
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Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga

Informació històrica L’església primitiva romànica, situada prop del Castell de Torroella, apareix citada l’any 
1205. Devia ser parròquia d’antic, però no és fins al 1312 que ho trobem documentat.

L’església actual de Sant Salvador de Torroella probablement fou construïda al segle 
XVII, d’una sola nau i volta apuntada. L’edifici fou arrebossat exteriorment al 1643. Damunt 
la llinda de la porta principal una llosa porta la inscripció “Deal Beatum, 1643”. Del segle 
XVII hi ha també una llinda amb la inscripció de l’any 1628. Sembla que es va construir 
l’any 1632.

La rectoria es troba annexa a l’església actual de Sant Salvador de Torroella, 
probablement fou construïda contemporàniament al temple durant el segle XVII i reformada
i ampliada posteriorment durant el segle XVIII.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició de la façana principal admetent modificacions puntuals per 
millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures  a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original. Caldrà mantenir les voltes de planta baixa, així com el 
paviment de còdols de l’accés principal.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del sud Detall porxo d'accés
EAUCAEAUCA

Detall cobertes Interior. Espai distribuidor
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393190
y = 4636080

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP38

Carretera  C-55, PK. 53

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Al nord del nucli de Sant Salvador de Torroella, a la vessant sud d’un petit turó de la Solana 
de la Fàbrega en un entorn arbrat. 

ELEMENTS

Cementiri situat al nord de l’església de Sant Salvador de Torroella. Està format per un 
recinte de forma rectangular de murs de pedra, i mides aproximades de  vint-i-un metres de 
llarg per altres quaranta-cinc d’amplada amb un únic accés central des de la façana sud. 

L’accés, està format per dos pilastres de pedra amb una reixa de ferro forjat acabada amb 
arc de mig punt i brèndoles verticals que incorporen la inscripció “1886” i coronada per una 
creu de forja.  Una creu de forja, també corona cada una de les cantonades del perímetre 
del recinte. 

Interiorment el recinte s’ordena a partir d’un camí central amb xiprers a cada costat que 
condueix fins a un grup de nínxols que ocupen tot l’extrem nord del recinte.  A l’esquerra del
camí i al llarg del mur de ponent també hi ha nínxols, mentre que a llevant, un mur de 
perímetre més baix, permet tenir vistes sobre l’entorn i la vall del riu Cardener, cap on miren
també tots els nínxols. 

Cal destacar el conjunt del panteó de la família Palà, situat a la dreta del camí, al bell mig 
del recinte, format per un cos quadrat coronat per una cornisa de pedra treballada amb 
quatre pinacles, un a cada cantonada, i cobert amb una cúpula de teula ceràmica vidriada 
d’escata de peix. Una creu amb un àngel esculpit amb pedra,  coronen el panteó.

A l’extrem nord del recinte, hi ha unes antigues restes d’un cobert adossat.

Context Nucli rural. Situat sobre un turó a la riba dreta del Cardener sobre la ruta històrica de la sal.

Ús actual Cementiri

Cronologia Finals del segle XIX inicis del segle XX

Ús original/altres Cementiri

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AF Arquitectura Funerària

Subtipologia funcio. Cementiri

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Per formar part nucli rural de Sant Salvador de Torroella

Per tractar-se del cementiri del nucli.

Entorn de protecció Passeig central amb xiprers

Elements Tanca perimetral del recinte amb porta d'accés i panteó de la família Palà.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX). Fons Danés: Exp. 415.
CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga.
www.patrimonifunerari.cat

Informació històrica El cementiri de Torroella va ser construït l’any 1886. Aquesta Data es troba en la reixa de la
porta de ferro del cementiri. A les cantonades dels murs de pedra del recinte es conserven 
unes petites creus de ferro del mateix estil que la reixa, que possiblement siguin també 
d’aquesta època.
Joan Baptista de Palà i Valls (1841-1919), membre d’una de les famílies benestants de la 
parròquia, va fer la petició de construir un mausoleu a l’interior del temple de Sant Salvador
de Torroella. Consta que la petició fou denegada l’any 1893. La legislació civil prohibia els 
enterraments en llocs que no fossin els cementiris. Finalment, optarien per construir-lo al 
cementiri de Torroella.
En el cementiri de Sant Salvador de Torroella hi ha un mausoleu de la família Palà. A l’any 
1925 hi enterraren a Josep Palà i Valls, germà de Joan Baptista de Palà i Valls i la seva 
esposa Maria Claret i Marvà. 
L’any 1928 els propietaris del terme parroquial de Sant Salvador de Torroella van sol•licitar 
permís per poder construir nínxols particulars en el Cementiri. El cementiri de Torroella 
aleshores parroquial era compartit amb les colònies veïnes de Palà i Valls. És en aquest 
any 1928 que la Colònia Valls va fer la petició de tenir cementiri propi.
La familia Palà va encarregar als anys 1950 la construcció d’un Mausoleu al cementiri de 
Montjuic de Barcelona a l’arquitecte Manuel Baldrich. Aquest, però, no va acabar la feina 
dins els terminis previstos, i fou finalment, l’arquitecte J. Danés i Torres qui acabaria el 
projecte. L’obra tardà quatre anys a estar acabada. És notable la semblança amb el panteó
de Sant Salvador de Torroella. A l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi ha una còpia no 
signada del certificat d’obra, datat en 14-9-1954, que exposa que han quedat llestes les 
obres del Panteó núm. 169, de la Via de Sant Jordi, de l’Agrupació 7ª del Cementeri del 
Sud-oest, de Barcelona. L’arquitecte J. Danés i Torres hi introduí algunes variacions 
respecte el projecte iniciat per Manuel Baldrich. En el Fons Danés hem trobat un document 
(còpia de treball en suport vegetal) on hi ha una clàusula on s’indica que els plànols podrien
ser utilitzats per Danés “o per un altre que al seu dia pogués nombrar el senyor Palà”.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es mantindran tots els elements originals. Els possibles 
creixements tindran especial cura la seva integració i ubicació.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud amb accés. Grup de nínxols de ponent
EAUCAEAUCA

Mur perimetral de llevant Panteó de la família Palà
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Panteó de la família Palà Grup de nínxols de tramuntana
IVAEAUCA

Detall porta d'accés
EAUCA

Creu de forja situada a les cantonades del recinte Passeig central amb xiprers
ILLILL

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Església de Santa Fe de Valldeperes  39.01.EA

Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394783
y = 4640341

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP39

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A011000230000IB

Carretera  C-55, PK. 58
Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Església de Santa Fe de Valldeperes  39.01.EA

Elements Església d’origen romànic, molt transformada al llarg dels anys, d’una sola nau, amb volta 
de canó, orientada est-oest,  un absis orientat a llevant  i un transsepte construït el segle 
XVII, on s’ubiquen dues capelles amb retaules barrocs. 

De l’obra primitiva resten les parets laterals de la nau i l’absis semicircular a llevant, al 
centre del qual hi ha una finestra de doble esqueixada, coronada amb un arc de mig punt 
adovellat.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal que queda amagat pel campanar d’espadanya de dos ulls que corona 
superiorment la façana. El campanar té un cos d’edifici afegit que sembla un comunidor. 

Les capelles laterals, també tenen la coberta de teula aràbiga a dues aigües, i el carener 
perpendicular al principal de la nau.

La portalada principal, orientada a ponent, està resolta amb brancals i llinda de pedra amb 
la inscripció gravada de “1658”. Així mateix, està emmarcada per dues pilastres decoratives
que recolzen un frontó triangular com a únic element decoratiu de la façana. 

L’interior és tot de pedra sense revestir i tots els arcs i portes queden emmarcades per 
brancals i llinda de pedra. A la llinda de la porta que dona accés a la sagristia, hi ha la 
inscripció gravada de “1685”. Associada al temple primitiu es conserva una pica romànica, 
que probablement hauria anat situada al costat de la porta romànica original. 

Actualment el terra es troba rebaixat respecte la cota de l’antiga església primitiva, així es 
constata amb les restes de l’antic portal adovellat, actualment tapiat, i situat a la façana sud 
de la nau principal. 

Pel bon estat de conservació, destaquen els retaules de les capelles dedicats a Sant Isidre 
a la Mare de Deu del Roser. 

L’església està dins un recinte tancat per un mur de pedra coronat per peces de pedra 
treballades, al qual s’accedeix a través d’una única porta amb brancals i llinda de pedra. 
Dins aquest recinte i adossats a la façana de migdia de l’església i de la capella lateral,hi ha
dos grups de quatre nínxols amb coberta de teula ceràmica plana a una aigua i un altres 
construït recentment de dos nínxols.

A la façana nord, adossat a la capella lateral, destaca un petit porxo amb estructura de 
fusta i teula aràbiga, que permet l’accés a l’interior a través de la capella lateral. Aquest 

Context Nucli rural d'una antiga quadra de Navàs.

Cronologia 1139 (primer esment), XII; 1658, 1660, XVII, XVIII, XIX, XX
Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16862 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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porxo està resolt amb paviment  de lloses de pedra i incorpora un banc de pedra treballada.
Ús actual Religiós
Ús original/altres Religiós

Estat conservació Bo 

Informació històrica El topònim de Valldeperes ja és esmentat per primera vegada l'any 977, en la 
documentació medieval relacionada amb les possessions de Castelladral i el Mujal. 
Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelladral. No sabem si mai 
fou parròquia o no passà de sufragània. La trobem esmentada per primera vegada l’any 
1139.

En el segle XVII s’hi realitzaren probablement diverses reformes. Es sobrealçà la nau i 
l’absis, es bastiren dues capelles laterals a manera de creuer i es remodelà el mur frontal, 
l’espadanya del qual té un cos d’edifici afegit que sembla un comunidor. La portalada 
renaixentista, presenta una llinda amb la data de 1658 i, la sagristia, una altra, amb l’any 
1682. El peu que sosté la pica romànica és barroc. Durant la nostra visita vàrem observar, 
a partir de la lectura dels paraments romànics, que el nivell d’ús (pavimentació) del temple 
romànic havia estat rebaixat, molt probablement en aquest moment de grans reformes. En 
el paviment actual hi ha senyalitzada l’existència d’una antiga tomba, que fou amortitzada 
amb formigó per la guerra civil (1936-1939). Probablement es tracta d’una antiga tomba 
tipus hipogeu, de planta rectangular. 

Es conserven d’aquesta època dos retaules barrocs a les capelles. El retaule de migdia 
data de 1660 i és dedicat a Sant Isidre. Presenta diversos relleus de la vida del sant. L’altre
retaule és de la Mare de Déu del Roser, voltada pels misteris del Rosari, que és el primer 
que es troba entrant, a mà dreta. Sembla que la Mare de Déu del Roser és més antiga que 
el retaule barroc. A la part inferior dreta del retaule hi ha una figura, possiblement d’un 
benefactor del Mas Sunyer. En el baptisteri hi hauria hagut el retaule de l’altar major, sota 
l’advocació de Santa Fe, construït durant el segle XVIII. Ara hi ha unes imatges de Santa 
Fe i els Sants Metges Cosme i Damià, de guix que són còpies dels antics. Fou cremat 
durant la guerra del 1936-1939. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per formar part nucli rural de Santa Fe de Valldeperes

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se del temple religiós del nucli.

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes (especialment la porta renaixentista) i 
interior ( retaule i altar).
El mur de tancament i el portal del barri o baluard.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 178.

Fitxa núm. 16862 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

JUNYENT, F.; MAZCUÑÁN, A. 1984: “Santa Fe de Valldeperes”. Catalunya Romànica, El 
Bages, Vol. XI. Barcelona: 351.

Informació oral: Jordi Pons

A ponent de la capella del Roser hi ha un altre cos, afegit a la nau romànica, que amb una 
escala interior duia al cor, ara inexistent. Aquest espai fou utilitzat durant algun temps com 
a mausoleu, probablement de la Família Sunyer. Quan s’enderrocà el cor també es 
tragueren els nínxols. 

Actualment és sufragània de la Coromina de Cardona.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud oest Façana nord
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud i imatge del recinte interior Façana oest
EAUCAIVA

Detall porta d'accés Detall llinda porta d'accés. Inscripció "1658"
IVAEAUCA

Mur de tancament del recinte d'accés Porxo d'accés de la façana nord
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall porxo d'accés Detall porxo d'accés
IVAIVA

Interior. Vista de l'altar Interior. Vista de l'accés
EAUCAEAUCA

Interior. Detall volta del sostre Interior. Detall capella lateral. Retaula barroc
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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erior. Detall capella lateral. Retaula barroc Interior. Detall pica romànica
EAUCAEAUCA

Interior. Accés  sagristia amb inscripció "1685" Interior. Detall taula altar.
IVAIVA

Interior. Detall restes porta original, tapiada.
IVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394809
y = 4640372

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP39

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A011000230000IB

Carretera  C-55, PK. 58
Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº10

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Edifici original de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa, planta primera i 
golfes amb la façana principal orientada a migdia. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal amb
ràfec perimetral format per peces ceràmiques. 

La façana principal, queda marcada per la presència d’una ampliació adossada posterior 
que ocupa la meitat dreta de la façana. La part reculada,  mantén la gran porta d’accés, a 
l’eix del carener, coronada per un arc de mig punt i adovellada, com a element  principal.  
La resta d’obertures de plantes superiors, majoritàriament de nova construcció 
(corresponents a l’última ampliació) i sense un ordre compositiu clar, acaben de configurar 
la façana principal. 

Les façanes laterals, es resolen amb una seqüència de finestres amb brancals, llinda i 
ampit de pedra a nivell de planta primera. Cal destacar la presència de contraforts de pedra 
a la façana de ponent i la continuació de la façana de llevant a partir d’un mur de tancament
en planta baixa fins a l’edifici de la rectoria. Aquest mur incorpora una portalada, d’accés 
posterior, coronada amb un arc de mig punt adovellada, amb la inscripció de “1842” a la 
clau de l’arc. 

A la façana oest, s’evidencia un canvi de parament i cornisa diferent, que ensenya també 
una primera ampliació del cos assenyalat com a original.

La façana posterior, de tramuntana, queda caracteritzada pel cos annex de planta baixa 
que actua de terrassa de planta primera, protegit per una barana de ferro forjat entre 
pilastres de ferro. 

Els paraments de les façanes són de pedra amb restes de remolinat de morter de calç a la 
majoria de les façanes, a excepció de la planta baixa de la façana sud que està 
completament arrebossada. Les cantonades es resolen amb cadenes cantoneres de grans 
carreus de pedra regulars.  

Malgrat els afegits i transformacions exteriors, a l’interior la masia conserva intacte el cos i 
l’organització bàsica de la masia, així com la decoració originària, doncs s’ha habilitat una 
part d’aquest com a habitatge i la resta s’ha conservat intacte. Són molt interessants les 
cambres amb les alcoves, l’excepcional sala de música i, també, la gran sala que separa 
les dues parts ben definides de la casa. També es de destacar la pallissa.

Context Nucli rural d'una antiga quadra de Navàs.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen segle XIV; Segle XV-XVII; XVIII; XIX; Reformes Primer terç del segle XX.

Ús original/altres Residencial

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16858 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Estat conservació Bo 
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 39.02.EAEl Sunyer (masia) 

Informació històrica El mas Sunyer apareix esmentat juntament amb altres masos abans del fogatge de 1365-
1370, de la zona de Valldeperes, junt amb Cal Simon, Cal Mas i Cal Perejoan Llobet.

La part més antiga de la masia El Sunyer va ser construïda entre els segles XV i XVI. Al 
segle XVIII es va ampliar la casa. Les reformes més importants tant a la casa com a 
l’església es van produir entre els segles XVII i XVIII, com el cos adossat a la façana sud 
que data de 1770 que consta en un finestral de la primera planta. 

A l’entorn de l’església hi ha un pou que presenta una data d’inscripció amb la data de 
1667 amb un reforç exterior que el revesteix amb data de 1925.

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862, la masia 
és anomenada El Sunyer, de la qual es diu que és un “caserio”, i que es troba situada a 8 
km del nucli on hi ha l’Ajuntament, és a dir, Castelladral. Hi figuren inventariats tres edificis, 
un habitat i dos de deshabitats. Dos tenen més d’un pis i un en té tres.

Al segle XIX es va construir un mur de tancament adossat a l’extrem est de la façana 
nord de la masia, que dóna accés a la façana de llevant. Hi ha una llinda amb inscripció de 
l’any 1842, al portal d’entrada al barri. També, a ponent, es protegeix l’accés directe a 
l’església. Constatem que s’obre un nou portal en el mur de tancament exterior, l’any 1862, 
tal i com queda palès en una llinda on hi ha gravada aquesta data. Per la banda interior 
s’observa una porta tapiada. Segons ens comenta un membre de la família del mas 
Sunyer, el mur i el portal esmentats són medievals. El coronament del mur és amb lloses a 
un sol vessant amb pendent cap a l’interior del pati. 

Al portal d’entrada a la masoveria, situat a la façana de llevant, hi ha una llinda amb l’any 
1866. En un dels annexes, situats al nord i davant l’església, hi ha una altra llinda amb la 
data de 1853.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur perimetral i portals del barri o baluard.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per formar part nucli rural de Santa Fe de Valldeperes

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeixen tots el volums del mas i elements destacats de les façanes: Portals d'accés 
adovellats i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin 
una inscripció. Es protegeix la tanca i els portals del barri o baluard.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 178.

Fitxa núm. 16862 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

JUNYENT, F.; MAZCUÑÁN, A. 1984: “Santa Fe de Valldeperes”. Catalunya Romànica, El 
Bages, Vol. XI. Barcelona: 351.

Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

Informació oral: Jordi Pons.

A inicis del segle XX, Joan Ponç començà les grans obres de reforma i remodelació de la 
masia El Sunyer que van continuar fins el 1970. Observem una llinda de 1915 en un 
finestral de la façana nord i diverses obertures de la planta superior, situades a la façana 
principal del mas, d’estil entre racionalisme i noucentisme, que han de correspondre a 
obres de reforma realitzades en el primer terç del segle XX. La porta principal té la data de 
1911 amb tatxes metàl•liques damunt la planxa metàl•lica que protegeix la fusta. 

La pallissa situada a llevant de l’absis de l’església té una llinda amb la data de 1924.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Vista des del nord
EAUCAIVA

Detall unió cos original i cos annex Façana oest
EAUCAEAUCA

Façana sud masia original Detall cos annex a façana sud
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall porta d'accés Detall cos annex a façana nord
IVAIVA

Mur de ponent amb portalada d'accés al recinte Detall inscripció "1862" a la clau de l'arc.
IVAIVA

Detall obertura cos annex Detall balconera cos annex
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Mur de llevant amb portalada d'accés al recinte Detall porta d'accés al recinte
EAUCAEAUCA

Incripció de "1842" a la clau de l'arc Detall finestres façana est
IVAIVA

Inscripció a la llinda de "1915" Incripció de "1769" a la clau de l'arc
IVAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Inscripció de "1770" a la llinda - façana sud
IVA
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Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394815
y = 4640354

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP39

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A011000230000IB

Carretera  C-55, PK. 58
Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº9

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Situada a migdia del mas El Sunyer, és una petita masia de planta rectangular de setze 
metres d’amplada per dotze de profunditat que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i 
golfes, amb la façana principal orientada a migdia

Pel costat de llevant s’adossa una ampliació d’una crugia i menor altura que segueix 
l’alçada original del cos principal, clarament diferenciat amb l’aparell de pedra de la façana. 

Des de l’aresta de llevant del cos principal, i perpendicular a la façana, hi ha un mur  que 
s'uneix amb una sèrie de corrals i coberts que envolten la casa i que creen a través del 
baluard, un espai tancat amb la façana principal.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal, 
amb ràfec perimetral format per encadellat ceràmic. 

L’accés principal es fa des de ponent, a través d’un portal que porta a l’era. 

La façana principal, de composició simètrica, s’ordena en planta baixa a partir d’una 
portalada central, a l’eix del carener, coronada per un arc rebaixat de pedra amb la 
inscripció gravada de “1866”, i brancals de pedra. Una altra portalada amb brancals 
ceràmics, a l’esquerra i una finestra, a la dreta, defineixen aquesta planta d’accés. Les 
plantes superiors es caracteritzen per una balconada central, la de la planta segona es 
coronada per un arc de mig punt,  que separa a planta primera una finestra a cada costat 
amb brancals i llinda de pedra treballada.

Els paraments de les façanes són de pedra amb restes de remolinat de morter de calç i les 
cantonades es resolen amb cadenes cantoneres de grans carreus de pedra regulars.

Context Nucli rural d'una antiga quadra de Navàs.

Ús actual Residencial

Cronologia 1866

Ús original/altres Rectoria

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Per formar part nucli rural de Santa Fe de Valldeperes

Elements Es protegeix el volum i elements destacats de la façana: Portal d'accés adovellat i finestres
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. I la 
tanca del barri o baluard amb el seu portal.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

Informació històrica En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862, la masia 
és anomenada El Sunyer, de la qual es diu que és un “caserio”, i que es troba situada a 8 
km del nucli on hi ha l’Ajuntament, és a dir, Castelladral. Hi figuren inventariat tres edificis, 
un habitat constantment i dos de deshabitats. Dos tenen més d’un pis i un en té tres. Un 
d’aquests podria fer referència a la rectoria. Per tant, en aquesta data la masoveria ja 
estava construïda. És probable que pocs anys més tard la casa es reformés, n’és testimoni 
la data inscrita al portal d’accés.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur perimetral i portals del barri o baluard.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 

sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud i porta d'accés al recinte Façana sud
EAUCAEAUCA

Detall porta d'accés Inscripció de "1866" a la clau de l'arc
EAUCAEAUCA

Façana nord
IVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402324
y = 4638533

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP40

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A005000290000IY

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Església romànica, amb d’origen preromànic, d’una sola nau i amb volta de canó, orientada 
nord-sud amb una absidiola a llevant.
De l’edifici romànic, se’n conserva el braç septentrional del creuer amb el seu absis. A la 
façana nord encara es pot observar la decoració llombarda. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana oest, per on 
s’accedeix, i amb un campanar d’espadanya de dos ulls que corona i ocupa tota la façana 
sud. L’absidiola romànica, conserva la coberta original resolta amb lloses de pedra.

La façana sud, es pràcticament cega i només hi ha, una petita finestra a l’eix del carener i a 
l’alçada del cor.

La façana de ponent està caracteritzada per la presència de la porta d’accés, coronada per 
un arc de mig punt i emmarcada per unes grans dovelles de pedra, recolzades sobre la 
imposta de cadascun dels brancals de pedra. A la clau de l’arc hi ha inscripció de “1574”.  
Al costat esquerra d’aquesta, hi ha annex el cos més baix de la sagristia, de planta 
rectangular i cobert a dues aigües.

La resta de les façanes són completament cegues, a excepció del petit absis de llevant on 
hi ha dues petites finestres d’arc de mig punt, emmarcades amb brancals, llinda i ampit de 
pedra carejada.  Adossat al mur de llevant al costat esquerra,  hi ha les restes d’un mur 
semicircular,  que fa pensar de la presència d’un segon absis vinculat a l’església original. 
Els paraments de les façanes són de pedra.
A l’interior, a l’extrem nord, hi ha el cor recolzat amb estructura de fusta i protegit per una 
barana de fusta de barrots treballats verticals. Ha desaparegut l’escala d’accés. Es 
conserven restes murals a la volta de la nau i a la barana del cor.

Context Nucli de les Esglésies, situat en un planell entre Sant Cugat del Racó i Mujal.

Ús actual Religiós

Cronologia Origen 983; S. XI; S.XIII; 1574 (llinda); S, XVI; XVII

Ús original/altres Religiós

Façanes/Coberta La coberta original de l’absis està en mal estat de conservació, amb una part de les lloses 
despreses. La coberta de teula ceràmica està en estat regular.

Estructura/Interior Interior en molt mal estat de conservació. Hi ha una important esquerda al mig de la volta 
de canó i hi ha presència d'humitats. Falta pràcticament la totalitat de la barana de 
protecció del cor, així com l’escala d’accés. L'estructura tampoc es veu sòlida.

Estat conservació Regular 

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional AR Arquitectura Religiosa

Subtipologia funcio. Església

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16865 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Elements Es protegeix tot el conjunt: volumetria, façanes i interiorc (El cor, les restes de pintures 
murals de la volta, el paviment). Es protegeix l'entorn com a àrea d'expectativa 
arqueològica.
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Informació històrica Santa Maria de les Esglésies es trobava dins l'antic terme del castell de Castelladral, al lloc 
anomenat Ecclesias Clavatas. Aquest lloc és documentat des del 926. L'església apareix 
citada en l'acta de consagració i dotació del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, l'any 983. 
Però, és molt possible que ja existís l'any 926, en temps de Miró el Jove, comte de 
Cerdanya, segons que es desprèn del precepte del rei Lluís per al monestir de Ripoll, del 
939. Aquest monestir tenia a l'indret de les Ecclesias Clavatas un cenobi femení, els 
delmes, les primícies i tota la talla. Aquesta possessió era del monestir molt abans del 983. 
Segons Badia, abans d'aquesta data es creu que existia en el pla de les Esglésies quatre 
nuclis de vida eremítica, que més tard passaren a fer vida comunitària per influència de 
l'esmentat monestir, i es centraren en una sola església, la de Santa Maria, que reuniria les
advocacions de les altres esglésies ermitanes. 
A les Esglésies al 983 hi havia "domum sancte Marie, et sancti Laurencii, et sancti Petri, et 
santi Johannis". Segons Badia aquí la paraula domum s'ha d'interpretar com a monestir i 
seria la primera referència monàstica en aquest indret. 
D'aquest primer edifici pre-romànic ens han arribat dos tenants d'altar, que actualment 
sostenen l'ara de Sant Cugat del Racó. Cadascun d'ells té, tallats en un sol bloc de pedra, 
dos paral•lelepípedes, l'un a dalt i l'altre a baix, separats per dos cilindres de secció 
ovalada, que porten incises a tot el volt unes aspes, element decoratiu de tradició visigòtica
(SITJES, 1977: 214-215). Aquests tenants fan 60 cm d'alt i la base fa 52 per 32 cm.
Al segle XI, concretament l'any 1038, es va consagrar l'església romànica. 
Les Esglésies és una construcció romànica d'una sola nau. D'aquesta fase se'n conserva e
braç septentrional del creuer amb el seu absis. A la paret nord hom hi pot veure encara la 
decoració llombarda. Es diu que l'edifici romànic del segle XI era una reproducció, si bé, de 
més petites proporcions, de l'església de Sant Cugat Salou.
El 1258 tenim una referència explícita que en aquesta església que depenia del monestir 
Sant Llorenç prop Bagà s'hi reuní un grup de donades per indicació del seu abat. La 
comunitat no deuria estar gaire desenvolupada, ja que com a representant se cita una 
Maria moniali, sense que hom sàpiga si es regien per una regla i si aquesta era la 
benedictina, com caldria suposar per la dependència de l'església. La vida comunitària no 
degué durar gaire,
Al segle XIV ja no hi havia vida monàstica a les Esglésies, només era parròquia. L'any 1326
el monestir de Sant Llorenç prop Bagà es va vendre la batllia i el mas de les Esglésies al 
donzell Pere de Santa Eulàlia, habitant del Castell de Súria, ja que el 1362 en Berenguer de
les Esglésies actua com a batlle i procurador del dit Santa Eulàlia. El monestir, però, hi 
mantindrà alguns alous i continuarà percebent els delmes almenys fins al segle XVII. 
Entorn el territori de Les Esglésies hi havia també, al segle XIV, alguns masos que 
apareixen citats abans del fogatge de 1365-1370. Aquests són: Can Gosart  (Cosart) citat 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Façanes/Coberta Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes, sense permetre la 
modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura, tipologia i elements interiors.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Es permeten les actuacions de conservació, consolidació, 
adequació i restauració del bé.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per formar part nucli rural de les Esglésies i per l'antiguitat de l'origen del 
tempe

Per l'interès artístic del conjunt

Per tractar-se del temple religiós del nucli.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia ABADAL, R. 1926-1952: "Els diplomes carolingis a Catalunya". Catalunya Carolingia, vol II. 
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona: 164.
BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 1988: 
155-182.
BENET, A. 1984: "Santa Maria de les Esglésies". Catalunya Romànica, vol. XI. Barcelona: 
345-346.
GAVIN, J. 1979: “Inventari d’Esglésies”. Bages, vol. 5. Arxiu Gavin. Barcelona: 142.
Blog: http://mariaestruch.blogspot.com.es/

al 1315; el mas de Les Esglésies (Esesgleyes) i Vilarrasa (segurament l'actual Can Pasols) 
citats el 1362. Als segles XIV i XV, arran dels problemes ocasionats per les pestes primer i 
les guerres al segle següent després, algunes parròquies passaren a ser sufragànies de les
més importants. En tenim però constància en documentació posterior. 
Al 1580 Santa Maria de les Esglésies consta com a annexa de Sant Cugat Salou. 
Als segles XVI-XVII es dugueren a terme diferents obres d'ampliació i reformes a la major 
part d'esglésies del municipi, fet que s'ha vist com a símptoma de recuperació econòmica i 
demogràfica. En aquesta època es va fundar la confraria del Roser. 
Al segle XVI, les restes romàniques passaren a formar part de la capçalera de la nova 
església. Sobre el mur de migdia es va construir un campanar d'espadanya. En aquesta 
fase es construí en el mur de ponent el portal que avui dia dóna accés al temple. Hom hi 
pot llegir encara la data de 1574 en la llinda que forma la clau de volta. Al seu interior es 
conserven restes murals en la volta de la nau i en la barana del cor, de fusta policromada. 
Posteriorment es féu una sagristia i es sobrealçà la teulada. 
Fins al segle XVII totes les esglésies del municipi pertanyien al bisbat d'Urgell. Durant 
aquest segle es va constituir el Bisbat de Solsona i totes les esglésies, a excepció de Les 
Esglésies, van passar al Bisbat de Solsona. La pertanyença de la parròquia de Sant Cugat 
de Salou al monestir de Ripoll va provocar diferents discòrdies entre els abats de Ripoll i els
bisbes, sobretot pel que feia a la provisió del capellà.
Segons el cadastre de 1746, Sant Cugat i les Esglésies tenien 8 propietaris de masos. La 
meitat hi vivien. Encara que el cadastre assigna un sol mas a cada propietari, se sap que 
molts d'ells en tenien de secundaris. La parròquia posseïa Cal Mas i Cal Gemilà que era 
una casa sense terres, al costat de l'església. Les propietats més destacables eren les 
Esglésies i els Cellers.
Al segle XVIII, en concret l'any 1774, el bisbe de Solsona firmà una concòrdia amb l'abat 
del monestir de Ripoll pel qual li cedia tota la jurisdicció sobre Sant Cugat.
El 1835 la parròquia de Sant Cugat va passar a estar sota l'administració del bisbat de Vic. 
L'any 1874 va quedar agregada definitivament al bisbat de Solsona.
L'any 1989 Jordi Contijoch va fitxar l'edifici de Les Esglésies en l'Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Actualment l'església es fa servir com a 
magatzem.

Ortofoto

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Base Ortofoto ICC editada
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Absis romànic Detall portalada d'accés
EAUCAEAUCA

Façana est Detall decoració llombarda
EAUCAEAUCA

Restes del mur semicircular Detall portal adovellat
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Interior. Detall barana del cor Façana sud
IPAHNEAUCA

Façana oest
J.M. Gavín, Inv. Esgl. / 1970

Interior. Cor Interior. Volta de canó
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402292
y = 4638501

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP40

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A005000290000IY

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº74

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Esglésies (masia)  40.02.EA

Elements Edifici de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, amb la 
façana principal orientada a sud.

Es tracta d’un volum actualment molt net sense afegits, de divuit metres de llargada per 
onze de profunditat, amb caràcter de casal.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal, amb 
ràfec perimetral format per escalonat de peces ceràmiques. 

La façana principal amb poca presència d’obertures i de proporcions petites, li donen un 
aspecte molt massís. Hi destaca la porta coronada per un arc de mig punt, adovellada, amb
una inscripció a la clau amb l’anagrama de Jesús i la data de 155...

En el mateix eix vertical, a la planta primera hi ha una finestra amb brancals, llinda i ampit 
de pedra carejada, amb tres inscripcions dins d’un rectangle, de les quals només es llegeix 
part de la del centre:.IESUS MARIA LO MESTRE(-). Dues finestres de menor dimensió 
però amb les mateixes característiques, una a cada costat, acaben de configurar la planta 
primera. A la planta sota coberta, i en el mateix eix vertical que la porta, una única finestra, 
emmarcada amb pedra carejada,  i per sota la barbacana, corona la façana sud.

Aquesta mateixa configuració de tres finestres a planta primera i una a planta segona es 
repeteix a la façana nord, totes tres amb brancals, llinda i ampit de pedra carejada.

A la façana est, es manté aquesta poca proporció del buit, i queda ordenada per una 
balconada i una finestra a la planta  primera i només tres obertures a planta segona, una de
central a l’eix del carener coronada per un arc rebaixat, que separa dues petites finestres 
de proporcions verticals.  

Cal tenir present que aquesta façana de llevant només es presentava en planta segona, ja 
que fins fa molt poc, hi havia annex un cos de planta baixa i planta pis.

Els paraments de les façanes són de pedra.

Context Nucli de les Esglésies, situat en un planell entre Sant Cugat del Racó i Mujal.

Ús actual Residencial

Cronologia S. XIV (1362 - Primera cita del mas); 1508 (llinda), segle XVI; Consta també en el fogatge 
de 1553.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Hi ha depreniments del revestiment exterior. Els ampits de pedra així com les dovelles 
superiors de la porta d'accés estan erosionades.

Estat conservació Regular 

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16884 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica Santa Maria de les Esglésies es trobava dins l'antic terme del castell de Castelladral, al lloc 
anomenat Ecclesias Clavatas. Aquest lloc és documentat des del 926. L'església apareix 
citada en l'acta de consagració i dotació del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, l'any 983. 
Però, és molt possible que ja existís l'any 926, en temps de Miró el Jove, comte de 
Cerdanya, segons que es desprèn del precepte del rei Lluís per al monestir de Ripoll, del 
939. Aquest monestir tenia a l'indret de les Ecclesias Clavatas un cenobi femení, els 
delmes, les primícies i tota la talla. Aquesta possessió era del monestir molt abans del 983. 
Segons Badia, abans d'aquesta data es creu que existia en el pla de les Esglésies quatre 
nuclis de vida eremítica, que més tard passaren a fer vida comunitària per influència de 
l'esmentat monestir, i es centraren en una sola església, la de Santa Maria, que reuniria les
advocacions de les altres esglésies ermitanes. 
A les Esglésies al 983 hi havia "domum sancte Marie, et sancti Laurencii, et sancti Petri, et 
santi Johannis". Segons Badia aquí la paraula domum s'ha d'interpretar com a monestir i 
seria la primera referència monàstica en aquest indret. 
D'aquest primer edifici pre-romànic ens han arribat dos tenants d'altar, que actualment 
sostenen l'ara de Sant Cugat del Racó. Cadascun d'ells té, tallats en un sol bloc de pedra, 
dos paral•lelepípedes, l'un a dalt i l'altre a baix, separats per dos cilindres de secció 
ovalada, que porten incises a tot el volt unes aspes, element decoratiu de tradició visigòtica
(SITJES, 1977: 214-215). Aquests tenants fan 60 cm d'alt i la base fa 52 per 32 cm.
Al segle XI, concretament l'any 1038, es va consagrar l'església romànica. 
Les Esglésies és una construcció romànica d'una sola nau. D'aquesta fase se'n conserva e
braç septentrional del creuer amb el seu absis. A la paret nord hom hi pot veure encara la 
decoració llombarda. Es diu que l'edifici romànic del segle XI era una reproducció, si bé, de 
més petites proporcions, de l'església de Sant Cugat Salou.
El 1258 tenim una referència explícita que en aquesta església que depenia del monestir 
Sant Llorenç prop Bagà s'hi reuní un grup de donades per indicació del seu abat. La 
comunitat no deuria estar gaire desenvolupada, ja que com a representant se cita una 
Maria moniali, sense que hom sàpiga si es regien per una regla i si aquesta era la 
benedictina, com caldria suposar per la dependència de l'església. La vida comunitària no 
degué durar gaire,
Al segle XIV ja no hi havia vida monàstica a les Esglésies, només era parròquia. L'any 1326
el monestir de Sant Llorenç prop Bagà es va vendre la batllia i el mas de les Esglésies al 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per formar part nucli rural de les Esglésies

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum i elements destacats de la façana: Portal d'accés adovellat i finestres
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. També 
la distribució interior i elements d'interès que hi puguin haver.
Es protegeix el barri i la tanca.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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donzell Pere de Santa Eulàlia, habitant del Castell de Súria, ja que el 1362 en Berenguer de
les Esglésies actua com a batlle i procurador del dit Santa Eulàlia. El monestir, però, hi 
mantindrà alguns alous i continuarà percebent els delmes almenys fins al segle XVII. 

L’any 1326, l'abat del Monestir de Sant Llorenç prop Bagà, Guillem Savila, vengué la batllia 
i el mas de les Esglésies, per 2000 sous.
Entorn el territori de Les Esglésies hi havia també, al segle XIV, alguns masos que 
apareixen citats abans del fogatge de 1365-1370. Aquests són: Can Gosart  (Cosart) citat 
al 1315; el mas de Les Esglésies (Esesgleyes) i Vilarrasa (segurament l'actual Can Pasols) 
citats el 1362. Als segles XIV i XV, arran dels problemes ocasionats per les pestes primer i 
les guerres al segle següent després, algunes parròquies passaren a ser sufragànies de les
més importants. En tenim però constància en documentació posterior. 
La masia de les Esglésies consta en el fogatge de 1553. Al 1580, Santa Maria de les 
Esglésies consta com a annexa de Sant Cugat Salou. 
Damunt el portal principal d’entrada a la masia de les Esglésies, observem en la dovella 
que forma la clau de volta, una data pràcticament esborrada; amb moltíssimes dificultats i 
reserves intuïm: 1[55][ ]; per sobre d’aquesta hi ha una creu i les lletres IHS, que encara es 
llegeixen clarament. En la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic redactada l’any 
1984, s’esmenta la presència d’una llinda amb la data de 1508. No sabem si s’està parlant 
de la mateixa, donat que la ubiquen en un finestral. A nivell de la primera planta i a la 
mateixa façana de migdia hi trobem una altra llinda que conserva parcialment el següent 
text: “IESUSM/ARIALO/MESTRE [ ]V [            ]”, però sense cap data.
Als segles XVI-XVII es duen a terme diferents obres d'ampliació i reformes a la major part 
d'esglésies del municipi, fet que s'ha vist com a símptoma de recuperació econòmica i 
demogràfica. En aquesta època es va fundar la confraria del Roser. 
Segons el cadastre de 1746 Sant Cugat i les Esglésies tenien 8 propietaris de masos. La 
meitat hi vivien. Encara que el cadastre assigna un sol mas a cada propietari, se sap que 
molts d'ells en tenien de secundaris. La parròquia posseïa Cal Mas i Cal Gemilà que era 
una casa sense terres, al costat de l'església. Les propietats més destacables eren les 
Esglésies i els Cellers.
Al segle XVIII, en concret, l'any 1774 el bisbe de Solsona firmà una concòrdia amb l'abat 
del monestir de Ripoll pel qual li cedia tota la jurisdicció sobre Sant Cugat.
El 1835  la parròquia de Sant Cugat va passar a estar sota l'administració del bisbat de Vic.
L'any 1874 va quedar agregada definitivament al bisbat de Solsona.
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana nord
EAUCAEAUCA

Façana nord Detall llinda amb inscripcions gravades
EAUCAIPAHN
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Detall de l'arc amb inscripció IHS 155[-] Cos annex enderrocat. Foto any 1984
Jordi Miralda IñigoEAUCA
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402176
y = 4641268

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A007000210000IP 63494 2142 3

Camí  del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº83

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Conjunt que agrupa diverses construccions. La masia és de planta quadrada i es 
desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Té una important torre adossada a la façana nord 
en la qual interiorment hi ha dues tines revestides amb ceràmica, a les que s’hi accedeix 
per una escala exterior. Adossat a la façana principal hi ha un cos afegit que havia estat 
una porxada ben integrada, però que avui conforma un cos  de moderna construcció que 
desmereix el conjunt.   Al nord de la masia hi ha una antiga construcció interessant i 
destinada a pallissa.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal. La torre és coberta amb teula aràbiga i a quatre vessants. Tots els ràfecs 
són ceràmics i formats amb doble filada de teula i rajol. 

Els paraments dels murs són de carreus de pedra tallada i guanya importància el rejuntat 
amb morter de calç. Totes les obertures queden emmarcades amb pedra carejada. A la 
façana principal hi ha un portal adovellat amb una finestra superior amb motllura i una petita
espitllera. 

A la façana sud hi ha una balconada emmarcada i una llinda amb la inscripció 
IHS.MARIA.1595, i en aquesta mateixa façana sobre la llinda de la finestra hi ha el relleu 
d’una cara d’un home esculpida. Presenta un pentinat curt i un coll de roba que denota la 
importància del personatge. Hi ha una altra inscripció molt malmesa per raó de la 
meteorització de la pedra sorrenca que fixa IHS.MARIA.15..

La pallissa també presenta murs de carreus de pedra i coberta amb teula aràbiga, amb un 
petit ràfec suportat pel voladís de les bigues. Cal destacar l’important portal adovellat de la 
façana nord.

Context Situada en un punt alt sobre la carena pel damunt de feixes de conreu i envoltada pel bosc. 
El camí d’accés volta el conjunt per el costat sud fins a la façana  principal a llevant.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval segle XIV (1312); Llindes 1595, 15[  ].

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Meteorització puntual d'alguns dels elements de pedra que emmarquen les diferents 
obertures.

Estat conservació Regular;  L'estat en general és bo però manca manteniment de façanes i cobertes

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal adovellat i 

finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
Es protegeixen les tines i el volum de la pallissa, i totes les construccions annexes que 
puguin tenir un interès sociocultural i etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. R 54.

Informació històrica En un llevador de censos del monestir de Serrateix del 1370 s’hi troben Comaposada, La 
Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la Llastanosa.  A la zona de 
Valldeperes s’hi esmenta el Sunyer, Cal Simon, Cal Mas i Cal Perejoan Llobet. De la zona 
de Sant Cugat es fa referència a “Sotsina” (l’Alzina) l’any 1312 i “Llorens”, avui anomenada 
l’Espinalt (1362).
L’any 1595 es va fer una reforma i ampliació de la casa.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Alsina de Sant Cugat”. Hi consta que és una “Alquería (casa de 
labor)”, que estava situada a 5 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici 
habitat constantment, de dues plantes.
Segons notícies orals dels actuals propietaris, recollides per Jordi Piñero, la casa havia 
pertangut a un baró, i havia fet d’hostal durant un temps. Es trobava a peu del camí ral que 
venia de Montmajor i seguia en direcció Balsareny, cap a Castellnou de Bages i Manresa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Entorn de protecció Es milloraran els revestiments i acabats exteriors dels coberts de l’entorn immediat per tal 
d’integrar-los en el conjunt.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Vista des del nord
EAUCAEAUCA

Detall torre original Façana est
EAUCAGVF
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Detall portal adovellat d'accés Detall portal adovellat d'accés
EAUCAEAUCA

Detall torre Detall balconada façana sud
GVFIVA

Detall finestra façana est Vista des del nord
EAUCAEAUCA
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Detall llinda amb inscripció "IHS.MARIA.1595" Detall carota de pedra de la façana sud
GVFGVF

Detall llinda amb inscripció "IHS.MARIA.15.." Detall de les tines
EAUCAIVA

Detall de les tines
EAUCA
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392571
y = 4636596

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
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Camí  de Sant Salvador
Camí  de l'Alzina

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº2

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia) 42.EA

Elements Conjunt que agrupa diverses construccions. La masia és de planta quadrada i es 
desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Per al costat nord-est té adossat un cos 
independent, també resolt en planta baixa i dues plantes que conforma la masoveria, dues 
construccions annexes mig enderrocades queden adossades en aquest volum. Separat de 
l’edificació, al costat de llevant, hi ha un cobert amb la coberta parcialment enderrocada que
es desenvolupa en planta baixa.  En un dels cossos annexes a l’edifici hi ha dues tines.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal. El cos adossat de la masoveria, també presenta coberta de teula i el 
carener és paral•lel a l’anterior.

Totes les obertures de la masia queden emmarcades amb pedra carejada. És de destacar 
una petita finestra de la façana principal amb la inscripció a la llinda de 1711, i una altra en 
la façana posterior, en la qual hi ha una inscripció amb data de 1770. 

La façana sud de la masoveria queda composada per una seqüència de cinc arcades 
emmarcades amb maó, a raó d’una a planta baixa com a accés i dues per planta a mode 
de balconada.

Els paraments dels murs són de pedra senzilla sense revestir, i en la part inferior s’hi 
disposen carreus de pedra tallada. És de destacar un contrafort a la part baixa de la façana 
de llevant. 

Als efectes de corregir un important desplaçament de la paret, en la cantonada sud-oest 
s’hi constata una important reparació amb maó massís, que de forma respectuosa recupera
la totalitat d’una crugia.

El cobert de llevant, també resolt amb pedra, hi destaquen els dos grans arcs de pedra que 
conformen la façana oest, així com l’arc que es troba a la façana sud, tots ells emmarcats 
amb maó ceràmic.

Context Situada sobre una petita carena pel damunt de feixes de conreu i envoltada de bosc. El 
camí d’accés es situa al nord de la masia.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval (1447), XV; segles XVIII-XIX. XX

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Façanes del cos original amb presència d'esquerdes i fissures importants. / La coberta 
presenta ondulacions puntuals en el ràfec. La coberta de la pallissa està ensorrada.

Estat conservació Dolent;  A excepció de la reforma/ampliació realitzada en maó ceràmic

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia) 42.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 99.
TORRAS, M. 2003: Els pergamins del mas Salipota de Súria. Ajuntament de Súria – Centre

Informació històrica Les propietats de l’Alzina són documentades en una donació del mas la Fàbrega de l’any 
1447. En dit any, Joan de la Fàbrega, del terme del castell de Torroella, pertanyent al 
Bisbat d’Urgell, va fer donació en vida del seu mas de la Fàbrega, situat al terme de Sant 
Salvador de Torroella, amb les seves terres, drets i pertinences a Joan de Salipota i Gabrie
de Salipota. El mas afrontava al sud amb les propietats del Coll i dels Casals Blancs; al 
nord, amb les propietats de l’Alzina; a ponent, amb les propietats de Joncadella; i, a llevant,
amb les propietats d’en Caç. Van prendre possessió del mas sota alou i domini del comte 
de Cardona.  
En un document posterior de segona meitat de segle XV (1489), en els capítols 
matrimonials entre Francesc d’Horta i Càndida, filla de Miquel de Salipota, es fa referència 
directa al mas de l’Alzina. Així consta que si Francesc d’Horta decideix fer les noces a la 
Fàbrega, Miquel de Salipota no col•laborarà en les despeses. També es decideix que quan 
Francesc d’Horta prengui possessió del mas de la Fàbrega farà inventari de tot el que hi 
trobarà i en farà rebuda a dret d’onzè i eixida, que Miquel de Salipota promet donar a 
Francesc com a béns del mas. Francesc d’Horta assegura a Càndida les 15 lliures del dot, 
les robes, l’espoli i les 25 lliures de l’empenyorament, sobre els masos de l’Alzina i de Caç i
les pertinences d’aquells, que Francesc d’Horta té empenyorats, segons consta en un 
document fet el 30 de novembre de 1489 per Gabriel Noguers, notari de Cardona.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Alsina de Sant Salvador de Torroella”. Hi consta que és una 
“Alquería (casa de labor)”, que estava situada a 9 km del nucli de l’Ajuntament de 
Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment, de tres plantes.
La casa té alguns annexes a més de la pallissa que possiblement van ser construïts al 
segle XIX. Del segle XX és possiblement la cantonada nord-oest  i gran part de la façana 
principal de la casa, feta en maons.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes de la pallissa, sense 
permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures. Es permet 
la reconstrucció de la coberta.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: porta i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es 
protegeix el volum i elements de les façanes, grans arcs de migpunt, de la pallissa. Així 
com totes les construccions annexes que puguin tenir interès etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Alzina de Sant Salvador de Torroella (masia) 42.EA

d’Estudis del Bages, 82-86.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de llevant Façana est
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs
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Façana sud del cos annex Vista cossos annexes  nord est del volum principal
GVFGVF

Façana sud Detall planta baixa façana sud
GVFGVF

Façana oest Detall finestra amb inscripció
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall llinda amb inscripció "1770" Detall finestra amb inscripció
GVFGVF

Detall llinda Façana est pallissa
GVFGVF

Façana oest pallissa
GVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ca l'Estruch (masia) 43.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402909
y = 4640433

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A007000140000IB 115117 619 3

Camí  del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº81

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ca l'Estruch (masia) 43.EA

Elements Edificació formada per diversos cossos. L’edifici inicial de la masia respon a una planta 
rectangular desenvolupada en planta baixa i dues plantes pis. Posteriorment va ser adossat
per al costat de ponent un cos de semblants dimensions a l’inicial el qual tenia una terrassa 
davantera. Darrerament aquesta terrassa ha estat coberta conformant-se un porxo. Hi ha 
una altra porxada en planta baixa adossada a la façana est.

La coberta de la masia i del cos adossat tenen una coberta unificada de teula aràbiga a 
dues aigües, i el carener és paral•lel a la façana principal. Aquí el ràfec és de rajola 
ceràmica i queda protegit per la canal. El porxo davanter presenta la coberta a un nivell 
més baix, és de teula aràbiga i a un sol vessant. En aquest porxo, així com en una altra 
terrassa posterior, el ràfec és format amb colls de fusta.

El parament dels murs és acabat amb pedra vista i els emmarcats de les obertures, en 
general són de rajol ceràmic. A la façana sud hi ha un rellotge de sol.

Context Situada en un punt alt entre feixes de conreu i envoltada de bosc. El camí hi accedeix per la
façana sud.

Ús actual Residencial

Cronologia Segles XIX, XX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: porta i finestres 
emmarcades amb rajol i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es protegeixen el 
rellotge de sol de la façana sud. Així com totes les construccions annexes que puguin tenir 
interès sociocultural i etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ca l'Estruch (masia) 43.EA

Bibliografia PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 53.

Informació històrica És una casa que presenta dos cossos adossats un del segle XIX i un del segle XX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana est
PEUCMCRIPAHN

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Bartomeu (masia) 44.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399019
y = 4638871

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000140000IR 44355 545 3

Passatge  B-423, PK. 8,5
Camí  de Cal Bartomeu

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº80

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Bartomeu (masia) 44.EA

Elements La masia original és de planta quadrada i ha sofert diverses ampliacions. Pel costat nord, 
s’afegeix una crugia completa i pel darrera un porxo. L’edifici presenta una volumetria 
unitària i es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis

La masia té una coberta unificada de teula aràbiga a dues aigües, i el carener és 
perpendicular a la façana principal. El ràfec és de rajola ceràmica i queda protegit per la 
canal. 

El parament dels murs és acabat en pedra i es detecta la diferenciació de la pedra antiga i 
la de moderna construcció de color vermellós. El sostre de la planta baixa és amb 
empostissat de bigues de fusta. Hi ha una llinda amb la inscripció 1859. 

Són molt interessants les tines per vi o per oli (aquestes són quadrades) excavades a la 
roca, alhora que es pot observar els forats que sustentaven alguna estructura de fusta per 
protecció. Hi ha un rellotge de sol a la façana i un pedrís que es prolonga per la façana de 
ponent.

Context Situada en un punt alt de la carena entre feixes i envoltada pel bosc. El camí hi accedeix 
per la façana nord.

Ús actual Residencial

Cronologia 1859

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: porta i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es 
protegeixen les tines excavades a la roca, així com el rellotge de sol.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Bartomeu (masia) 44.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 14.

Informació històrica Casa del segle XIX que conserva una llinda de l’any 1859. En el nomenclàtor de masies de 
la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix anomenada com “Can Bartomeu”. 
Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava situada a 0,5 km del nucli de 
l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantment, de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de nord oest Façana est
PEUCMCRPEUCMCR

elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Bigorra (masia) 45.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399361
y = 4635091

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A009000530000IJ 182757

Carretera  BP-4313, PK. 53,8
Carretera  del Mas Bigorra

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº109

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Bigorra (masia) 45.EA

Elements La masia es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. El cos original tenia la porta 
orientada a sud-oest. Amb l'ampliació es canvia l'orientació de la façana a sud-est. Té una  
ampliació de la segona planta pis i una altra a la part posterior de la casa. 

Entre les restes hi destaca el portal coronat per un arc i una finestra amb una datació del 
1796.

Davant de la façana hi ha uns coberts que generaven un pati tancat que s’hi accedia pel 
portal esmentat.

Hi ha tines, unes estan al costat del camí excavades a la roca i les altres estan adossades 
a la part posterior de la casa.

Context Situada en un punt alt de la carena  i envoltada pel bosc. El camí d’accés passa a la vora 
de la façana de ponent.

Ús actual Sense ús

Cronologia 1796; reformes s. XIX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per tractar-se d'un mas del segle XVIII

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes actuals i 
elements destacats de la façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valo
artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 96.

Informació històrica Masia construïda l’any 1796, amb reformes del segle XIX.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Bigorra”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 5 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment, de dues plantes.
La masia va estar habitada fins al 1957. L’any 1970 estava deshabitada i l’any 1991 ja es 
trobava en ruïnes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista de les restes
PEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

396822
y = 4640969

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000400000IR 238474 1330 3

Carretera  de la Capçada

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº92

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Capçada (masia) 46.EA

Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia
- Capella de la Mare de Déu del Carme
- Lliça i coberts

La masia, els coberts de llevant i el mur pel costat de migdia tanquen la lliça o baluard, 
davant de la casa, element que caracteritza aquesta unitat. L’accés principal és a través 
d’un portal adovellat en el mur de ponent que accedeix dins el pati, per be que hi ha altres 
accessos al costat nord i directament a la casa a la façana oest.

MASIA

Edifici de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i golfes, 
amb la façana principal orientada a migdia.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal i un ràfec perimetral resolt amb encadellat ceràmic.

La façana principal de la masia, s’ordena a partir d’una portalada adovellada que actua 
d’accés principal, situada a l’eix del carener i dues balconades a planta primera i planta 
segona. Aquestes estan emmarcades amb pedra carejada a excepció d’una, emmarcada 
amb maó ceràmic, situada a planta segona. Una obertura coronada amb un arc de mig punt
amb maó ceràmic col•locat a sardinell a la planta golfes acaba de composar la façana sud.

La façana est, queda ordenada per quatre balconades que obren sobre balcons recolzats 
per mènsules de ferro forjat  i petites finestres emmarcades amb pedra carejada. En una 
d’aquestes obertures hi ha la inscripció de “1727” gravada a la llinda.

A la façana oest, cal destacar-hi el cos annex en planta baixa amb la inscripció de “1869” 
en un dels seus carreus, que incorpora tres grans tines de rajola vidriada  i l’accés a la 
capella que es realitza a través d’una porta adovellada i coronada per un arc de mig punt, 
que té la inscripció “JHS AÑO 1903” a la dovella central. Entre els dos elements descrits, hi 
ha la porta d’accés a l’edifici emmarcada amb pedra carejada i la inscripció gravada a la 
llinda de “1717”.  

Una obertura circular a l’eix de la porta de la capella així com diferents finestres 

Context Situada a la dreta de la Riera del Taulet, a la vessant est de la carena que condueix al 
Serrat de l’Obaga Negra i enmig de feixes de conreu.

Cronologia Origen medieval (segle XIV. Any 1305). 1621, 1656, 1717, 1727, 1880, 1884, 1885, 1869, 
1900; Segles XVII-XIX.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

emmarcades amb pedra, acaben de configurar la façana oest.
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Adossat a la façana nord, fora del recinte, hi ha annex un pou circular resolt amb carreus de
pedra.

Interiorment, la masia conserva la tipologia clàssica, amb els murs interiors de pedra vista i 
estructura de fusta. A la part inferior de la paret sud de la sala principal, hi ha l’extradós d’un
arc apuntat que prové d’una planta inferior.
El parament de les façanes és de pedra vista.

LLIÇA I COBERTS

La lliça o baluard, des d’on s’accedeix a l’edifici està  situat a migdia de la masia i queda 
tancada per la masia a nord i per diferents coberts a sud i a est. L’accés,  es fa a través 
d’una portalada adovellada coronada per un arc de mig punt, situada a la façana oest i per 
una porta amb llinda de pedra amb la inscripció “1656” situada al sud oest. De forma 
secundària hi ha un accés a la façana nord. 

Els coberts, col•locats linealment de nord-est a sud- oest, es desenvolupen en planta baixa 
en general i puntualment en planta baixa i planta pis i tots ells tenen coberta amb teula 
aràbiga a dues aigües.  

Cal destacar el cobert situat a l’extrem nord est, on trobem una premsa de vi amb la 
inscripció “1885” i un trull. Aquests dos elements juntament amb les tines annexes a la 
masia, fan que es conservi el conjunt complet del procés productiu. 

A sud de la masia, hi ha el cobert de major dimensió, de planta baixa i planta pis, amb un 
accés des de la seva façana sud i fora del recinte, resolt amb un arc rebaixat adovellat amb 
la inscripció a la clau de l’arc de “AÑO 1900”. Un conjunt de tres finestres amb arc de mig 
punt emmarcades amb maó ceràmic i col•locades a planta primera, composen la façana est
del cobert.

A ponent i fora del recinte tancat, hi ha un cobert de planta baixa, a una sola aigua i de 
pedra amb un accés des de llevant a través d’un arc rebaixat.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial / Religiós / Agrícola

Estat conservació Bo 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas i dels coberts originals, el mur i portals que 
defineixen el baluard o lliça, així com els elements destacats de la façana: portal adovellat i
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una 
inscripció.  Es protegeix la capella i els seus elements, el pou i totes les construccions 
annexes que puguin tenir interès sociocultural i etnològic. 

Destaquen els coberts de llevant i trull amb la premsa i molí. Es protegeix el cobert i tines 
de ceràmica annexes a la façana oest i l’era. 

A l'interior es protegeix el celler i les dependències més nobles de la casa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, JM 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162-163, 

Informació històrica La masia de la Capçada apareix esmentada l’any 1305, quan el cavaller Arnau d’Olivella 
reclama el delme de les olives del mas Capçada. Apareix entre la llista de masos citats 
abans del fogatge de 1365-1370, entre els que hi ha a la zona de Castelladral hi figuren 
també, Arboceda (941), Garriga erma (1115), Olivella, Toro i Cabrafiga (1131), Coromines 
(1203), La Capçada (1305) i Les Cots (1313). En un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 s’hi troben Comaposada, La Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, 
Puiggròs, Casanova i la Llastanosa.
Segons Josep Maria Badia és probable que la capella de la Mare de Déu del Carme de la 
Capçada fós erigida al segle XVII, com les altres capelles privades de la Sagrada Família a 
la Rovira, la de Sant Pere de Vallbona i la capella propera de la LLastanosa, construïda 
l’any 1619. 
Del segle XVII hi ha una llinda amb la data de l’any 1656 en un portal d’accés al baluard o 
barri i una petita pica de pedra amb la data de 1621. Actualment és possible observar, en 
els paraments inferiors de la paret sud de la sala principal de la casa, l’extradós d’un arc 
apuntat que prové d’una planta inferior. La construcció d’aquest tipus d’arcades perdura 
des del segle XIII fins al segle XVII. Per la seva tipologia apuntem una datació de segle XVI
XVII. Segons Jordi Planas en el celler hi ha tres voltes modificades, possiblement ja en el
segle XVIII, si tenim en compte el nivell d’ús de la sala i de la porta d’accés a la casa. 
Aquesta presenta una llinda amb la data de 1717. A la façana de migdia, una llinda de 
1727, en una finestra de la primera planta, ens indica la realització de més reformes.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Capsada”. Hi consta que és una “Alquería (casa de labor)”, que 
estava situada a 4 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 2 edificis, un habitat 
constantment i un de deshabitat, d’un i tres pisos respectivament. No fa referència a la 
capella.
L’accés principal a la masia es troba a la façana de migdia, tancada per un baluard molt 
possiblement refet durant el segle XIX. Aquest anava des de l’extrem sudoest fins a 
l’extrem nordest de la masia, quedant la part posterior de la casa sense protecció però 
també sense cap sortida directe a l’exterior. Adossades en un cos exterior a la façana de 
ponent de la casa hom hi observa tres tines de cairons vidrats. En un dels seus extrems 
s’hi llegeix en un carreu de la cantonada la data de 1869. D’aquesta època es conserven 
alguns coberts de la casa amb les dates dels anys 1880 i 1884. Observem també altres 
elements com són una premsa de vi de 1885 i un molí d’oli probablement contemporani, 
etc. Ja al canvi de segle, l’any 1900 es va obrir un gran portal a la planta baixa d’una de les 
edificacions aïllades situades a llevant.
La capella de la Mare de Déu del Carme va ser reformada l’any 1903, tal i com consta en la
dovella de la porta d’accés a aquesta. La façana de llevant està restaurada amb pedra amb
poc criteri. Al seu interior es conserva una talla de la Mare de Déu del Carme (de l’escola 
d’Olot) i pintura mural modernista.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal, admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es mantindrà el conjunt de la capella.
Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard. Admeten actuacions 

de conservació, consolidació, adequació i restauració.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 

sense alterar la tipologia original, mantenint l’estructura i elements de la capella.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Font oral: Jordi Planas
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
Notes de camp.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R 5 i RU 29.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud-oest. Accés a la lliça Vista des de sud-oest del conjunt
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana est. Accés nord a la lliça o baluard. Accés a la capella
GVFEAUCA

Portal adovellat de la capella. Incripció "1903" Portal d'accés principal a la lliça
GVFIVA

Porta d'accés a la masia Incripció "1717" a la llinda
GVFIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud-est de la pallissa. Coberts de llevant que tanquen el baluard
EAUCAEAUCA

Cobert a ponent amb l'era davantera Extradós d'arc apuntat de la planta inferior
GVFGVF

Volum annex a la façana amb tines Grup de tres tines amb recobriment ceràmic
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Trull. Molí i premsa situats a llevant Pou annex a la façana nord
IVAEAUCA

Interior capella de la Mare de Déu del Carme Inscripció "1737" a llinda
GVFGVF

Portal adovellat d'accés a la lliça Portal adovellat d'accés a la masia
IVAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399591
y = 4640715

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A010000140000IB 491654 806 3

Carretera  de Serrateix a Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº94

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Situació en carena sobre feixes de conreu. La carretera d’accés passa vora la façana de 
llevant.

La masia es de planta rectangular i desenvolupada en planta baixa i dues plantes pis. Al 
davant de forma paral•lela a la masia, hi ha un cobert. Entre ambdues construccions es 
conforma una lliça que tanca la façana principal. 

Al costat de ponent, hi ha un altre cos afegit, obert, i s’hi accedeix des de l’exterior 
mitjançant una arcada trencada per un pilar

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener es paral•lel a la 
façana principal. Tant el cobert davanter com el cos afegit tenen coberta de teula a dues 
aigües i amb carener en la mateixa direcció, fet que dóna unitat afegida al conjunt.

L’acabat exterior és de pedra amb restes de remolinat de calç, la porta es adovellada i 
decorada amb un escut a la dovella central. Les obertures queden emmarcades amb pedra 
carejada. 

En un cos adossat a la part posterior hi ha un pou.

Context Situació en carena sobre feixes de conreu. La carretera d’accés passa vora la façana de 
llevant.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval; s. XVIII; reformes s. XIX-XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i de la pallissa així com els elements destacats de la
façana: portal adovellat i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció. També les construccions annexes que tinguin interès 
sociocultural i etnològic com el pou i el baluard o lliça.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 86.

Informació històrica Casa del segle XVIII, de probable origen medieval. Va ser masoveria del mas El Castell. 
Segons Piñero es conservava una llinda de lectura dubtosa del 1600. A la porta principal té 
un escut en una de les dovelles.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Casa nova del Castell”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, 
que estava situada a 2 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment, de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es proposa l’eliminació d’elements i materials impropis de la façana per tal de restablir el 
seu aspecte original

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova del Castell (masia) 47.EA

Vista des de nord oest Vista des de nord est
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova de la Garriga (masia) 48.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

397885
y = 4635893

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000610000IH 660399 493 3

Carretera  B-423, PK. 4,8

Pla vigent Normes Subsidiàries de 

Relació ntiva.

Planejament. (1994)
SNU (no urbanitzable)
A. Agrícola 
PEUCMCR. Nº97

Classificació
Qualificació

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova de la Garriga (masia) 48.EA

Elements La masia es de planta rectangular i desenvolupada en planta baixa i un pis. Té dos petits 
cossos afegits a la façana principal, i un altre a la part posterior que queda a un nivell 
inferior fruit del desnivell del terreny. Al costat nord hi ha un cobert que té un cos adossat 
amb volta, amb tines a l’interior on s’hi pot veure una boixa.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és perpendicular a la 
façana principal. El ràfec és format per peces ceràmiques. El cobert també presenta 
coberta de teula a dues vessants, i el ràfec es suporta com a prolongació de les bigues 
interiors.

L’acabat exterior dels murs és de pedra parcialment remolinada amb morter de calç. La 
porta principal té una llinda de pedra carejada amb la inscripció 1773.

Context Situada al damunt de feixes de conreu sobre la carena i envoltada a ponent pel bosc. El 
camí hi accedeix pel costat nord

Ús actual Residencial

Cronologia 177(2); 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i del cobert així com els elements destacats de la 
façana: portal adovellat i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció. Es protegeixen les tines de l'interior del cobert.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova de la Garriga (masia) 48.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 2.

Informació històrica Casa del segle XVIII que conserva una llinda de l’any 177[2], de probable origen medieval. 
En un llevador de censos del monestir de Serrateix del 1370, junt amb la Comaposada, la 
Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs i  la Llastanosa, apareix esmentada una 
“Casanova”, tot i que no se sap quina. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Bartomeu”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que 
estava situada a 4 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat 
constantment, de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord oest Pallissa
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova del Puig (masia) 49.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

397751
y = 4637987

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A012000130000IK 338969

Carretera  B-423, PK. 7,2

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº6

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova del Puig (masia) 49.EA

Elements Edifici en runes, de planta rectangular i desenvolupada en planta baixa, pis i golfes. Situada
al nord-est de la masia hi ha una pallissa.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és perpendicular a la 
façana principal. 

L'acabat exterior és arremolinat, la porta amb llinda de pedra amb fusta a sota i les 
obertures emmarcades amb pedra carejada. En la paret lateral hi ha un contrafort construït 
als efectes de reforçar la façana.

Context Situada al damunt de feixes de conreu en un punt alt i envoltada a ponent pel bosc. El camí 
hi accedeix pel costat nord

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XVIII

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Informació històrica Probablement d’origen en època moderna, surt citada en el nomenclàtor de masies de la 
província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix anomenada com “La Casa nova del 
Púig”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava situada a 2 km del nucli de 
l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment, de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i de la pallissa a partir de la interpretació de les 
restes actuals, així com els elements destacats de la façana: porta i finestres emmarcades 
amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova del Puig (masia) 49.EA

Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 5.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista de les restes Vista de les restes
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casa Nova del Puig (masia) 49.EA

Vista de les restes
GVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Caseta (Clot d'Argençola) (masia) 50.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400511
y = 4636333

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A006000140000IT 98064 1464 3

Carretera  BP-4313, PK. 51
Camí  de Cal Xic

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº67

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Caseta (Clot d'Argençola) (masia) 50.EA

Elements Masia de planta rectangular i desenvolupada en planta baixa i dues plantes. La façana 
principal està orientada a sud, i l’edifici presenta diverses ampliacions. La més destacada 
és la construcció a tota alçada d’una nova façana que conforma l’estructura d’un porxo 
davanter. 

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és paral•lel a la 
façana principal. 

L'acabat exterior és de pedra amb restes de remolinat de calç. A la porta hi ha una llinda 
amb la inscripció 1872 i en el cobert de l’antic femer hi ha una altra llinda de 1878.

A la planta baixa el sostre és de volta i la resta dels sostres són de cairats de fusta. A dins 
de la casa hi ha un forn on hi consta la data de 1867 i tres tines grans i una altra de petita.

Context Situada pel damunt de camps de conreu i limitada al nord pel bosc. El camí hi accedeix des 
del costat nord

Ús actual Residencial

Cronologia 1640, 1682; 1872; segle XVII; segle XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPA 16881 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i del cobert, així com els elements destacats de la 

façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin
una inscripció. El forn i les tines. També les construccions annexes que tinguin interès 
sociocultural i etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Caseta (Clot d'Argençola) (masia) 50.EA

Bibliografia Fitxa núm. 16881 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 89.

Informació històrica Segons escriptures que es conserven a la mateixa casa, aquesta va ser construïda l’any 
1640. En un finestral es conserva una llinda del segle XVII, de l’any 1682. La família 
Obradors n’és descendent directe.
Al segle XIX es van realitzar reformes a la casa. En queda constància d’això en una llinda 
conservada de l’any 1872. En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels 
anys 1861-1862 apareix anomenada com “La Caseta den Obradors”. Hi consta que és una 
“masia (casa de labor)”, que estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de 
Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment i un de deshabitat. L’un tenia un pis i 
l’altre dos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Caseta (Clot d'Argençola) (masia) 50.EA

Façana sud Detall façana nord
PEUCMCRPEUCMCR

Vista façana sud any 1984
Jordi Miralda Iñigo

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casolius (masia) 51.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

403733
y = 4639620

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A007000030000IJ 56334 508 3

Camí  del Soler
Camí  de Casolius

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº72

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casolius (masia) 51.EA

Elements Masia de planta rectangular i encaixada en el pendent, de forma que es desenvolupa en 
planta baixa i dues plantes pis pel costat de ponent i a la part posterior únicament hi ha 
planta baixa i planta pis. La façana principal està orientada a ponent.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és paral•lel a la 
façana principal. 

La construcció original, de la que només queda la façana nord, és de pedra amb restes de 
remolinat de calç. Més de la meitat del volum, pel costat sud, ha estat reconstruït amb paret
de maó com a substitució de l’original que s’hauria esfondrat, amb finestres quadrades .  Hi 
havia tines que actualment han estat tapades.

A la planta baixa hi ha sostre de volta. De les restes del mas original cal destacar la porta 
que té una llinda de pedra amb la inscripció 1831 i una altra llinda en una finestra amb la 
inscripció 1851.

Context Situada envoltada de bosc, el camí hi accedeix per el costat de llevant

Ús actual Residencial

Cronologia 1831; 1835

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Reformada

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas així com els elements destacats de la façana 
original: finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una 
inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casolius (masia) 51.EA

Bibliografia PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 60.

Informació històrica Casa del segle XIX que conserva llindes dels anys 1831 i 1851, parcialment restaurada 
amb maó al segle XX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de llevant Façana sud
PEUCMCRIPAHN

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 

sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Casolius (masia) 51.EA

Detall inscripció
IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Sallés. Els Cellers (masia) 52.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401222
y = 4639318

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP44

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A008000080000II 504051 1607 3

Carretera  de Sant Cugat del Racó a Castelladral, PK. 2

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº59

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Sallés. Els Cellers (masia) 52.EA

Elements Masia de planta gairebé quadrada que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i 
golfes, amb la façana principal orientada a llevant. 

Hi ha un cos afegit pel costat nord on hi ha tres tines i s’hi accedeix per una arcada de 
pedra que condueix a una escala exterior. Al davant, pel costat est, hi ha un cobert format 
per dues naus diferenciades. La més propera es desenvolupa en planta baixa, i la segona 
en planta baixa i pis on l’accés a aquesta planta es fa mitjançant una rampa pont exterior. 

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és perpendicular a la 
façana principal. El ràfec és format per doble filada de rajol i teula. La coberta del cos afegit 
és a un sol vessant i la coberta de les dues naus exteriors és de teula aràbiga a dues 
aigües amb el ràfec format per rajol ceràmic.

Els paraments dels murs són de pedra amb restes de remolinat de calç. La façana principal 
té una composició simètrica de tres eixos, on l’eix central inclou un gran portal adovellat 
amb la inscripció IHS 1649, una finestra de pedra carejada amb motllures i la inscripció 17 
IHS 43 i a les plantes superiors hi ha un conjunt de finestres geminades que pot ser una 
actuació d’estil modernista. A la resta de façanes, les obertures de la planta primera estan 
emmarcades amb pedra carejada i a la planta segona amb rajols ceràmics.

Els murs dels coberts davanters són de pedra amb arestes marcades per pedra carejada, i 
tot i que s’ha modificat la composició de les façanes, mantenen el seu caràcter original. Cal 
destacar els finestrals geminats construïts d’una forma mimètica als de la masia, d’estètica 
modernista.

Són rellevants les restes d’un antic molí d’oli, excavades a la roca i situades a pocs metres 
de la masia direcció nord.

Context Situada al mig del pla de Sant Cugat i envoltada per camps de conreu. El camí hi accedeix 
per el costat de llevant.

Ús actual Residencial

Cronologia Segles XVII, XVIII, XIX I XX.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Despreniments puntuals del revestiment exterior de la façana a l’entrega amb el terreny 
com a conseqüència de presència d’humitat per capil•laritat.

Estat conservació Regular 

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial 
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i dels coberts, així com els elements destacats de la 

façana: portal adovellat i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Sallés. Els Cellers (masia) 52.EA

Bibliografia PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 57.
Informació oral: Josep Escalé.

Informació històrica En una dovella del portal d’entrada a la masia hi consta la data de l’any 1649. A la mateixa 
façana en la llinda d’una finestra que hi ha sobre el portal hi podem observar la data de 
1743. En un lateral de la mateixa façana hi ha una altra llinda de cronologia més tardana 
que duu la data de l’any 1860. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Sellés”. Hi consta que és una “alquería (casa de labor)”, que estava 
situada a 4 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantmen
i tenia dos pisos.
Segons el propietari a dins la casa hi ha importants cellers. A fora i en un petit cos adossat 
a la casa hi trobem dues tines de cairons. En aquest lloc hi havia hagut antigament també 
una premsa.
A poca distància de la casa hi ha un conjunt molt interessant de les restes d’un antic molí 
d’oli, excavades a la roca.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes est i oest, admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum i composició de la façana dels coberts de llevant, admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació puntual interior, de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
d’ús, sense alterar la tipologia original i mantenint el celler i les dependències nobles de la 
casa

Entorn de protecció No es permet cap tipus de construcció a l’entorn directe de les restes de l’antic molí d’oli 
excavat a la roca.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

A l'interior es protegeix el celler i les dependències més nobles de la casa.
Es protegeix l'antic molí d'oli excavat a la roca.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud est Façana nord
EAUCAEAUCA

Façana est Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord Cos annex a la façana nord
EAUCAEAUCA

Detall de la clau de l'arc amb inscripció "1649" Detall finestra façana est
EAUCAEAUCA

Coberts de la façana est Detall portalada adovellada d'accés
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Sallés. Els Cellers (masia) 52.EA

Detall llinda amb inscripció "1743" Detall finestra façana est
EAUCAEAUCA

Detall llinda amb inscripció "1860" Detall finestres
EAUCAEAUCA

Detall tines Detall tines
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall arc d'accés a zona de tines Restes antic molí d'oli. Excavat a la roca
EAUCAEAUCA

Restes antic molí d'oli. Excavat a la roca Restes antic molí d'oli. Excavat a la roca
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392865
y = 4634973

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000050000IW 70102 2063 3

Passeig  del Riu
Camí  de Can Coll

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº12

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Coll (masia) 53.EA

Elements Casal de planta quadrada, encaixada en el terreny, que es desenvolupa en planta baixa i 
tres plantes pis i façana principal orientada a est, on degut al desnivell apareix com a planta
baixa i dues plantes pis. 

Té coberta de teula aràbiga a quatre aigües, amb un ràfec perimetral decorat amb maó 
ceràmic. 

La façana principal, s’ordena a partir de cinc eixos verticals i queda caracteritzada per la 
galeria de planta baixa formada per quatre grans arcs tancats amb vidre. Aquesta galeria 
actua de terrassa a planta primera i queda protegida per una barana de ferro de brèndoles 
verticals entre pilastres d’obra. Sobre aquesta terrassa obren cinc balconades coronades 
per arcs rebaixats resolts amb maons ceràmics col•locats a sardinell, que tenen la seva 
correspondència a planta segona amb cinc finestres.

La façana sud, de composició simètrica, queda ordenada per quatre eixos verticals, a raó 
de quatre balconades a planta primera, segona i tercera, i quatre finestres coronades per 
un arc de mig punt a la planta quarta. 

La resta de façanes s’ordenen a partir d’una seqüència de finestres que segueixen un ordre
compositiu.

El volum de l’edifici es complementa amb un gran cos annex a la façana nord, de tota 
l’alçada, i resolt amb coberta a una sola vessant, un petit cos annex a l’altre extrem de la 
façana nord i un tercer cos annex  de dues alçades que genera diferents terrasses, a la 
façana oest. 

Els paraments de les façanes són de pedra vista.

Context Situada dalt d’un turó a la riba esquerra del riu Cardener i envoltada per camps de conreu.

Ús actual Centre terapèutic

Cronologia Origen segle XV (1447) i XVI (1553); XIX; XX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Pel seu origen medieval

Elements Es protegeix el volum original del mas i  els elements destacats de la façana: arcs, porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Coll (masia) 53.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 13-14; 100-102.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol. 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 51.
TORRAS, M. 2003: Els pergamins del mas Salipota de Súria. Ajuntament de Súria – Centre
d’Estudis del Bages, 82-86.

Informació històrica Les propietats del Coll són documentades en una donació del mas la Fàbrega de l’any 
1447. En dit any, Joan de la Fàbrega, del terme del castell de Torroella, pertanyent al 
Bisbat d’Urgell, va fer donació en vida del seu mas de la Fàbrega, situat al terme de Sant 
Salvador de Torroella, amb les seves terres, drets i pertinences a Joan de Salipota i Gabrie
de Salipota. El mas afrontava al sud amb les propietats del Coll i dels Casals Blancs; al 
nord, amb les propietats de l’Alzina; a ponent, amb les propietats de Joncadella; i a llevant, 
amb les propietats d’en Caç. Van prendre possessió del mas sota alou i domini del comte 
de Cardona.  
En un fogatge de l’any 1553, consta entre els noms esmentats Valentí Orta del Mas del 
Coll. En aquest any el nombre de focs era 12, 11 de laics i un del capellà.  
La masia d’origen medieval va ser reformada de manera important durant el segle XIX. La 
majoria de les obertures de la casa presenten una arc rebaixat fet en maons col•locats en 
sardinell. En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 
apareix anomenada com “El Coll”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que 
estava situada a 9 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
En el cadastre de 1861, Can Coll és esmentada entre les masoveries i propietats del terme 
de Torroella. Hi consten també els masos de Sant Cristòfor, Trullols, Rectoria, Solana, 
Conill, Gibergues, Claret, Obach, Horta, l’Alzina, Taurons, Munt, Casas, Palà, Vallbona, 
Malagarriga i Garrifes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana sud, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum i composició de la façana dels coberts originals, admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Can Coll (masia) 53.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud est Vista des de nord oest
PEUCMCRIPAHN

Façana sud Vista des de sud est
www.fsyc.orgwww.fsyc.org

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

390972
y = 4637117

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000450000IQ 85739 1442 3

Camí  de Comabella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº107

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Comabella (masia) 54.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis amb la 
façana principal orientada a sud est. Té una estructura clàssica de tres crugies. El conjunt 
queda format per un gran cos adossat a la façana sud, en forma de “L”, que genera un pati 
interior, i un cos més petit a la façana nord est.

La coberta de la masia, completament reformada i a una major alçada respecte l’original,  
és de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal. El 
ràfec està format per rajol ceràmic.  La coberta dels dos cossos afegits també és de teula i 
en pendents a un sol vessant. 

L'acabat exterior és de pedra vista amb restes de remolinat de calç. La porta és amb llinda 
de pedra sense inscripció i les obertures emmarcades amb pedra carejada. 

Al sud de la masia, hi ha la pallissa, com a element independent, de planta rectangular que 
es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal i 
ràfec perimetral recolzat sobre colls de fusta.

Aquesta pallissa ha sofert diferents intervencions i ampliacions. Els paraments de les 
façanes són de pedra vista a planta baixa i maó ceràmic cara vista a les plantes superiors. 

El conjunt queda completat per un forn d’obra o teuleria , construït en pedra, situat a uns 
200 m de la masia, i per les restes d’un antic viver d’aigua de forma rectangular, del qual en
surt una petita canalització que arriba fins al forn.

Context Conjunt situat davant d’un camp, en una cota alta del territori i envoltat pel bosc. El camí hi 
accedeix pel costat nord.

Ús actual Residencial

Cronologia XVIII-XIX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Reformada

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i de la pallissa així com els elements destacats de la

façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin
una inscripció.
Es protegeix el forn o teuleria i les restes del viver d'aigua i la canalització.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic
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Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 13-14; 100-102.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 45.

Informació històrica Masia existent a mitjan segle XIX, d’origen possiblement més antic. En el nomenclàtor de 
masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix anomenada com “La 
Coma vella”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava situada a 10 km del 
nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dues plantes
En el cadastre de 1861, Comabella és esmentada entre les masoveries i propietats del 
terme de Torroella. Hi consten també els masos de La Fàbrega, Sant Cristòfor, Coll, 
Trullols, Rectoria, Solana, Conill, Gibergues, Claret, Obach, Horta, l’Alzina, Taurons, Munt, 
Casas, Palà, Vallbona, Malagarriga i Garrifes.
A uns 200 m d’aquesta masia hi ha un forn d’obra o teuleria, construït en pedra, de 
notables dimensions i força ben conservat. En un nivell superior d’on es troba el forn i a les 
proximitats d’aquest, hi ha les restes d’un antic viver d’aigua de forma rectangular, del qual 
en surt una petita canalització que arriba fins al forn.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal del cos original, 
admeten modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes de la pallissa, sense 
permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Comabella (masia) 54.EA

Vista des de sud Façana sud est
PEUCMCRPEUCMCR

Façana sud est abans de l'ampliació Vista des de est abans de l'ampliació
IPAHNIPAHN

Façana nord oest de la pallissa Vista des de l'est de la pallissa
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Base Ortofoto ICC editada
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ
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Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A010000330000IX 261375 1000 3

Carretera  B-423

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº85

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Composada (masia) 55.EA

Elements Masia de planta rectangular desenvolupada en planta baixa, planta pis i golfes. Té una 
estructura clàssica de tres crugies, i la façana principal està orientada a sud. 

El volum original, té un cos adossat pel costat nord i un altre a la façana de llevant, a tota 
l’alçada, que conforma una galeria amb arcs oberta a sud i a est. A la part posterior de la 
masia hi ha tines.

La coberta de la masia, que unifica el cos de la galeria, és de teula aràbiga a dues aigües 
amb el carener perpendicular a la façana principal. El ràfec es format per rajol ceràmic.  

L'acabat exterior és remolinat amb morter de calç que en molts punts, i per raó del mal 
estat, deixa veure la pedra. 

La façana principal queda caracteritzada per la porta adovellada de la planta baixa i situada 
a l’eix del carener. Dues balconades i una finestra a planta primera i dues finestres 
coronades per un arc de mig punt a planta segona, així com el tester de la galeria de llevant
acaben de configurar la façana. Totes les obertures estan emmarcades amb pedra 
carejada. 

A l'interior hi ha una pica que recull l'aigua de la pluja. En el conjunt de les façanes, hi ha 
una finestra amb una llinda amb la inscripció 1746 i una altra amb 1862 fruit d’una ampliació
posterior. També hi ha en una finestra el relleu d'una creu.

Context Situada entre feixes de camps i al solell de la muntanya. El camí volta la casa i hi accedeix 
des del costat nord.

Ús actual Sense ús

Cronologia Origen segle XIV (1370); 1746, XVIII; 1861-1862. XIX.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Presència d’esquerdes en els murs i despreniments del revestiment exterior. / Coberta en 
mal estat.

Estat conservació Dolent 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Pel seu origen medieval

Elements Es protegeix el volum original del mas, del cobert i la pallissa així com els elements 
destacats de la façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o
que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Composada (masia) 55.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 12.

Informació històrica La masia de Comaposada apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la
Llastanosa.
La masia és una construcció del segle XVIII d’origen medieval. Conserva una llinda en una 
finestra de l’any 1746 que indica una reforma de la casa. Les construccions annexes 
adossades al cos principal són de factura més tardana, possiblement del segle XIX. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Comaposada”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que 
estava situada a 0,5 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat 
constantment i un de deshabitat. L’un tenia un pis i l’altre dos.
L’any 1970 encara estava habitada. L’any 1991 es trobava deshabitada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum i composició de la façana dels coberts, admeten modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Façana sud
PEUCMCRIPAHN

Vista del cobert i pallissa
IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

395434
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Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000370000IE 72124 1013 3

Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº35

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Comes (masia) 56.EA

Elements Masia de planta quadrada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, amb la 
façana principal orientada a sud. 

Està construïda directament sobre la roca en un terreny en desnivell, fet que fa que a la 
façana nord el mas només es desenvolupi en planta baixa i planta pis. El conjunt queda 
completat per un cos annex a la façana nord, que genera un porxo que protegeix un accés 
secundari a la masia i dos cossos annexos a llevant. El cos principal adossat a llevant, 
conté una galeria de nova construcció a planta primera. 

Davant de l’edifici, i directament sobre la roca, hi ha diverses construccions que formen  un 
clos, una de les  quals actua com a contrafort de la masia mitjançant la formació d’un pont 
que accedeix a la primera planta.

La masia té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal i un ràfec perimetral format per rajol ceràmic. 

La façana principal, ordenada a partir de tres eixos verticals, hi destaca el portal adovellat 
d’accés a planta baixa, així com les tres finestres emmarcades amb pedra carejada i ampit 
de pedra amb motllura de planta primera. Petites finestres emmarcades amb pedra, acaben
de configurar la resta de façanes del cos principal.
Cal destacar la façana sud del cos annex a llevant, on destaca la porta de planta baixa amb 
llinda de pedra i la pedra situada a la seva dreta amb la inscripció gravada de 1871.

A la façana est de la masia, s’observen les restes d’una finestra emmarcada amb pedra 
carejada, actualment tapiada, com a conseqüència d’aquesta ampliació.   

Els paraments dels murs en general són de carreus de pedra tallada, tot i que a la part 
superior la construcció és parcialment de tàpia remolinada amb morter de calç. Les arestes 
de la masia i els coberts es resolen amb cadenes cantoneres de carreus de pedra. Cal 
remarcar els situats a la façana principal de la pallissa, els quals assenyalen uns pilars com 
a  prolongació de les parets laterals.

A llevant de l’edifici, es situa la pallissa, totalment reformada, de planta baixa i amb coberta 
de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal.  Cal 
destacar-ne el gran arc de pedra que configura la façana principal

Entre la pallissa i la masia, hi ha una era que va ser construïda l’any 1832 pavimentada 
amb tova on s’hi poden veure dibuixos i inscripcions.

Excavades a la roca i al davant de la casa hi ha tres tines, així com la infraestructura del 

Context Situada en una clariana del bosc entre feixes de camps i al solell de la muntanya. El camí hi
accedeix des del costat nord.

Cronologia Segle XVIII, 1881, XIX
Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

molí d’oli.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Les Comes (masia) 56.EA

Entorn/Jardí Presència de vegetació entre les toves que configuren l'era.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial
Estat conservació Bo;  Edifici en procés de rehabilitació. La Pallissa està completament rehabilitada.

Bibliografia BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 101.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 26.
Informació oral: Xavier Codina.
Pla Especial Urbanístic Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Navàs 
(PEUCMCR).

Informació històrica Segons informació oral del propietari actual es conserva una llinda del 1600 o del 1700 a la
façana de llevant oculta per unes construccions adossades a la casa.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Las Comas”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que estava 
situada a 4 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantmen
i un de deshabitat. L’un tenia una planta i l’altre dos.
Del segle XIX hi ha unes tines adossades a la façana nord de la casa que conserven la 
data de l’any 1881. També a la façana de llevant, uns coberts semblen haver estat 
construïts en aquesta època. A llevant del conjunt hi ha una era gran de rajols i la pallissa 
de pedra amb un gran portal adovellat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes de la pallissa, sense 
permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

No es permet cap tipus de construcció ni alteració de la zona ocupada per l’era enrajolada.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i del cobert, així com els elements destacats de la 
façana: portal adovellat, porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic 
o que mantinguin una inscripció. Es protegeix també l'era de toves entre el mas i el cobert, 
el molí d'oli, així com les tines excavades a la roca.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de nord est Façana est
EAUCAEAUCA

Vista des de sud oest Façana oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Façana sud cos annex a la façana est
EAUCAEAUCA

Detall ampit de pedra Detall finestra
EAUCAEAUCA

Detall pedra de façana sud amb inscripció "1871" Detall portal adovellat d'accés
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall cos situat a sud oest sobre la roca natural Coberts de la façana sud i tines
EAUCAEAUCA

Detall tines excavades a la roca Detall façana
EAUCAEAUCA

Era i pallisa a llevant Detall del paviment de l'era
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ
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Delimitació bé
Entorn protecció
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Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A016000060000IL 591030

Camí  del Conill

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº3

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Conill (masia) 57.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes. La 
façana principal és orientada a llevant. 

A la façana principal hi ha una escala que permet l’accés a la casa. Té cossos afegits al 
darrera i esquerra de l’edifici, els quals estan totalment ensorrats. Al davant de l’edifici hi ha 
un altra edificació ensorrada que seria un corral.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener es paral•lel  a la 
façana principal. Els cossos afegits, tot i que enderrocats assenyalen coberta a un sol 
vessant

L’acabat dels murs és remolinat amb morter de calç i les obertures emmarcades amb pedra
carejada. Al davant de l’edifici hi ha restes de parets que havien conformat un espai tancat.

Dins el conjunt de la masia hi ha diferents tines.

Context Situada en el llindar del bosc i en un espai entre camps de conreu. El camí hi accedeix des 
del costat nord.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XVIII-XIX

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Les façanes presenten esquerdes. / La coberta presenta fortes ondulacions i parcialment 
està ensorrada.

Estat conservació Molt dolent 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció
Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 

mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
Es protegeix el clos tancat i les tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 47.

Informació històrica Es tracta d’una masia ja existent a mitjan segle XIX, d’origen possiblement més antic. En el 
nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Cunill”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 10 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat, d’un i dos pisos respectivament.
En el cadastre de 1861, Conill és esmentada entre les masoveries i propietats del terme de 
Torroella. Hi consten també els masos de Sant Cristòfor, Coll, Trullols, Rectoria, Solana, 
Gibergues, Claret, Obach, Horta, l’Alzina, Taurons, Munt, Casas, Palà, Vallbona, 
Malagarriga i Garrifes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana nord
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Cots (masia) 58.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400120
y = 4637326

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000240000IZ 254065 1634 3

Carretera  BP-4313, PK. 51
Camí  de les Cots

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº68

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Cots (masia) 58.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes, i la 
façana principal orientada a migdia. Hi ha tines dins uns cossos adossats a la part posterior
als quals s’hi accedeix per una escala exterior. Al davant de la façana hi ha diverses 
edificacions semi enderrocades que havien conformat una era

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües i el carener és perpendicular a la 
façana principal. El ràfec és petit i format per rajol ceràmic. 

A la façana principal hi ha una porxada que conforma una gran obertura, acabada amb un 
arc apuntat recolzat sobre una imposta seguint una estètica pròpia del modernisme. En 
consonància amb aquesta moderna actuació, s’utilitza el rajol ceràmic en totes les 
obertures i cantonades. A la façana posterior hi ha una porta adovellada i dins de la 
porxada de l’entrada principal hi ha unes restes tapades d’una altre portal adovellat.

Els paraments del murs són de pedra vista, amb les diferents arestes resoltes amb cadenes
cantoneres de carreus de pedra.

Context Situada sobre un petit turó i envoltada pel bosc. El camí hi accedeix des del costat nord i 
volta la casa pel costat de ponent.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval (1313), 1553. Construcció del segle XVIII; reformes XIX-XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Exteriorment presenta un bon estat de conservació.

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas, l'era i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

modificacions puntuals per milloora de les condicions d’ús. 



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Cots (masia) 58.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
Fitxa núm. 16883 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 76.

Informació històrica La masia de les Cots apareix esmentada entre la llista de masos citats abans del fogatge 
de 1365-1370. A la zona de Castelladral hi figuren Arboceda (941), Garriga erma (1115), 
Olivella, Toro i Cabrafiga (1131), Coromines (1203), La Capçada (1305) i les Cots (1313). 
En un llevador de censos del monestir de Serrateix del 1370 s’hi troben Comaposada, La 
Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la Llastanosa.
L’edifici consta en un fogatge de l’any 1553. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Las Cots”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que estava 
situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Va estar habitada de forma continuada fins l’any 1957. Entre els anys 1970 i 1990 estava 
deshabitada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Les Cots (masia) 58.EA

Façana sud Façana est
PEUCMCRPEUCMCR

Façana sud any 1984 Façana est any 1984
Jordi Miralda IñigoJordi Miralda Iñigo

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Corretjoles (masia) 59.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398266
y = 4638746

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A012000180000IJ 355496 1152 3

Passatge  B-423, PK. 8,5

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº93

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Corretjoles (masia) 59.EA

Elements Masia semi encaixada en el terreny, de planta rectangular que es desenvolupa en planta 
baixa i dues plantes pis, la superior de nova construcció, i façana principal orientada a nord-
est.

Té coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i un petit ràfec 
perimetral resolt amb encadellat ceràmic.

L’edifici té una ampliació, en planta baixa, a la façana nord est, per on s’accedeix 
actualment al mas.

La façana sud-est, antigament principal i per on s’accedia, de composició simètrica, 
s’ordena en planta baixa per una porta central amb brancals i llinda de pedra, a planta 
primera per tres finestres, la central de major dimensió, i emmarcades amb pedra carejada, 
i  a planta segona per tres finestres quadrades de nova construcció.

La façana principal, des de on s’accedeix a nivell de planta primera, es caracteritza pel nou 
volum adossat, situat a l’esquerra, que incorpora la porta principal emmarcada amb pedra. 
A l’altre costat, una escala de dos trams condueix fins a la porta que permet l’accés a la 
planta segona. 

El conjunt es complementa amb un cos adossat que incorpora tines en el seu interior.

Els paraments de la façana són de pedra i completament rehabilitada.

Context Situada pràcticament a la carena enmig de feixes de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen 1630 (segle XVII).  Reformes del segle XVIII i XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Rehabilitada recentment

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial 
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
Es protegeix el cos annex i les tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Corretjoles (masia) 59.EA

Bibliografia BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 6.

Informació històrica La masia de Corretjoles va ser construïda al segle XVII. Se’n conserva el memorial d’obres 
de 1630.  Va ser reformada als segles XVIII i XX; després d’aquestes reformes l’estructura 
tradicional va quedar força modificada.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Correjólas”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que 
estava situada a 0,8 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat, d’un i tres pisos respectivament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Corretjoles (masia) 59.EA

Façana sud-est Façana nord-est
EAUCAEAUCA

Façana sud-est. Any 2011 Façana sud-est. Any 1994
IPAHNPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cot (masia) 60.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400298
y = 4637420

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A006000180000IK 344099 3

Carretera  BP-4313, PK. 51

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº65

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cot (masia) 60.EA

Elements Masia de planta rectangular d’onze metres d’amplada per deu de profunditat i es 
desenvolupa en planta baixa i dues plantes i té la façana principal orientada a migdia. 

Tot i que actualment està completament ensorrada la coberta, era de teula aràbiga a  dues 
aigües amb carener perpendicular a la façana principal.

L’edifici original, va ser ampliat pel costat de llevant, utilitzant el mateix sistema constructiu i 
per aquest motiu el carener va quedar descentrat. 

La façana principal, es composa per la portalada d’accés de planta baixa amb brancals i 
llinda de pedra, situada a l’eix del carener, una balconada i dues finestres a planta primera i 
tres finestres a planta segona totes elles emmarcades amb pedra carejada. 

Té dues tines a l'interior.

El parament de les façanes és de pedra vista amb les arestes del volum resoltes amb 
cadenes cantoneres de grans carreus de pedra regulars.

Context Situada en una zona amb pendent, envoltada de bosc.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segles XVIII-XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPA16883 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes actuals i 
elements destacats de la façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valo
artístic o que mantinguin una inscripció. Es protegeixen les tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cot (masia) 60.EA

Bibliografia OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 79.

Informació històrica És una construcció de segle XVIII-XIX amb dues tines al seu interior. Va estar habitada 
almenys fins l’any 1922. L’any 1935 ja es trobava deshabitada. Els incendis de l’any 1994 
van arribar fins a la casa. L’any 1995 presentava la teulada ensorrada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana sud
ILLILL

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cot (masia) 60.EA

Façana oest Detall interior
PEUCMCRIPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cupons (masia) 61.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

397961
y = 4637214

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000350000IQ 76100 437 3

Carretera  B-423, PK. 6,25
Camí  de Puiggròs

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº32

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cupons (masia) 61.EA

Elements Masia de planta rectangular d’onze metres d’amplada per vuit de profunditat que es 
desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i amb façana principal orientada a migdia. 
L’edifici queda encaixat en una feixa natural de roca generant dues cotes diferents d’accés 
de la façana principal respecte la façana posterior. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal i 
petit ràfec perimetral ceràmic. 

La façana principal de composició simètrica, s’ordena a planta baixa per una portalada 
central emmarcada amb maons ceràmics. Les plantes superiors, resoltes idènticament,  es 
composen d’una balconada central, que separen una finestra a cada costat, totes 
emmarcades amb pedra carejada. 

A la façana posterior s’ordena a partir d’una única porta a nivell de planta primera, que 
actua d’accés principal,  i una finestra, en el mateix eix vertical, situada a la planta golfes. 
Un cobert adossat a la dreta de la façana i que actua de garatge acaba de composar 
aquesta façana nord.

Tres coberts, situats a llevant del mas, diverses tines i  una estructura circular de pedres 
davant la masia acaben de completar el conjunt de Cal Cupons. Conserva al seu interior 
una llinda amb la data de l’any 1896.

Els paraments de l’edifici són de pedra amb morter de calç.

Context Situada en una plana enmig de camps de conreu i col•locada en una feixa de roca natural.

Ús actual Residencial

Cronologia 1896, Segle XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i  els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com les 
tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Cupons (masia) 61.EA

Bibliografia OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 4.

Informació històrica La masia de Cal Cupons és una construcció del segle XIX. Conserva al seu interior una 
llinda amb la data de l’any 1896, i a l’exterior diferents coberts independent i diverses tines.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es proposa l’eliminació d’elements i materials impropis de la façana per tal de restablir el 
seu aspecte original: eliminació cons annex a la façana oest.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum i composició de la façana dels coberts, admeten modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud Vista des de l'oest
EAUCAEAUCA

Façana nord Façana oest
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ll'Espinal (masia) 62.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402174
y = 4641111

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A007000290000ID 42188 385 3

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº84

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ll'Espinal (masia) 62.EA

Elements Masia semi encastada en el terreny, de planta rectangular de setze metres d’amplada per 
nou de profunditat, que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i amb la façana 
principal orientada a migdia. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carner paral•lel a la façana principal amb
un petit ràfec perimetral. 

A la façana principal, hi destaca el gran portal de mig punt adovellat, a planta baixa, i la 
balconada, de planta primera, situada en el mateix eix vertical. Aquesta balconada té 
brancals i llinda de pedra, on hi ha la inscripció gravada de “1746”. Tres finestres 
emmarcades amb pedra carejada a planta primera, així com dues obertures per sota el 
ràfec a la planta golfes, acaben de composar la façana.

La façana posterior es caracteritza per l’escala exterior que porta fins a la porta situada a 
nivell de planta primera i el cobert annex al costat dret. 

El conjunt s’acaba de composar amb diferents coberts, una bassa i una pallissa situada a 
llevant del mas. 

Els paraments de l’edifici, són arrebossats amb ciment on destaca les cadenes cantoneres 
de carreus de pedra que marquen les arestes del volum principal.

Context Situada a la vessant sud del Serrat de Sant Pere, enmig de feixes de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval (1362), XIV; 1746, 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: portal 
adovellat, porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com la 
bassa i la pallissa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ll'Espinal (masia) 62.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 55.

Informació històrica En un llevador de censos del monestir de Serrateix del 1370 s’hi troben esmentades les 
cases de Comaposada, La Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la 
Llastanosa.  A la zona de Valldeperes s’hi esmenta el Sunyer, Cal Simon, Cal Mas i Cal 
Perejoan Llobet. De la zona de Sant Cugat es fa referència a “Sotsina” (l’Alzina) l’any 1312 
“Llorens”, avui anomenada l’Espinal (1362).
Al segle XVIII deu el seu aspecte actual. Se’n conserva una llinda de 1746.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Espinal”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 5 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ll'Espinal (masia) 62.EA

Façana sud Façana est
IPAHNIVA

Detall portal adovellat d'accés
PEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

La Fàbrega (masia) 63.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392955
y = 4635687

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000210000IM 55282 524 2

Camí  de Sant Salvador
Camí  de Can Seuveta

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº13

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

La Fàbrega (masia) 63.EA

Elements Masia formada per un cos original de planta rectangular, de deu metres d’amplada per 
setze de profunditat i façana original orientada  a ponent. El volum es completa amb un cos 
annex al llarg de la façana de migdia i tres petits cossos, un dels quals incorpora un pou, 
annexes a tramuntana. 

El cos principal té la coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal, i l’annex de migdia,  té també, la coberta  ceràmica però amb un únic 
pendent direcció est seguint la inclinació del terreny.

La composició de les diferents façanes, es realitza a partir de finestres emmarcades amb 
pedra carejada, on destaca la porta d’accés de la façana oest coronada per una llinda de 
pedra amb la data “1789”.

Els paraments de l’edifici són de pedra amb les cantonades resoltes amb carreus de pedra 
regulars. 

El conjunt es complementa amb una pallissa aïllada, situada al nord est de la masia i 
coberta amb teula aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal.

Context Situada al mig de camps de conreu i assentada en un desnivell del terreny entre la baga de 
l’Obac i la solana de Fàbrega.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval (1447,1489); 1789, segle XVIII, segle XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com el 
pou i la pallissa.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Fàbrega (masia) 63.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 13-14; 100-102.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 42.

Informació històrica El mas de la Fàbrega està documentat en diversos documents del segle XV. En un 
document de l’any 1447 es fa referència a la donació del mas la Fàbrega per part de Joan 
de la Fàbrega, del terme del castell de Torroella, pertanyent al Bisbat d’Urgell. Va fer 
donació en vida del seu mas de la Fàbrega, situat al terme de Sant Salvador de Torroella, 
amb les seves terres, drets i pertinences a Joan de Salipota i Gabriel de Salipota. El mas 
afrontava al sud amb les propietats del Coll i dels Casals Blancs; al nord, amb les propietats
de l’Alzina; a ponent, amb les propietats de Joncadella; i a llevant, amb les propietats d’en 
Caç. Van prendre possessió del mas sota alou i domini del comte de Cardona.  
En un document posterior de l’any 1489, de 13 de desembre a Sant Salvador de Torroella 
hi trobem els Capítols matrimonials entre Francesc d’Horta, fill de Joan d’Horta i Elisenda, 
difunts de la parròquia de Sant Salvador de Torroella; i Càndida, filla de Miquel de Salipota 
Contança, del terme de Súria.  Aquest darrer actua “en nom propi i com a procurador de 
Pere Fàbrega, ermità, hereu i propietari del mas de la Fàbrega; dóna a la seva filla 15 
lliures i robes, a més de 25 lliures més en concepte de dot, per les quals empenyora i li fa 
donació del mas de la Fàbrega, amb les seves cases, terres, drets i pertinences”. Segons 
el document el mas es trobava en aquell moment en la seva major part sense teulada i no 
tenia corts, porxo ni vaixella. Per aquest motiu s’estableix que si Francesc hi fa “teulades, 
corts i porxo i tot allò que el mas necessiti, aquestes obres hauran de ser inspeccionades i 
taxades per dos homes, un per a cada part, de tal manera que si mai ell o els seus hereus 
els volien treure del mas, abans li hauran de pagar els diners que hagin costat les obres”.
Al segle XVIII s’hi van fer obres de reforma, n’és testimoni la llinda amb la data de 1789 
inscrita.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Fábrega”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 9 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
En el cadastre de 1861, La Fàbrega és esmentada entre les masoveries i propietats del 
terme de Torroella. Hi consten també els masos de Sant Cristòfor, Coll, Trullols, Rectoria, 
Solana, Conill, Gibergues, Claret, Obach, Horta, l’Alzina, Taurons, Munt, Casas, Palà, 
Vallbona, Malagarriga i Garrifes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús
Entorn de protecció Es milloraran els revestiments i acabats exteriors dels coberts de l’entorn immediat per tal 

d’integrar-los en el conjunt.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana oest Detall cobert de la façana sud
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399235
y = 4638514

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000380000IT 6917 351 3

Carretera  de Can Filaborres

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº78

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Cal Filaborres, Can Filaborres (masia) 64.EA

Elements Masia encaixada en el terreny, de planta rectangular de tretze metres d’amplada per nou de
profunditat que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i amb la façana principal 
orientada a sud-est. El volum original es va ampliar pel seu costat dret, descentrant així el 
carener. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i petit ràfec perimetral ceràmic.

La façana principal on l’edifici es presenta en tota l’alçada, s’ordena a partir d’una porta 
central amb llinda de fusta on hi ha la inscripció “1837” que separa una finestra a cada 
costat. A la planta primera es repeteix el mateix esquema, però en aquest cas amb una 
balconada central i dues finestres a planta golfes acaben de configurar  la composició de la 
façana. 

A la façana posterior, de només dues alçades ja que l’edifici queda semi enterrat, destaca 
una porta d’accés a nivell de planta primera, coronada per una llinda de pedra amb la 
inscripció de “1883”.  A l’esquerra de la porta hi ha un cos annex amb coberta a dues 
aigües i carener perpendicular a la façana principal, i a la dreta hi ha un pedrís. Una pallissa
al nord d’aquesta façana, completa el conjunt del mas.

Els paraments de l’edifici són de pedra i les obertures estan emmarcades amb pedra 
carejada.

Context Situada en un punt alt enmig d’una zona de massa forestal.

Ús actual Residencial

Cronologia 1837, 1883.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció 
llinda de fusta amb inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 15.

Informació històrica La masia es va començar a construir l’any 1837, n’és testimoni la llinda de fusta que es 
conserva a la porta de la planta baixa i va ser reformada i ampliada l’any 1883, tal com 
consta en la llinda de la porta de la planta primera.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Filabórras”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava
situada a 1 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Filaborres, Can Filaborres (masia) 64.EA

Façana oest Vista des de nord oest
EAUCAEAUCA

Façana est Detall porta amb llinda i inscripció "1883"
EAUCAEAUCA

Detall llinda amb inscripció "1837"
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Fumera (masia) 65.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

395845
y = 4635398

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A013000070000IY 112463 519 3

Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº19

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Fumera (masia) 65.EA

Elements Conjunt format per l’edifici original de planta rectangular d’uns vuit metres d’amplada per sis
de profunditat, que es desenvolupa en planta baixa i planta pis, i diferents cossos adossats 
a nord i a est. La façana principal, on hi ha l’accés, és oberta a llevant i s’hi arriba a través 
d’un pati interior, tancat al nord per un d’aquests cossos annexes, a llevant, per un cobert i 
a sud, per un mur que conté la portalada d’accés coronada per un arc rebaixat, adovellada i
protegida per un porxo de coberta de teula aràbiga a una aigua.

La masia té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana 
principal amb un petit ràfec perimetral. 

Els paraments de l’edifici, són de pedra i les cantonades es resolen amb cadenes 
cantoneres de carreus de pedra. Les diferents obertures estan emmarcades amb maó 
ceràmic.

Context Situada en un punt de la carena, envoltada per bosc.

Ús actual Residencial

Cronologia Anterior a 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard així com el propi 
espai., admeten actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
Es protegeix el mur i porta d'accés al pati interior, així com l'espai d'accés.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Fumera (masia) 65.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 101.

Informació històrica En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Fumera”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 6 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Detall porta d'accés al pati interior. Façana est
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Fuster (masia) 66.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

397207
y = 4639045

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000680000IK 32502 382 2

Camí  del Racó
Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº41

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Fuster (masia) 66.EA

Elements Edifici original de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i planta pis amb la 
façana principal orientada a sud. L’edifici ha sofert diverses transformacions, sobretot a la 
façana principal, on hi ha un cos afegit de tota l’alçada, a l’esquerra, i un cos en planta 
baixa, a la dreta, que genera una terrassa en planta primera.

Té coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i ràfec 
perimetral, de cabirons de fusta, recolzat sobre la pròpia estructura de fusta.  

La façana posterior queda caracteritzada per una porta d’accés, a planta baixa i situada a, 
l’eix del carener, i una porta, a la dreta de la planta primera, a la qual s’hi accedeix des 
d’una rampa exterior resolta amb murs de pedra i que condueix a un espai independent de 
la zona habitada. 

A la façana de llevant hi ha una altra porta d’accés a planta baixa, acompanyada per dues 
finestres a planta primera, totes emmarcades amb maó ceràmic.  

La façana sud, originalment la principal, és la que ha sofert una major transformació. El 
portal coronat per un arc rebaixat que presidia la façana ha quedat incorporat a l’interior de 
l’habitatge en el cos adossat de planta baixa. En el mateix eix vertical i que permet l’accés a
la terrassa, hi ha una balconada també emmarcada amb maó ceràmic.

Els paraments de l’edifici són de pedra amb restes de remolinat amb morter de calç i les 
cantonades es resolen amb cadenes cantoneres de grans carreus de pedra.

Context Situat en una carena envoltat per una extensa massa de bosc.

Ús actual Residencial

Cronologia Segle XVIII. Reformes XIX-XX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com les 
tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Fuster (masia) 66.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 30.

Informació històrica La masia té el seu origen possiblement al segle XVIII. Va ser construïda en diferents fases 
amb reformes i ampliacions als segles XIX i XX. Conserva una tina i una pallissa.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Fuster de Castelladral”. Hi consta que és una “masia (casa de 
labor)”, que estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici
habitat constantment de dos pisos.
Va estar habitada de forma continuada almenys fins l’any 1957.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Fuster (masia) 66.EA

Façana nord Façana sud
EAUCAEAUCA

Vista des de nord est Detall façana nord
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

397297
y = 4635848

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A012000270000IW 33608 3082 3

Passatge  B-423, PK. 5

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº89

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Garriga (masia) 67.EA

Joseph Alzina, Joan Alzina

Elements Edifici principal de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis
i golfes, amb la façana principal orientada a est per on s’accedeix. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i ràfec perimetral format per peces ceràmiques.

L’edifici principal, queda envoltat per coberts, que formen  una lliça tancada a través de la 
qual s’accedeix a l’interior de l’edifici. L’accés a la lliça es realitza des de l’est, a partir d’un 
porxo cobert amb volta de canó de maó ceràmic, amb una portalada coronada amb arc 
rebaixat i emmarcada amb pedra carejada per la cara exterior, i emmarcada amb maó 
ceràmic per l’interior de la lliça.  Un segon accés des del nord acaba de configurar l’element

La façana sud, es caracteritza per la presència de petites finestres emmarcades amb pedra 
carejada a la planta primera i segona de l’edifici original, que contraresten amb la galeria 
que ocupa tota l’alçada, situada a llevant de la façana. Aquesta galeria, es resol amb dos 
grans arcs de mig punt emmarcats amb maó ceràmic,  que actuen de porxo cobert amb 
volta, a planta baixa. Quatre arcs de mig punt, emmarcats amb pedra carejada a la planta 
primera i una terrassa coberta a planta segona, que manté l’estructura de quatre obertures 
separades entre si per pilars de pedra, amb base, fust i capitell, i protegides per una barana
de ferro de brèndoles verticals, acaben de configurar el conjunt de la galeria. 

La façana est del cos original, on hi ha adossat el cos annex i que creix direcció ponent que 
conté la galeria abans descrita, es composa per petites obertures als diferents nivells, on 
destaca una finestra, emmarcada amb pedra i situada a planta primera, amb la inscripció de
“1700” a la llinda de pedra.

El volum que creix cap a ponent, abans esmentat, es un conjunt de cossos adossats a 
diferents nivells, on destaca el volum de la cisterna, amb el pou a la terrassa que genera a 
planta primera, i per on s’accedeix a l’interior a través d’una portalada adovellada amb la 
inscripció a la clau de l’arc de “1862” 

Els paraments de l’edifici són de pedra vista i les cantonades es resolen amb cadenes 
cantoneres de grans carreus de pedra. 

Interiorment la masia conserva la seva tipologia original i s’han mantingut els espais 
principals de la casa. Destaca l’estructura de volta resolta amb pedra o ceràmica que 
cobreix els diferents espais de planta baixa així com l’estructura unidireccional de fusta que 

Context Situada en un punt elevat de la carena, envoltada de massa forestal i unes magnifiques 
vistes sobre la vall del riu Cardener.

Cronologia Origen medieval (1138, 1146, 1152, 1211, 1245, 1361); 1700, 1827, 1848, 1858, 1862, 
1864, 1868; ref.primer terç del segle XXI

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Autor/promotor

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

caracteritza la resta d’espais. 



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Garriga (masia) 67.EA

Amb la voluntat de preservar l’estructura interior, s’ha donat un nou ús al trull, conservant  
el molí de pedra i la premsa d’oli originals que daten del segle XIX, i on hi ha la inscripció 
““Joan Alsina 1858” gravada.

En aquest mateix sentit, es conserva, l’espai de les tines amb dues gran tines ceràmiques, i
l’espai del celler, on hi ha grans botes de fusta que daten de l’any 1748, quan la casa es 
dedicava plenament a la producció del vi.

El conjunt de la Garriga, s’acaba de composar per l’antiga pallissa, situada a ponent i 
completament reformada, de planta rectangular i coberta de teula aràbiga a dues aigües 
amb el carener perpendicular a la façana principal orientada a migdia.  

Al sud de la pallissa, hi ha l’era enrajolada, molt ben conservada d’una superfície 
aproximada de 400m2 i unes grans vistes sobre el paisatge.

Ús actual Residencial / Hoteler
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Conjunt completament reformat

Informació històrica Del segle XII consta, en el diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix, un 
document de l’any 1138, datat a 9 de novembre, en el qual es fa una donació al monestir 
per part de “Ramon Guillem, la seva muller, Ermessèn, i llur fill, Pere, donen al monestir de 
Santa Maria de Serrateix i a la seva sagristia una olivera i un plançó d’olivera, situats al 
comtat de Berga, al terme de Castelladral, a la Garriga, al clos que hi ha dessota la casa 
del donador. A canvi reben una mitgera d’oli, que val quatre sous, i un sester d’ordi de 
Cardona, que val divuit diners”. L’any 1146, Arnalt de Garriga, va fer una donació, a Santa 
Maria de Serrateix i a la seva sagristia d’un oliverar situat a la Garriga, al clos que hi ha 
sobre el celler de Ramon Guillem, destinat a pagar el sepeli. En els anys posteriors 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard, així com el propi 
espai, admeten actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes de la pallissa, sense 
permetre la modificació de les proporcions ni geometria de les seves obertures.

No es permet cap tipus de construcció ni alteració de la zona ocupada per l’era enrajolada.
Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 

puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel valor arquitectònic i tipològic del conjunt

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 13.
BOLÓS, J. 2006: “Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix (Segles X-XV)”.  
Fundació Noguera, Diplomataris 42. Barcelona: 34, 220, 227, 228, 231, 251, 282, 470, 
(B134, 140, 141, 144, 162, 188, 343).
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 1.

continuen les donacions d’oliveres (1152, 1178).

Del segle XIII hi ha més referències en dos documents dels anys 1211 i 1245, 
corresponents a la confirmació d’una donació precedent, sobre les oliveres situades al mas
Garriga del terme de Castelladral.
També són freqüents les referències al mas de la Garriga durant al segle XIV. De l’any 
1361 se’n constata el pagament d’un cens.
Tot i els orígens medievals de la masia a nivell arquitectònic la casa és una construcció 
majoritàriament del segle XVIII, de la qual se’n conserva una llinda de l’any 1700 a la 
façana sud. 
La casa presenta diferents cossos adossats al segle XIX, pel costat nord i ponent de la 
masia. Les reformes i ampliacions del segle XIX quedaren testimoniades en la dates 
gravades en les diferents llindes i altres elements de la casa. Així hem pogut identificar una 
llinda, en un portal de la planta baixa, amb el nom i l’any del propietari: “JOSEPH ALSINA 
ANY MDCCCXLVIII” i una branqueta de “garriga” o olivera. A la façana sud s’hi pot 
observar també una altra data que fa referència a més reformes en aquest cas de l’any 
1862. Aquesta llinda es troba situada en el portal d’entrada al vestíbul de l’hotel. Dos anys 
més tard (1864) es fan ampliacions importants a la façana de ponent que acaben ocultant 
la façana antiga del segle XVIII. La llinda es troba en un portal de la planta baixa. Totes les 
obertures que observem en aquest cos, tant a nivell de primera planta com de la segona 
són d’aquest moment. D’aquesta època cal considerar també les tines de cairons, i les 
rajoles del sostre de la galeria, algunes d’elles presenten decoració i varis escrits gravats 
pel rajoler amb dates del segle XIX (1827). Altres elements que porten data són una mola 
de pedra de moli d’oli, de l’any 1808 i la premsa de vi amb data de 1858 i el nom del 
propietari del moment, Joan Alsina.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Garriga”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 1 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantmen
i un de deshabitat, d’un i de tres pisos.
L’any 1995 l’edifici es trobava en estat bastant deplorable i sense teulades. Els actuals 
propietaris n’iniciaren les reformes durant el primer terç del segle XXI.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana sud
EAUCAIVA

Vista des de sud-est Façana oest
IVAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Pallissa i era enrajolada Vista des de nord-est
IVAEAUCA

Façana est del volum original Llinda amb inscripció "1864"
GVFGVF

Porta d'accés a la lliça Nova construcció i casa del pobres
ILLIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Garriga (masia) 67.EA

Llinda amb inscripció "1700" Escut esculpit
GVFGVF

Portal adovellat d'accés amb inscripció "1862" Portal adovellat
GVFGVF

Tines ceràmiques Pou de pedra
ILLGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista interior Vista interior
IVAIVA

Celler Accés a la lliça
ILLIVA
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400244
y = 4635395

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Pública08140A009000490000II 297073 464 3

Carretera  BP-4313, PK. 51
Camí  de Guimerà

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº98

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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La Guimera (masia) 68.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, amb la 
façana principal orientada a migdia.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal i 
petit ràfec perimetral.

L’edifici, completament reformat, ha mantingut la composició de les façanes, si bé s’han 
afegit algunes finestres a plantes superiors. La façana principal, s’ordena en planta baixa 
per una portalada coronada per un arc rebaixat, adovellada, i amb la inscripció a la clau de 
“1797”. A la planta primera hi ha una balconada en el mateix eix vertical de la porta d’accés 
amb una finestra a cada costat, elements que es repeteixen a excepció de la balconada, a 
planta segona. Cal destacar la llinda gravada amb una inscripció de la balconera de planta 
primera.

Els paraments de les façanes són, actualment, de pedra vista amb les cantonades resoltes 
amb carreus de major dimensió i totes les obertures de les diferents façanes, estan 
emmarcades amb pedra carejada

El conjunt s’acaba de composar per la lliça, situada a ponent  i tancada per un mur de 
pedra perimetral que incorpora una portalada d’accés des de la façana sud, adovellada i 
coronada per un arc rebaixat.

Context Situada a dalt d’un turó amb unes grans vistes de l’entorn i envoltada per massa forestal.

Ús actual Residencial

Cronologia 1797, segles XVIII-XIX, segles XX-XXI.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció 
portal d'accés a la lliça de ponent.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com la 
lliça o baluard.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 77.

Informació històrica Casa del segle XVIII que conservava una llinda de 1797 i una altra amb el text: DOR- 
OLYVA.  
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Guimerá”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 5 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Va quedar afectada pels incendis de l’any 1994 que van arribar fins a la mateixa casa. 
L’any 1995 la casa es trobava en total abandó. 
L’any 2007 s’hi van fer obres de restauració i reforma.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de nord oest Detall llinda
IPAHNPEUCMCR

Vista des de sud oest. Any 1994
IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

404084
y = 4638919

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A005000480000II 200194

Camí  de Can Gusart

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº100

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia en runes, de planta rectangular que es desenvolupava en planta baixa i planta pis i 
amb la façana principal orientada a migdia. 

Tenia coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal. Els paraments de les façanes són de carreus de pedra molt regulars. 

L'acabat exterior és de pedra vista amb carreus molt regulars i amb restes de remolinat de 
morter de calç. L’accés es realitzava per un portal adovellat del qual només se’n conserva 
alguna dovella. 

El conjunt queda completat per una sèrie de coberts situats davant la façana sud que 
generaven una lliça d’accés. A la part posterior i adossada a l’edifici hi ha una cos de planta
circular, possiblement un pou. A la pallissa trobem la inscripció de “1874”. Interiorment hi ha
festejadors en una finestra.

Context Situada en una plana enmig de dues carenes, al costat de la riera del Mujal i envoltada per 
massa forestal.

Ús actual Sense ús

Cronologia Origen medieval (1315); 1553, XVI; 1707, 1874 (pallissa)

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època moderna (Segles XV-XVI)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció
Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 

mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPA-16889 IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes actuals i els 
elements destacats de la façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valo
artístic o que mantinguin una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com el 
pou, la pallissa i la tina.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 1988: 
163.
Fitxa núm. 16889 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 73.

Informació històrica En el segle XIV hi havia, entorn el territori de Les Esglésies, alguns masos que apareixen 
citats abans del fogatge de 1365-1370. Aquests són: Can Gosart  (Cosart) citat al 1315; el 
mas de Les Esglésies (Esesgleyes) i Vilarrasa (segurament l'actual Can Pasols) citats el 
1362. 
Del segle XVI hi ha més referències. El mas Gusart apareix citat en el fogatge de l’any 
1553. 
La masia Gusart és una casa d’origen medieval. L’edifici que ha arribat fins als nostres dies
és una construcció del segle XVIII amb reformes i ampliacions posteriors. Tenia una llinda 
de l’any 1707 en una finestra de la casa. En altres llindes s’observaven diverses 
inscripcions. A l’interior de la casa hi havia festejadors en els finestrals. Tenia una premsa 
de raïm.
A principis del segle XIX una pubilla de la casa de la Rovira es casa amb Miquel Gusart, 
que era del mas de Gusart del Mujal. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Gusart”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 7 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Al segle XIX, segons l’amillarament de 1861 sabem que hi havia 90 propietats, entre les 
quals la Rovira (amb Gusart) posseïa entre 200 i 300 Ha, i entre 15 i 20 parcers. 
Al segle XIX es van fer reformes i ampliacions com són la construcció de la pallissa l’any 
1874, i possiblement també la tina, diversos coberts i el pou.
L’any 1994 la casa va quedar afectada pels incendis. L’any 1995 la casa no presentava 
teulades però l’estructura de la casa encara estava bé. 
Actualment, després de més de dues dècades sense cap actuació es troba en estat de 
ruïnes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des del sud oest Detall interior de les restes
PEUCMCRGVF

Detall torre circular façana posterior Vista des de l'oest
IPAHNIPAHN

Vista des de l'oest. Any 1984 Façana principal. Any 1984
Jordi Miralda IñigoJordi Miralda Iñigo

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393000
y = 4636521

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000300000IO 153488 1030 3

Carretera  C-55, PK. 53,9

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº33

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Conjunt format per la masia, un cos afegit posterior i un cobert agrícola, separat i situat al 
seu davant,  col•locat perpendicularment a la masia.  La masia és de planta rectangular i es
desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. 

La coberta és de teula aràbiga a dues aigües amb  el carener perpendicular a la façana 
principal i els ràfec són format per colls de fusta i enllatat.

La façana principal, s’ordena a partir d’un eix central situat a la vertical del carener, amb 
una portalada a planta baixa entremig de dues finestres i una balconera a planta primera 
que també separa dues finestres. Tres finestres a planta segona acaben de configurar la 
façana principal.

Els paraments de la façana són arrebossats i pintats i trobem la inscripció “P.R.1960”.

Context Situada entre la carretera C-1410 i el riu Cardener.

Ús actual Residencial

Cronologia Segle XVIII; 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 

ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.Cond. Especif.
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Bibliografia http://mariaestruch.blogspot.com/2009/01/avui-dia-ja-no-es-veu-lorella-del-llop.html
http://www.paladetorroella.cat/onmenjar.htm
http://fesmemoria.noticx.cat/drupal/?q=gallery&g2_itemId=7125&g2_page=8
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Fitxa RU 95.

Informació històrica L'Hostalet és una masia probablement del segle XVIII, situada a peu del camí ral de 
Cardona a Manresa. Hi ha qui l’ha identificat com a "hostal de Cal Flautes". L'hostal però no
es trobava en l'actual raval de cases, sinó a 500 m més al nord, en direcció a Cardona.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 es fa 
referència a dos hostals. L’un és l’Hostal del Palà i l’altre l’Hostalet. Ambdós els situava a 8 
km del nucli on es trobava llavors l’Ajuntament de Castelladral. L’Hostalet però concreta 
que és una “masia de labor”, habitada constantment i de dos pisos d’alçada. A banda del 
nom, no sembla que fos considerat com a hostal. Li’n quedava només el nom del què 
potser havia estat en altres temps.
Entre els anys 1924 i 1925 la Mancomunitat de Catalunya va encarregar als topògrafs Sr. 
Ernesto Almodóvar i Sr. Manuel Gª.Villalba del Servei Geogràfic, l’elaboració del mapa de 
la minuta municipal del municipi de Navàs. En aquest mapa hi figura també el nom de 
"l'hostalet".

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Camí  de Valls de Torroella
Camí  de l'Ingla

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº50

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes. Té un 
cos afegit posterior, un annex situat al costat de ponent i a la part davantera s’hi ubica un 
clos tancat. L’existència d’una aresta de pedra carejada al mig dels murs, assenyala que 
l’edifici inicial va ser ampliat pel costat de migdia. L’accés a la masia es realitza per la 
façana lateral de ponent.

La coberta de la masia i els cossos annexes, són de teula aràbiga a dues aigües,  el 
carener perpendicular a la façana principal i el ràfec és ceràmic construït amb teula i rajola. 

La façana principal  és de composició simètrica i inclou un portal adovellat i tres finestres 
emmarcades amb carreus de pedra i ampits també de pedra amb motllura. A la planta 
golfes hi ha una obertura amb arc de mig punt . A la façana de llevant hi ha quatre finestres 
i portal, i a la façana de ponent dos portals i dues finestres, totes elles amb llindes 
carejades. En el cobert posterior s’hi disposa una obertura, avui acabada amb arc. En el 
cos del costat de ponent s’hi ubica un forn

Els paraments dels murs són de pedra sense remolinar i hi ha diverses arestes construïdes 
amb pedra carejada

Context Situada en un replà de la muntanya sobre el camí de les Valls de Torroella

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XVIII; 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta La superfície de les façanes presenta taques de brutícia. Els ampits de pedra estan 
erosionats. / Totes les cobertes han estat rehabilitades recentment, amb la substitució de 
l'estructura de fusta i part de les teules de cobriment.

Estat conservació Regular;  Coberta rehabilitada recentment.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum de tots els cossos de la masia i elements destacats de les façanes: 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
Es protegeix la tanca del clos i el forn.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Fitxa RU 31.

Informació històrica La casa de l’Ingla és possiblement una construcció del segle XVIII, amb diferents 
construccions adossades al seu entorn. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Ingla”. Hi consta que és una casa que estava situada a 1 km del nucli 
de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantment de tres pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal  i sud oest, admeten
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà la tanca del clos i el forn.
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud est Façana nord est
EAUCAEAUCA

Vista des de tramuntana Façana nord oest
EAUCAEAUCA

Façana nord oest Façana sud oest
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Detall cos annex del forn Detall porta d'accés espai de planta baixa
EAUCAEAUCA

Detall forn
EAUCA

Detall porta d'accés Detall façana nord oest
EAUCAEAUCA
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Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
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EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000480000IU 492935 619 3

Camí  de la Llastanosa

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº91 - 95

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia 
- Capella de Sant Isidre

Conjunt format pel cos principal de la masia,  una ampliació del volum original a sud que 
incorpora la capella i un grup de coberts, corrals i pallisses, situats a migdia, que generen 
una lliça a través de la qual s’accedeix al conjunt.

A la façana nord de la masia, hi ha les restes de murs de la masoveria de la Llastanosa. 

MASIA:

Masia de planta rectangular que es desenvolupa  en planta baixa i dues plantes pis i façana
principal orientada a migdia.

El mas i l’ampliació posterior de la façana sud, tenen una única coberta de teula aràbiga a 
dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal i petit ràfec perimetral resolt
amb rajola ceràmica.

La façana principal del cos original, fortament alterada per la presència del volum annex en 
tota l’alçada situat al costat dret, s’ordena a partir de dos eixos verticals on destaca, a 
planta baixa, la portalada coronada per un arc de mig punt, adovellada, d’accés a l’edifici. 
Dues balconades a planta primera emmarcades amb maó ceràmic i coronades per un arc 
de descarrega així com una balconada i una finestra a planta segona, totes elles també 
emmarcades amb maó, acaben de configurar la façana sud del mas original. 

Tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra carejada configuren la façana 
oest del mas. En aquest punt hi ha les restes d’un antic cobert adossat, la prolongació del 
qual tanca la lliça per ponent i incorpora la portalada coronada per un arc rebaixat que 
permet l’accés al conjunt.

La façana nord queda caracteritzada per petites finestres i per les restes dels murs que 

Context Situada a la dreta de la Riera del Taulet, a la vessant est de la carena que condueix al 
Serrat de l’Obaga Negra i enmig de feixes de conreu.

Cronologia Origen Medieval: (1370) segle XIV; Capella segle XVII; 1744, 1850, 1857, 1860, 1861-1862,
1878, 1887, 1889, 1890.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

configuraven l’antiga masoveria ubicada en aquest extrem.

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Els paraments de les façanes són arremolinats.

Interiorment la masia es distribueix en tres crugies. A la planta baixa hi ha un sostre de 
volta de pedra i la resta dels sostres són de cairats de fusta.  Una de les portes de planta 
baixa té una llinda de fusta amb la inscripció “1744” i a la sala principal hi ha una porta amb 
brancals i llinda de pedra que incorpora la inscripció gravada de “1890”.  

CAPELLA

La capella situada a la planta baixa del cos annex a la façana sud del mas i originalment 
dedicada a Sant Isidre, només conserva la porta d’accés i l’estructura de volta de canó que 
la cobreix. La porta, emmarcada amb pedra carejada, incorpora a la part superior, la 
inscripció “Urvici Vila 1878”.

Ús actual Residencial / Religiós
Ús original/altres Residencial / Religiós

Façanes/Coberta Les façanes tenen despreniments puntuals del revestiment exterior. Presenten taques 
d’humitat i eflorescències, principalment a la façana nord.  Resten dempeus algunes restes 
de l’antiga masoveria, tot i que en estat ruïnós.

Estat conservació Regular 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es mantindrà el conjunt de la capella.

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard, així com el propi 
espai, admetent actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior, especialment les voltes 
de pedra de planta baixa i l'espai de la capella. Es permet la modificació puntual interior de 
l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la tipologia original. 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas i dels coberts originals, el mur i portals que 
defineixen el baluard o lliça, així com els elements destacats de la façana: portal adovellat i
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una 
inscripció.  
Es protegeix la capella i els seus elements i totes les construccions annexes que puguin 
tenir interès sociocultural i etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 28.
Informació oral: Josep Maria Badia
Fotografia de l’any 1995: Josep Maria Badia

Informació històrica La masia de La Llastanosa apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370, junt amb Comaposada, la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs
i Casanova.
Del segle XVII es té constància de l’existència de la capella de Sant Isidre de la Llastanosa.
Del segle XVIII se’n conserva una llinda de fusta, a la planta baixa de la casa amb la data 
de 1744. 
Les reformes més importants sembla que es van realitzar al segle XIX. D’aquest segle se’n 
conserva dues teules, una de l’any 1850 i l’altra de 1857, una llinda de pedra a la sala gran 
de la masia amb la data de 1890 i l’estructura original d’una taula de fusta amb el nom 
gravat de: “Juan Vila Y fills 1889”.
A la façana de la capella de Sant Isidre de la Llastanosa hi consta una llinda damunt la 
porta d’entrada amb el nom i l’any de qui probablement en promouria les reformes: “Urvici 
Vila 1878”. L’any 1991 encara conservava part del mobiliari de fusta del segle XIX, una part
de retaule amb el nom i la data: “JUAN VILA 1887”. També en un lateral hi havia un petit 
armariet amb la data de l’any 1889. Els estadants de la casa el tenien en una ubicació 
diferent, la capella havia perdut tot vestigi religiós.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Es proposa recuperar l’estat original de la capella.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana oest Façana sud. Accés principal a la masia
EAUCAGVF

Vista des del nord-oest Detall accés a la capella de Sant Isidre
EAUCAIPAHN

Detall portal adovellat d'accés a la masia Façana nord i restes de murs de la masoveria
GVFIVA
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Detall porta d'accés a la lliça Interior. Detall volta pedra
IVAGVF

Vista interior de la capella any 1991 Interior. Volta de canó de la capella
GVFJosep Maria Badia Masgrau

Façana nord i restes de murs de la masoveria Façana nord i restes de murs de la masoveria
GVFGVF
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Interior. Inscripció de "1890" en llinda Interior. Inscripció de "1744" en llinda
IVAGVF

Interior. Inscripció de "1899" a porta Inscripció de "1850" a teula aràbiga
GVFIVA
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Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº7

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Masia de planta original sensiblement quadrangular que es desenvolupa en planta baixa, 
pis i golfes. Presenta una ampliació per al costat de ponent donant continuïtat als forjats de 
l’edifici. També s’han construït dues terrasses a les façanes nord i est i, a la part de davant 
es conforma una era tancada, en part per dos coberts i la resta amb paret i portal que porta 
la inscripció 1606. Més allunyat, hi ha un altre cobert que porta la inscripció 1686.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener perpendicular a la 
façana principal i el ràfec és ceràmic construït amb rajola i doble filada de teules. El vessant
de migdia de la coberta es perllonga en l’annex lateral, de forma que conforma un volum 
unificat.

Els paraments dels murs de la masia són construïts amb carreus de pedra i a la façana 
principal es situa l’accés mitjançant un portal adovellat.  La primera planta inclou tres 
finestres amb arestes i llindes de pedra carejada i tres obertures de ventilació de les golfes. 
A la façana de llevant es situen dos portals, un dels quals per accés a la terrassa porta la 
inscripció 1707 i dues finestres, també, de pedra carejada. 

D’interès específic són les tines revestides amb ceràmica, l’escala interior de pedra, el forn i
el celler que és cobert amb volta de pedra i de rajol

Context Situada de forma alterosa sobre el territori.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval (1264, 1267, 1319, 1342, 1387), XIII, XIV; 1606, XVII; 17[ ], XVIII

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Ha estat rehabilitada recentment.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum i elements destacats de la façana: portal adovellat i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció i el barri 
o baluard.
A l'interior: L'escala de pedra d'accés al primer pis, el forn, el celler i les tines.
La distribució de les dependències nobles de la primera planta (sala i cambres).

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 

ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.
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Informació històrica L’any 1264 Bernardus Lobet (o luppeti), del Llobet de Valldeperes, actuava com a testimoni
en la compra d’un cens, i, l’any 1267, en un judici on Bernat Farell, encarregat pel rei 
Jaume I de les qüestions dels feus al Conflent, Cerdanya, Ripoll, Valls de Prats [de Molló] i 
Camprodon, és present en un judici on s’ha de decidir si cap de les terres i propietats que el 
monestir de Santa Maria de Serrateix té a Cerdanya, que procedeixen del feu reial, 
esdevingueren d’aquesta abadia sense consentiment reial. El representant del monestir 
afirma que totes les terres o bé foren donades pels
comtes de Cerdanya, o bé per fidels que no eren ni castlans, ni batlles o feudataris del rei, 
tal com pot demostrar amb els documents corresponents. Inclou la llista de les propietats 
que el monestir tenia a Cerdanya.

Un document de 9 de novembre de l’any 1319, reflectia l’endeutament i els problemes 
econòmics greus que patia la família Llobet de Valldeperes. Demanaren un préstec a canvi 
d’un cens anual. Així: “Arnau Llobet i tota la seva família, de la parròquia de Valldeperes, a 
canvi de quatre-cents cinquanta sous barcelonins de tern, es comprometen a lliurar, cada 
any, a Berenguer d’Aguilar, prevere, habitant de Cardona, la quarta part de les collites de 
cereals, de vi, d’oli i d’altres esplets de la meitat de llur mas, i dos sous barcelonins de tern 
per la meitat d’un hort i per un farraginal”. En un altre document de 5 de desembre del 
mateix any en trobem la confirmació del pagament d’un cens.

De l’any 1342 hi ha un document on es fa reconeixement de tenir terra pel monestir de 
Santa Maria de Serrateix: “Bernat Llobet, del terme de Valldeperes, reconeix a Mateu, abat 
del monestir de Santa Maria de Serrateix, que té, al terme del castell de Serrateix,
una banada de terra per la qual dóna cada any, a part dels delmes i de les primícies, tres 
lliures d’oli”. El mateix Bernat el trobem esmentat en un altre reconeixement del mateix any.

Tot i que la casa és d’origen medieval, la masia de Cal Llobet que veiem avui és una 
construcció de principis del segle XVIII. Se’n conserva una llinda amb la data de 170[ ] en 
un portal que té sortida a un terrat, situat a la façana nord. En aquesta llinda hi ha un text 
gravat força il•legible, s’hi aprecia però: “[            ] Llobet de Valldeperes”. Va ser ampliada 
posteriorment amb un cos afegit a la façana de migjorn.
En la documentació parroquial de Castelladral s’esmenta l’existència de 15 masos més que
en el cadastre de 1746. Així, hi figura que la major part dels propietaris tenien dos o tres 
masos. Les propietats principals eren Puiggròs, el Castell, Llobet, la Capçada i la Rovira.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Llovet”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que estava 
situada a 8 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat, d’un i de tres pisos.
Segons l’amillarament del 1861 hi havia 90 propietats, entre les quals hi consta el Llobet 
que tenia entre 150 i 200 ha.
L’any 1995 la masia tenia la teulada parcialment ensorrada. Es trobava en estat d’abandó.
A partir del primer terç del segle XXI, la casa es va anar rehabilitant de mica en mica. 
Conserva un celler soterrani excavat parcialment a la roca, de grans dimensions i un antic 
forn de pa. La casa disposa d’una gran sala menjador i finestrals interiors amb festejadors 
conservats. A l’exterior la casa conserva una tina de cairons i està protegida per un baluard

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard així com el propi espai 
de l’era, admeten actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 164-
165.
BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
BOLÓS, J. 2006: “Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix (Segles X-XV)”.  
Fundació Noguera, Diplomataris 42. Barcelona: 53, 308, 310, 371, 373, 410, 512, (B208, 
209, 255, 256, 287, 377).
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 32.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
Informació oral: Joan Canals.

o barri.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Vista des de llevant
IVAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Accés a l'era Detall accés principal
EAUCAEAUCA

Llinda amb inscripció "1707" Detall tina
EAUCAIVA

Detall tina Detall escala interior
IVAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall interior Vista des de tramuntana
IPAHNIVA

Vista des de llevant
IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399144
y = 4636396

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000420000IF 716436

Carretera  de Maçanerots

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº102

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia de planta quadrangular, actualment coberta majoritàriament de vegetació, la masia 
és desenvolupa en planta baixa, pis i golfes amb la coberta de teula aràbiga a dues aigües, 
amb carener perpendicular a la façana principal. 

L'acabat exterior és de pedra vista amb restes de remolinat. La porta principal té una llinda 
de fusta i hi han obertures emmarcades amb pedra carejada i altres sense carejar. Només 
en queden dempeus parcialment  alguns murs i de la coberta no en queda res. Hi ha un cos
pocs metres apartat de la masia.

Context Situada de forma elevada sobre la carena.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segles XVII - XVIII

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Estat rüinós

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Bibliografia BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

Informació històrica Maçanerots és una masia documentada al segle XIX que podria tenir un origen anterior, 
possiblement de segle XVII-XVIII. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Massanerots”. Hi consta que és una casa, que estava situada a 4 km
del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original a partir de la interpretació de les restes actuals i els elements
destacats de la façana, com llindes i brancals de pedra.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 102.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal
PEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400166
y = 4635901

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Massanés

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000470000ID 584416 1466 3

Carretera  BP-4313, PK. 51
Camí  de Maçaners

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº63

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Maçaners, Massaners (masia) 75.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Té un 
cos afegit al costat nord-oest on també hi ha una terrassa de moderna construcció amb 
barana de balustres de formigó. De forma separada de l’edifici principal, al costat nord-oest,
hi ha una edificació de planta baixa i pis destinada a pallissa, si bé antigament era la 
masoveria, i al costat sud una altra edificació també de planta baixa i pis on abans hi havia 
viscut el pastor.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener paral•lel a la façana 
principal i el ràfec es ceràmic.

La construcció és senzilla atès que els paraments dels murs són de pedra parcialment 
revestida i les obertures són emmarcades amb rajol ceràmic. Els sostres de la planta baixa 
són amb volta i la resta amb cairats.

La façana principal presenta tres eixos de composició vertical. En el central s’hi ubica el 
portal amb punt rodó i a l’eix de la dreta es detecta una modificació per tal d’incloure una 
nova porta de garatge.

Context Situada en un pla envoltat de camps de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen medieval. Segles XVIII - XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 

ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum, composició de la façana principal i elements destacats de la façana: 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
BOLÓS, J. 2006: “Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix (Segles X-XV)”.  
Fundació Noguera, Diplomataris 42. Barcelona: 600, 613 (B420).
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 75.

Informació històrica La masia de Maçaners apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Comaposada, la Rovira, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, 
Casanova i la Llastanosa.
En un llevador dels censos i serveis personals de final del segle XVI, que s’havien de donar
i prestar al monestir de Santa Maria de Serrateix pels masos i per les terres que tenia 
aquesta abadia al Berguedà i a la Cerdanya, hi consta Pere Massanés que ha de pagar 
cinc sous pel mas de Garriguesma a la festa de Nadal.
Maçaners és una masia d’origen medieval, reformada els segles XVIII i XIX.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Massanés”. Hi consta que és una “alqueria” (casa de labor), que 
estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es proposa que les futures intervencions tinguin la voluntat de recuperar la imatge general 
del mas, amb la eliminació o millora de reformes posteriors i annexes. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall annex façana sud est Façana nord est
PEUCMCRPEUCMCR
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

396692
y = 4638185

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000490000IG 54913 483 3

Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº17

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Malric (masia) 76.EA

Elements Masia de planta quadrada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. La façana
principal és orientada a migdia. A la façana de llevant hi ha dos cossos petits adossats i de 
més gran que per la part nord conforma un porxo. En aquesta façana hi ha una estructura 
circular que és una tina. Per el costat de llevant, i separats de la masia, hi ha dos coberts 
un dels quals està mig ensorrat i que són dues tines. Al costat de ponent hi ha la font de 
Malric.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener perpendicular a la 
façana principal i la coberta unifica els cossos afegits. El ràfec es senzill i amb rajola 
ceràmica.

Els paraments dels murs són de pedra amb restes de revestiment amb morter de calç i les 
arestes són de pedra carejada. La façana principal presenta tres eixos de composició 
vertical i en el central s’hi ubica el portal d’entrada, amb brancals de pedra carejada i amb la
llinda que conforma un arc carpanell amb la inscripció 1864. En els altres eixos hi ha dues 
finestres amb brancals de pedra carejada i ampits amb motllura.

Context Situada en un punt elevat sobre la Riera d'Hortons

Ús actual Residencial

Cronologia Segle XVIII; 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  El cobert annex a llevant està en estat rüinós.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum i elements destacats de la façana: finestres emmarcades amb pedra 
originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Malric (masia) 76.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: “Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms”. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 25.

Informació històrica La masia de Malric és una construcció possiblement de segle XVIII amb reformes del segle 
XIX. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Malrich”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 3 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat 
constantment de dos pisos.
En el darrer terç del segle XXI s’hi ha fet ampliacions importants amb la construcció de 
cossos afegits, terrats, etc

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Malric (masia) 76.EA

Vista des de l'est Façana sud
EAUCAEAUCA

Vista des de nord oest Façana oest
EAUCAEAUCA

Detall clau de l'arc amb inscripció "186_"
EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Munt (masia) 77.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393883
y = 4636693

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000500000IB 513106 435 3

Carretera  C-55, PK. 53,6

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº45

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Munt (masia) 77.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Adossat a 
l’edifici principal hi ha les restes del que era un cobert, tot i que avui s’ha esfondrat la 
coberta. Disposa d’una cisterna i dues tines. Separat de la masia i pel costat nord hi ha 
edificat un cobert 

La coberta de la masia és de teula aràbiga i conformada per dos plans diferenciats. Que 
conformen un fals carener a dues aigües. La part situada més a llevant presenta una 
coberta independent que vessa en una sola direcció cap el sud. Ei el ràfec es ceràmic. La 
teulada del cobert, també és a dues aigües.

L’acabat exterior presenta paraments remolinats amb morter de calç i obertures i 
cantonades de pedra carejada

Context Situada en un punt alt del territori.

Cronologia origen XV-XVI (1497, 1502, 1553); XVIII; XIX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  S'ha ensorrat una part de la masia. L'estat d'abandó provoca que l'edifici hagi 
entrat en un procés de degradació general.

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial 
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Informació històrica En un fogatge reial de 1497 s’hi relaciona Manuel Munt, també es troba en el fogatge ducal 
de 1502. Al 1553 entre els dotze focs que hi havia hi ha detallat el nom de Joan Munt.
Tot i que la masia El Munt té els seus orígens als segles XV-XVI, la masia actual és una 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original a partir de la interpretació de les restes actuals i elements 
destacats de la façana: finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Munt (masia) 77.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 13-14; 100-102.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 39.

construcció de segle XVIII.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Munt”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 8 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia  un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
L’any 1995 la masia tenia algun dels cossos afegits i coberts en estat de ruïna.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista exterior Vista exterior
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mas (masia) 78.EA

Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394951
y = 4640650

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000300000IP 155125 1483 3

Camí  de Valldeperes
Camí  de Cal Mas

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº30

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mas (masia) 78.EA

Elements Masia de planta quadrada que es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Al costa sud- 
oest hi ha adossat un cobert i al costat nord-est n’hi ha un altre de rectangular adossat de 
forma perpendicular a la masia. Al davant de la masia hi ha un altre cobert que es relaciona 
mitjançant un portal en planta baixa, i situats deslligats de la masia al costat de llevant hi ha 
altres dos coberts. El conjunt es complementa amb la bassa situada al costat nord.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener perpendicular a la 
façana principal i el ràfec és ceràmic. Els coberts adossats a la masia, tenen la coberta de 
teula i respecten la unitat d’aquest conjunt.

La façana principal no respecta els eixos clars de composició i l'acabat exterior és de pedra 
vista amb restes de remolinat amb morter de calç. La porta és adovellada i les obertures, 
algunes són emmarcades amb pedra carejada i altres amb pedra sense carejar.

Context Situada sobre un promontori entre les feixes de camps de conreu i al costat del camí de 
Valldeperes.

Ús actual Residencial

Cronologia (Origen medieval: 1301, 1342, 1357, 1370); 163[ ], XVII; 1681-1682.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal adovellat i 
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mas (masia) 78.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.

BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 13.

BADIA, J.M. 2004: “El monestir de Santa Maria de Serrateix. Més de mil anys arrelat al 
territori”. Edicions El Farell – Patronat d’Amics de Serrateix. Sant Vicenç de Castellet: 234.

BOLÓS, J. 2006: “Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix (Segles X-XV)”.  
Fundació Noguera, Diplomataris 42. Barcelona: 320, 411 (B 213, 288).

Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 36.

Informació històrica Cal Mas és una masia d’origen medieval que apareix esmentada per primer cop, l’any 
1301, amb el nom antic de “Salat”, en un cens del monestir de Santa Maria de Serrateix. En
un document de 17 de gener de l’any 1342 s’esmenta Arnaldus Salat de Valldeperes en un 
reconeixement de terres amb les afrontacions i el cens. Posteriorment, l’any 1357 es fa 
referència en un altre cens del pagament de 6 diners per la terra de “Lobató”, nom antic de 
terra de Mas. En un llevador de censos del monestir de Serrateix del 1370 es troba citada 
junt amb la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la Llastanosa. De la 
zona de Valldeperes s’hi esmenten la mateixa masia de Cal Mas, Cal Perejoan Llobet, el 
Sunyer i Cal Simon. 

Tot i que la masia és d’origen medieval, la masia de Cal Mas que ens ha arribat fins avui és
una construcció de segle XVII. La masia conserva una llinda en una porta lateral tapiada 
amb la data de l’any 163[ ]. Les diferents obertures que conserva a les façanes nord i 
ponent de la casa són també possiblement d’aquesta època.

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Mas”. Hi consta que és una masia (casa de labor), que estava 
situada a 8 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat. L’un tenia un pis i l’altre dos.

La casa presenta diferents cossos afegits, alguns d’independents amb funcions de cobert. 
Un d’ells és una construcció de maons possiblement de segle XX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.
Entorn de protecció Es milloraran els revestiments i acabats exteriors dels coberts de l’entorn immediat per tal 

d’integrar-los en el conjunt.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mas (masia) 78.EA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord est Façana principal
PEUCMCRGVF

Façana nord oest
GVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mateu (masia) 79.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400604
y = 4640338

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A008000040000IK 39139 216 1

Camí  de Cal Mateu

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº76

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mateu (masia) 79.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes. Ha 
estat reformada en aquests darrers anys. Davant la façana hi ha una tina i, també, hi ha 
una pallissa en estat ruïnós.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener paral•lel a la façana 
principal i ràfec perimetral.

Les façanes són de pedra i les obertures són emmarcades amb rajol ceràmic. Al mur 
posterior hi ha una datació del 1861.

Context Situada en un punt alt i en zona boscosa

Ús actual Residencial

Cronologia 1854, 1861; 1908

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  Ha estat rehabilitada.

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Informació històrica La Masia Cal Mateu és una construcció del segle XIX amb reformes de principis del segle 
XX. Se’n conserven una llinda de l’any 1861 i una de l’any 1908.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Matéu”. Hi consta que és una casa, que estava situada a 2 km del 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum i elements destacats de la façana: portal  i finestres emmarcades.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mateu (masia) 79.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 99-100. 
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 58.

nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia 1 edifici habitat constantment de dos pisos.
L’any 1995 la casa es trobava en estat d’abandó.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana est Façana est previ a la rehabilitació
IPAHNPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mestre Mallol (masia) 80.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399182
y = 4639882

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000080000IM 34075 318 2

Carretera  B-423, PK. 9,1
Camí  de Cal Mestre Mallol

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº77

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mestre Mallol (masia) 80.EA

Elements Masia que es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Té un cos de planta baixa afegit a 
la façana principal on hi ha tines. Al costat de ponent i separat de la masia hi ha una 
pallissa parcialment enrunada.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, el carener perpendicular a la 
façana principal i, el ràfec es format amb caps de bigues i enllatat.

L'acabat exterior és de pedra vista amb restes de remolinat, la porta és amb llinda de pedra 
i les obertures són emmarcades amb pedra carejada. No ha sofert gaires intervencions. A 
la finestra sobre la porta hi ha una llinda amb datació del 1707. També hi ha una llinda 
davant la porta (sense formar  part de cap construcció) amb una inscripció i datació: P.F 
1898.

Context Situada enmig de camps.

Ús actual Residencial

Cronologia 1707, (XVIII)

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Coberta del cos principal i cossos annexes en mal estat.
Estat conservació Regular 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mestre Mallol (masia) 80.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 13

Informació històrica La masia de Cal Mestre Mallol és una construcció de segle XVIII. Conserva una llinda de 
l’any 1707. Podria tenir un origen més antic. La masia va ser reformada l’any 1898.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de l'est Vista des del sud
IPAHNEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Mestre Mallol (masia) 80.EA

Detall fçana nord est Vista dels coberts de nord est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Misèria (masia) 81.EA

Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394728
y = 4640108

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000060000ID 81430 484 3

Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº25

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Misèria (masia) 81.EA

Elements Masia que es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Té un porxo annexat a la façana 
principal i un altre cos afegit en la façana posterior. En el costat est i nord, separat de la 
masia, hi ha un cobert i una pallissa.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, i el carener perpendicular a la 
façana principal. La porxada davantera és coberta en un sol vessant, i pel que fa a la 
coberta del cos posterior queda integrada amb la de l’edifici.

L'acabat exterior és remolinat amb morter de calç. La porta té una llinda de pedra amb la 
inscripció "1867", i les obertures emmarcades amb pedra carejada. A la façana principal hi 
ha una capelleta amb una imatge d'una Mare de Déu. A les façanes posterior i lateral dreta 
hi ha dues portes tapiades.

Context Situada sobre una carena que envolta el camí de Riudeperes.

Ús actual Residencial

Cronologia Segle XVIII; 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Misèria (masia) 81.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 33.

Informació històrica Cal Misèria és una construcció de segle XIX que podria tenir un origen anterior en el segle 
XVIII. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Miséria”. Hi consta que és una casa, que estava situada a 8 km del 
nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud est Façana nord oest
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Obac (masia) 82.EA

Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392029
y = 4636620

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000430000IY 9949 1295 3

Camí  de Sant Salvador

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº23

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Obac (masia) 82.EA

Elements Masia que es desenvolupa en planta baixa i una planta pis. Al costat dret de la façana 
principal hi ha un cos afegit que conforma una terrassa. A la façana nord-est hi ha un  gran 
cobert que s’uneix a la masia mitjançant altres dos petits coberts. En la façana nord-oest hi 
ha un altre cos afegit i un pou. Aquest conjunt es complementa amb un cobert separat de 
l’edifici i situat al costat de ponent, i una piscina.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües, i el carener perpendicular a la 
façana principal. Els cossos adossats també són coberts amb teula, si bé a un sol vessant.

L'edifici presenta un acabat mixta de pedra vista i remolinat amb morter de calç. Les llindes 
i brancals de les obertures són majoritàriament de pedra.

Context Situada sobre un conjunt de feixes de conreu i en el llindar del bosc.

Ús actual Residencial

Cronologia (origen segle XVI: 1553); 1701, 1814; XVIII-XIX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial 
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Consolidació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum i composició de la façana principal del cobert, admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es 
protegeix el cobert de sud oest on destaca la gran portalada amb arc de mig punt.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Obac (masia) 82.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 13-14; 100-102.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 44.

Informació històrica En un fogatge reial de 1497 S’hi esmentat Pere “Ubac”. En un fogatge posterior de l’any 
1553, hi consta entre els noms esmentats Bernat Gispert del Mas “Ubach”. En aquest any 
el nombre de focs era 12, 11 de laics i un del capellà.  
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Ubach”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que estava 
situada a 9 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici de dos pisos 
habitat constantment.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Cobert a ponent Façana sud-oest
PEUCMCRIPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Obac (masia) 82.EA

Façana nord-oest
PEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Oliva (masia) 83.EA

Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

403541
y = 4637576

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A005000050000IT 1263811 1432 3

Carretera  BP-4313, PK. 48,2
Camí  de l'Oliva

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº60

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Oliva (masia) 83.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes amb la 
façana principal orientada a nord-est.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i ràfec perimetral recolzat sobre colls. 

La composició de la façana principal, es caracteritza principalment per la porta central 
d’accés coronada per un arc de mig punt i adovellada. Actualment, i per tal de suportar la 
façana, s’han construït  dos contraforts, un a cada costat de l’accés. Diferents finestres, a 
excepció d’una balconada a planta primera, al centre de la façana, que separa dues 
finestres a cada costat i altres quatre més petites a la planta golfes, acaben de configurar la
façana. 

La façana sud, s’ordena a partir d’un conjunt, situat a planta primera, a mode de galeria 
tancada, format per tres obertures  coronades per un arc de mig punt i protegit per una 
barana balustrada. A cada costat d’aquest conjunt hi ha una obertura de proporcions 
verticals protegida amb la mateixa balustrada.  Tres obertures semicirculars a planta golfes 
acaben de configurar la façana. 

El parament de les façanes és arrebossat i pintat. Les diferents obertures, així com la porta 
d’accés també han estan arrebossades, amagant elements de pedra.

Davant la casa, destaca l’era, aixecada amb murs respecte la cota de l’entorn i tancada per 
nord est per altres coberts agrícoles. 

El conjunt s’acaba de conformar amb un cos adossat a la façana lateral on hi ha una 
cisterna. A la part posterior, i per la façana de migdia,  s'accedeix a una habitació semi 
soterrada, oberta a un lateral on hi ha una premsa de vi.

Context Situada en un punt elevat de la carena, entre camps de conreu i al límit del bosc.

Ús actual Residencial

Cronologia (origen medieval: 1312); segle XVIII; 1861-1862, XIX.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Hi ha despreniments puntuals del revestiment exterior.
Entorn/Jardí El volum del pou està en un estat dolent.

Estat conservació Regular;  La façana sud ha estat restaurada recentment

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es 
protegeix el cos del pou i la premsa.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Oliva (masia) 83.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 69.

Informació històrica La masia de L’Oliva apareix esmentada entre la llista de masos citats abans del fogatge de 
1365-1370. A l’any 1312, hi trobem citats a la zona del Mujal els masos de “Bartolomeus” 
(Bartomeus), “Zoliva” (l’Oliva) i “Sancta cruce” (Santacreu). Al 1313, Zagrera” (Sagrera, 
després el Solà), “Flequer” i “Cugulia”. L’any 1362, Juglar i la “Turri” (la Torra).
D’època moderna es conserven en diferents cossos adossats a la casa almenys una tina, 
una premsa i una cisterna. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Oliva”. Hi consta que és una “alqueria (casa de labor)”, que estava 
situada a 6 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
L’any 1995 la masia de l’Oliva va quedar afectada pels incendis d’aquell any. La masia des 
llavors ha patit un deteriorament progressiu.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Oliva (masia) 83.EA

Façana principal nord est Façana sud oest
GVTEAUCA

Vista des del sud Detall mur de contenció
EAUCAEAUCA

Detall porta d'accés adovellada Detall balconera
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

L'Oliva (masia) 83.EA

Volum annex que conté la cisterna
EAUCA

Detall porta d'accés a la cisterna Detall de la premsa
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Peçols, Can Passols (masia) 84.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401998
y = 4637256

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A006000240000IX 493786 2840 3

Carretera  BP-4313, PK. 49,2
Camí  de Can Paçols

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº62

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Peçols, Can Passols (masia) 84.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Al seu 
entorn hi ha diversos coberts.

El cos original és una construcció unitària amb una datació a la porta de 1862, actualment 
hi ha afegit  un pis més d'obra moderna i que no conserva l'estil propi de la masia.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal. El ràfec, de nova construcció, és format amb peces de formigó.

L'acabat exterior és de pedra vista a les dues primeres plantes i, coincidint amb les noves 
obres de remunta, d'obra vista al segon pis. L'antic accés a la casa era per la façana de 
migdia, actualment l'accés es fa per la façana est a través d'una porta a la qual se l’hi ha fet 
una còpia de la llinda datada que era a la porta original (1862). 

A la casa hi ha presència de tines.

Context Situada en un promontori boscós sobre camps de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia (Probable origen medieval: 1362); 1816; 1861-1862; XIX; XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo;  S'hi han realitzat diferents intervencions.

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Can Peçols, Can Passols (masia) 84.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 90.

Informació històrica Entre la llista de masos citats abans del fogatge de 1365-1370 s’esmenta, l’any 1362, el 
mas de Vilarrasa. Sembla que pot correspondre a l’actual Can Peçols. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Passols”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 5 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos. La casa conserva una llinda amb la data de l’any 1816. Al segle
XX es van fer importants reformes a la casa. Es va construir una planta més amb noves 
obertures i un terrat. L’estructura tradicional es va mantenir. Els incendis de l’any 1994 van 
arribar fins a la casa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Es proposa l’eliminació d’elements i materials impropis de la façana per tal de restablir el 
seu aspecte original.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pelussa (masia) 85.EA

Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

403349
y = 4638048

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

08140A005000240000IU 32710

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº101

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pelussa (masia) 85.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i planta pis. Es compon de 
tres cossos construïts en diferents èpoques, i hi ha un canvi de coberta per unificar-la amb 
aquests tres cossos. Dos d'aquest cossos tenen accés interior, mentre que el tercer cos 
queda com un annex del cos principal.  

A la planta baixa hi ha el sostre amb volta, els de les plantes superiors no es conserven. 
S'utilitza el terreny natural de pedra com a part de l'estructura. 

Al costat té una pallissa sense coberta i tot el conjunt està en runes.

Els paraments que resten de la masia són de pedra i hi ha diverses finestres amb ampits, 
llindes i brancals de pedra carejada. Es conserva una llinda amb la data de 1873 que indica 
una reforma de la masia.

Context Situada en un punt elevat del territori sobre el torrent de Les Esglésies

Ús actual Sense ús

Cronologia 1861-1862, reforma de 1873; XIX; XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Informació històrica En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Coll”. Hi consta que és una casa que estava situada a 6 km del nucli 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes actuals i 
elements destacats de la façana: portal  i finestres emmarcades amb pedra originals i/o 
valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pelussa (masia) 85.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 51

de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos.
La llinda amb la data de 1873 indica una reforma de la casa.
Va quedar totalment afectada pels incendis de l’any 1994. L’any 1995 tenia la teulada i la 
part superior de les parets enderrocades. Tenia algun cobert fet amb maons adossat a les 
parets de la casa.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista de les restes Vista de les restes
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pere Joan (masia) 86.EA

Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394951
y = 4640650

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Cal PereJoan

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000300000IP 155125 1483 3

Camí  de Valldeperes
Camí  de Cal Pere Joan

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº24

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pere Joan (masia) 86.EA

Elements Masia de planta quadrada i desenvolupada en planta baixa i dues plantes pis amb la façana
principal orientada a migdia.

Al davant i ponent de l’edifici hi ha un conjunt de coberts que conformen una lliça tancada 
que s’obre al camí i a la qual s’hi accedeix a partir d’una portalada coronada per un arc 
rebaixat. 
Separada de la masia hi ha una pallissa.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal.

Els murs de tancament són de pedra i parcialment remolinats. Les arestes de les 
edificacions són generalment de pedra carejada. En els corrals que tanquen la casa pel 
davant hi ha una inscripció de 1874.

Context Situada sobre un promontori entre  feixes de camps de conreu i al costat de ponent del 
camí de Valldeperes.

Ús actual Residencial

Cronologia (origen medieval: 1370); Època moderna (segle XVIII); reformada al 1874.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Les façanes dels cossos annexes, presenten lleugers despreniments del parament. La 
coberta d’aquests cossos també es troba en un estat de conservació regular.

Estat conservació Bo;  L’estat de conservació del volum principal és bo.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas, així com els coberts i murs que confrormen la lliça 
d'entrada i els elements destacats de la façana: portal  i finestres emmarcades amb pedra 
originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pere Joan (masia) 86.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.

BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.

BADIA, J.M. 2004: “El monestir de Santa Maria de Serrateix. Més de mil anys arrelat al 
territori”. Edicions El Farell – Patronat d’Amics de Serrateix. Sant Vicenç de Castellet: 235.

OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 37.

Informació històrica La masia de Cal Pere Joan apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la
Llastanosa. A la zona de Valldeperes s’hi esmenten Cal Mas, el Sunyer, Cal Simó i la 
mateixa masia de Cal Perejoan Llobet. Aquesta és citada amb el nom antic de Llorens 
Perejoan Llobet. També hi ha referències medievals a la terra del mas “Pejoan”.

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Pijoan”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 8 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos. 

Conserva un baluard que protegeix la casa pel costat de migdia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard així com el propi 
espai, admetent actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Pere Joan (masia) 86.EA

Façana sud Coberts annexes a la façana sud
GVFGVF

Façana nord Façana est
IPAHNPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Piano (masia) 87.EA

Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

404289
y = 4638392

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A005000360000IL 73148 1121 3

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí  de Cal Piano

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº56

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Piano (masia) 87.EA

Elements Masia de planta quadrada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, i amb 
façana principal orientada a migdia.

Adossat a la façana posterior hi ha un cos modificat que avui forma una terrassa, i adossat 
a la façana oest hi ha uns coberts a diferent alçada on s’hi ubiquen dues tines. Hi ha 
diversos coberts, així com una gran piscina al seu entorn.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal. El ràfec de petites dimensions es format en pedra i queda protegit per 
canal de zenc. 

Els cossos adossats són coberts amb teula a un sol pendent. 

Els paraments dels murs són de pedra rejuntada amb morter i les obertures són 
emmarcades amb pedra carejada. Conserva una llinda amb la data de 1865

La planta baixa presenta una estructura de sostre amb volta i a la planta superior els 
sostres són de cairats. Element a destacar són les restes d’un forn de pa existents a la 
planta baixa.

Context Situada en una clariana de bosc.

Ús actual Residencial

Cronologia 1865, segle XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 

ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Piano (masia) 87.EA

Bibliografia PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 71.

Informació històrica Cal Piano és una masia construïda l’any 1865, amb reformes i ampliacions del segle XX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des sud-oest Vista des de nord-est
PEUCMCRPEUCMCR

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Puiggròs (masia) 88.EA

Indret / barri Castelladral
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Carretera  B-423, PK. 6,25
Carretera  de Puiggròs

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº49

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia
- Casa del masovers
- La Capella de la Immaculada
- Pallisses
- Baluard

Conjunt caracteritzat per la gran masia orientada a sud i el volum rectangular de l’edifici 
dels masovers, que juntament amb la capella per llevant i la bassa per ponent tanquen el 
pati d’accés al costat nord.

El portal o pas d’entrada al pati es caracteritza pel rellotge de sol esfèric, de pedra, situat 
sobre la pilastra esquerra. 

Els edificis de les pallisses i coberts agrícoles es situen en volums aïllats al costat de 
llevant. 

LA MASIA I CASA DEL MASOVERS

La part residencial del conjunt, està formada pel cos principal del mas, antiga casa dels 
propietaris, i pel cos annex, formant un angle recte, que ocupaven els masovers.

La masia, de planta rectangular, es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i golfes 
amb la façana principal orientada a nord.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal, 
amb un petit ràfec perimetral format per peces de pedra o peces ceràmiques.

L’accés al mas, es realitza des del recinte tancat que generen la masia, la casa dels 
masovers, la capella i el mur de tancament de ponent. Un cos annex a la façana nord, de 
planta baixa i que amaga la façana original, incorpora la gran portalada adovellada, 
coronada per un arc de mig punt, que actua d’accés actual a la masia. Aquest cos, que 
genera una terrassa a planta primera, incorpora el pou o cisterna, construït amb pedra, del 
qual es té visió des de l’espai del distribuïdor de planta baixa.   

Context Situat al pla del Ginebre, al sud del nucli rural de Castelladral i envoltat per camps de 
conreu i una extensa massa forestal a llevant.

Cronologia Origen medieval (1370); 1512, 1590, 1591, 1612, 1651, 1678, 1686, 1706, 1733, 1758, 
1795, 1885; XVI; XVII; XVIII; XIX

Època medieval. Baixa Edat Mitjana (Segles XIII-XV)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA16878
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La composició de les façana nord, s’ordena a partir de cinc balconades a la planta primera, 
una de les quals utilitzada com a accés a la terrassa on s’ubica el pou. Aquesta balconada 
incorpora la inscripció de “1612” a la seva llinda, i té una petita finestra al costat, amb una 
llinda de pedra treballada amb la inscripció “1591”.  Cinc finestres a planta segona acaben 
de configurar la façana principal. 

Totes les obertures, tenen brancals, llinda i ampit de pedra treballada. A la planta baixa, 
apart de la portalada d’accés, al costat dret, hi ha la porta d’accés al celler, emmarcada 
amb pedra carejada, a la llinda de la qual, hi ha una inscripció amb la data de “1758”.

La resta de façanes, s’ordenen a partir de diferents balconades i finestres, totes elles 
emmarcades amb pedra. La façana sud, presenta a planta primera, una galeria, de nova 
construcció, formada per tres arcs de mig punt emmarcats amb maó ceràmic col•locat a 
sardinell. 

Els paraments de les façanes són de pedra vista amb les arestes resoltes amb cadenes 
cantoneres de grans carreus de pedra.

Interiorment, la masia es caracteritza pel seu bon estat de conservació. Destaca el sostre 
amb volta de pedra que hi ha a diferents sales de la planta baixa, així com el paviment de 
lloses de pedra, la rengla de tines, les piques d’oli, mobiliari original i les llindes de fusta de 
les diferents portes de comunicació entre els espais. A la sala d’accés, es manté la 
portalada adovellada, que actuava d’accés principal, de la façana original, abans de 
l’ampliació del cos de planta baixa on hi ha la cisterna i terrassa a la planta primera.  

La planta primera, amb estructura unidireccional de fusta, conserva la distribució original, 
on destaca la sala central. En aquest espai les portes estan emmarcades amb pedra i 
trobem dues llindes amb inscripcions, una amb la data de “1733” i l’altra amb  la data “1686”
 Una de les portes, emmarcada amb fusta, conté la inscripció gravada a la seva llinda de 
“1885”.

La casa dels masovers, col•locada perpendicularment a la façana nord de la masia, té una 
planta rectangular i es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Té coberta de teula 
aràbiga a dues aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal orientada a ponent.

Les façanes, d’aspecte massís, es composen a partir de diferents finestres petites 
emmarcades totes elles amb pedra. Presenta, a la planta primera de la seva façana est, 
quatre arcs de mig punt, un de ells tapiats, a mode de galeria. 

El volum queda caracteritzat pel porxo, cobert amb volta de canó, que hi ha a la planta 
baixa, en el punt d’unió amb la masia, al qual s’accedeix a través d’un gran arc  adovellat a 
ambdues façanes.  

LA CAPELLA

La capella de la Immaculada, de planta rectangular i façana principal orientada a migdia, 
està situada davant de la façana nord de la masia de Puigròs, amb accés des del baluard o 
barri tancat que conforma el conjunt. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal, amb un petit ràfec perimetral format per peces ceràmiques. 

La façana sud, queda ordenada per la porta central emmarcada amb pedra, i per una 
finestra situada a sobre el mateix eix vertical, de proporcions verticals, amb brancals, llinda i
ampit de pedra. Un campanar d’espadanya d’una sola obertura, situat sobre el carener, 
acaba de configurar la façana principal. 

L’accés a la capella, queda emmarcat, per la presència a cada costat i annexos a la façana,
de un banc de pedra que incorpora una jardinera circular, també de pedra, en el seu 
extrem. Un hipogeu-tomba amb la data de 1898 davant de la porta, sense cap enterrament 
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dins, acaba de conformar l’accés.

PALLISSES

El conjunt, té dues pallisses de característiques molt semblants. De planta rectangular, es 
desenvolupen en planta baixa i tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el 
carener perpendicular a la façana principal, amb un petit ràfec perimetral format per peces 
ceràmiques.

La façana principal està formada per dos grans arcs de mig punt, en un cas emmarcats 
amb pedra i a l’altre amb maó ceràmic col•locat a sardinell, entre mig dels quals, a l’eix del 
carener, es situa una obertura coronada, també, amb un arc de mig punt.

Ús actual Residencial / Religiós
Ús original/altres Residencial / Religiós

Estat conservació Bo;  El conjunt està completament reformat.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Entorn/Jardí Es mantindrà el conjunt de la capella. 

Es conservarà el volum original, la composició i els elements de la façana principal de la 
pallissa.

Es mantindrà el mur, coberts i portals que delimiten el barri o baluard d’accés, així com el 
propi espai, admeten actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior, especialment les crugies 
i voltes de pedra de planta baixa. Es permet la modificació puntual interior de l’element per 
tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas, de la masoveria i dels coberts originals, els murs 
que defineixen el baluard o lliça d’accés, així com els elements destacats de la façana: 
portals adovellats i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció.  
Es protegeix la composició original de la façana de la pallissa.
Es protegeix el conjunt de la capella i tots els seus elements i totes les construccions 
annexes que puguin tenir interès sociocultural i etnològic. 
A l’interior es protegeix les sales rellevants de planta baixa cobertes amb volta de pedra i 
de la planta primera, la sala noble i portes emmarcades amb pedra. 
El pou.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Puiggròs (masia) 88.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163-
165; 180.
Fitxa núm. 16878 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
GAVÍN,  J.M. 1979: Inventari d’esglésies. Bages, 5. Barcelona: 143.
Informació oral: Tresina Rosas Parera, i Josep Maria de Febrer.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. R 1.

Informació històrica La masia de Puiggròs apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Comaposada, Rovira, Maçaners, la Serra d’Exibis, 
Casanova i la Llastanosa. 
Encastada en una paret de la casa es conserva una mena de “pica” de pedra de petites 
dimensions, amb un escut amb una creu i una cara d’un soldat en relleu, d’aspecte molt 
arcaic que podria ser d’època baixmedieval. L’element podria correspondre a un sarcòfag.
La part més antiga de la casa va ser construïda al segle XVI. Així ens ho constaten les 
dates gravades que trobàrem a la cara nord. La data més antiga que vam poder observar 
és de l’any 1512. Es trobava situada en una llinda exterior d’una porta que permetia l’accés 
al terrat on hi ha ubicat un pou i una cisterna que data de 1590. A la mateixa zona vam 
poder documentar també una llinda amb la data de 1591 en una finestra. Semblava un 
fragment d’un element reutilitzat, presentava la data separada per cercles concèntrics 
esculpits al centre de la peça, mentre que la part superior de la llinda conservava restes 
d’una motllura trencada. A l’interior de la masia hi havia tines folrades amb grans peces de 
pedra i algun arc diafragmàtic que per la seva tipologia podria correspondre a aquest 
moment.
Als segles XVII-XVIII es van fer reformes importants, constatades en les diferents llindes 
que en donen testimoni amb dates dels anys: 1612, 1651, 1678, 1686, 1733, 1758 i 1795. 
Al celler es conserva, també, una gran tina de fusta congrenyada amb la data de 1706. A la
planta baixa de la masia es conserven grans piques de pedra per a guardar l’oli, amb les 
seves tapes de fusta originals.
La masia té una capella particular coneguda com a Immaculada de Puiggròs; va ser 
construïda el 1619. Hi ha un hipogeu-tomba amb la data de 1898 davant la porta de la 
capella, sense cap enterrament dins.

Segons el cadastre de 1746 Puiggròs tenia set masos. En la documentació parroquial de 
Castelladral consta que les propietats principals que hi havia eren Puiggròs, el Castell, 
Llobet, la Capçada i la Rovira.

La família Puig, anterior propietària de la casa, conservava un important arxiu familiar 
sobretot a partir de Joan Puig (1758). Aquest personatge va ser un gran promotor de noves
construccions i ampliacions de la casa, especialment de les sales i dels diferents 
menjadors. Visqué fins als primers anys del segle XIX. Provenia d’una família ben situada. 
L’arribada de la fil•loxera a la zona va afectar l’economia del mas, es van arruïnar i el mas 
es va posar a subhasta. Un dels interessats en la compra de la casa va ser una ordre 
eclesiàstica. Aquesta va nomenar un De Febrer com a intermediari de l’esmentada 
operació. L’any 1833 els religiosos es van desdir d’adquirir el mas. Va ser llavors quan 
l’esmentat De Febrer, ja compromès en la compra, va haver de vendre tots els seus béns 
per tal de comprar la masia. A inicis del segle XX, un dels descendents d’aquell procurador 
va abandonar el mas per ésser menor d’edat. Se’n feren càrrec uns masovers, fins que el 
noi tingué la majoria d’edat. L’actual propietari n’és el fill.
Segons l’amillarament de 1883 hi havia 90 propietats, de les quals el mas Puiggròs tenia 
421 ha i 50 parcers que hi treballaven. 
Al segle XIX també es realitzaren reformes, possiblement fou llavors quan es va fer una 
important ampliació de la casa, ben visible en els paraments de la façana de llevant; s’hi po
observar el recreixement tan en alçada com en amplada de l’edifici. A migdia s’hi 
construïren unes grans galeries. És conserva una llinda amb la data de 1885 d’aquesta 
fase. 
L’arribada a la masia es fa per la cara nord, estava tancada un baluard o barri. 
L’edifici que ara en diuen la masoveria es troba actualment enganxada a la masia principal,
perpendicular a aquesta. Segons informació oral de família de la casa creuen que 
antigament havia funcionat com a convent.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Vista des de sud-est Façana oest
EAUCAEAUCA
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Detall accés façana nord Façana nord de la masia
GVFGVF

Façana est de la masia Façana est de la casa dels masovers
EAUCAEAUCA

Detall porxo casa dels masovers Alçat principal pallissa
EAUCAEAUCA
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Alçat sud capella Immaculada de Puiggròs Vista des de ponent. Rellotge de sol a l'accés
EAUCAEAUCA

Interior. Sala de planta baixa Interior. Portal adovellat original d'accés
EAUCAGVF

Interior. Sala de planta baixa Interior. Vista des de planta baixa del pou
GVFGVF
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Detall del pou Interior. Detall molí
EAUCAGVF

Inscripció "1512" llinda de porta façana nord Inscripció de "1618" a la clau de l'arc d'accés
GVFEAUCA

Llinda en porta interior amb la inscripció "1686" Inscripció "1591" llinda finestra zona cisterna
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015





Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Reixes (masia) 89.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

396893
y = 4638902

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000180000IJ 136067

Camí  de Cal Reixes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº79

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Masia de planta rectangular desenvolupada en planta baixa, pis i golfes, tot i que 
posteriorment hi ha un cos de dues plantes com a prolongació de la coberta. La façana 
principal és orientada a sud-est. Al costat dret i a la façana posterior hi ha uns petits cossos 
afegits, un dels quals té estructura de volta. Situada al nord de l’edificació hi ha les restes 
d’una pallissa.

La coberta de la masia era de teula aràbiga a dues aigües, i el carener paral•lel a la façana 
principal. No queden restes d’aquesta coberta.

L’acabat exterior és de pedra amb les arestes de pedra carejada. A la façana posterior hi ha
una finestra de pedra carejada i el portal d’accés és emmarcat amb maó ceràmic 
conformant un arc.

Context Situada envoltada de bosc i camps de conreu. El camí d’accés volta la casa pel costat sud.

Ús actual Sense ús

Cronologia Cronologia: segles XVIII - XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en ruïnes

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Informació històrica L’estructura original de la masia de Cal Reixes és una construcció del segle XVIII. Tenia 
llindes de l’any 1700. L’erosió de la pedra però, n’ha esborrat el rastre. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas  a partir de la interpretació de les restes actuals i 
elements destacats de la façana: portal  i finestres emmarcades amb pedra originals i/o 
valor artístic o que mantinguin una inscripció.
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 16.

anomenada com “Can Reíxas”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 2 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Al segle XIX s’hi van fer reformes. Es va aixecar una planta amb paret de pedra. Les 
obertures i cantonades de l’edifici es van fer amb maons.
L’any 1995 la masia i la pallissa es trobaven en bon estat. Actualment no conserva cap 
sostre i es troba en estat de ruïna.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal Vista del conjunt. Any 1994
IPAHNGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Reixes (masia) 89.EA

Vista del conjunt. Any 1994
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398519
y = 4638820

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions La Roca de la Mà

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000130000IK 208138 448 3

Carretera  B-423, PK. 8,5

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº18

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia de planta lleugerament rectangular i desenvolupada en planta baixa i dues plantes 
pis i façana principal orientada a migdia.

Adossat a la façana de ponent hi ha dos cossos afegits desenvolupats en planta baixa que 
ocupen la totalitat de la façana. A la façana de llevant hi ha un cos adossat més petit. Al 
davant de la casa hi ha una àmplia era sense edificacions que permet tenir unes grans 
visuals del territori.

La coberta de la masia és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal. El ràfec de petites dimensions és format per peces ceràmiques. Els 
cossos adossats tenen coberta a un sol pendent. 

Els paraments dels murs són de pedra vista amb restes de remolinat de calç. A la façana 
principal hi ha una inscripció de 1864 i a la llinda de la porta una altra de 1957.

Context Situada en una clariana de bosc i en un punt elevat del territori al costat de la carretera  de 
Castelladral

Ús actual Residencial

Cronologia 1864, XIX; reformada 1957

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Regular 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. 
Les ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.
Es protegeix l'era.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 7.

Informació històrica La masia El Forn o Roca de la Mà és una construcció de segle XIX. Conserva una llinda 
amb la data de l’any i les sigles: J P AÑO 1864. Va ser reformada l’any 1957.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud Façana sud
IPAHNPEUCMCR

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via. Cond. Especif.
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

395333
y = 4634786

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Orriols

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A013000520000IM 44403 907 2

Carretera  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº28

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis amb la 
façana principal orientada a est. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal, 
amb un ràfec perimetral de formigó.

La façana de llevant, es composa a planta baixa per dues arcades i dues finestres en arc, i 
en planta primera queda caracteritzada per la terrassa coberta situada a l’extrem sud. 

La façana oest, per on s’accedeix actualment, queda composada per tres grans arcs 
emmarcats amb maó ceràmic. Una escala situada a l’interior del primer arc, configura 
l’accés a la masia, mentre els altres dos arcs, actuen de porxo. 

Un gran cos de planta baixa, adossat a la façana sud, la coberta del qual forma una 
terrassa a la planta primera, acaba de configurar el volum de la masia

Existeixen les restes d’un antic forn i d’una bodega (celler). 

Al nord de la masia, hi ha la capella de Sant Joan de Riols, advocada a Sant Llop, edifici 
completament transformat al llarg dels anys. Actualment es conserven part dels murs 
originals i un portal adovellat, tapiat, a la seva façana nord. Interiorment, la nau està coberta
per una volta de canó i es conserva el cor i part de les motllures del sostre. 

Més al nord, cal destacar la magnifica pallissa amb l’era enrajolada. La pallissa, 
completament rehabilitada i convertida en habitatge, és de planta rectangular i es 
desenvolupa en planta baixa. Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener 
perpendicular a la façana principal orientada a migdia. Actualment la coberta s’estén 
direcció sud i est, generant un porxo al voltant del cos residencial.

La façana principal únicament queda composada per un gran arc de mig punt adovellat i el 
parament de les façanes és de pedra vista.

Cal destacar la presència d’un pou, situat al nord de la pallissa, de planta circular amb la 
coberta i la cornisa, com a detall de coronament, executada amb peces ceràmiques. 

Finalment, i formant part de l’entorn, destaca la bassa integrada al costat esquerra del camí 
d’accés, formada per un mur de pedra i un pla de de roca inclinat.

Context Situada al pla de Riols, a llevant de la colònia tèxtil de Palà de Torroella i envoltada de 
camps de conreu.

Cronologia 1294. Reformes de segles XVIII, XIX, XX i XXI.
Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial / Religiós

Estat conservació Bo;  La capella actualment utilitzada com a cobert agrícola, es troba en un estat de 
conservació  interior, dolent.

Informació històrica L’indret d’Orriols apareix citat des de l’any 993. L’església és esmentada per primera 
vegada l’any 1294, situada dins l’antic terme del castell de Castelladral.

De l’edifici primitiu d’època romànica encara es conserven alguns fragments de paret. El 
portal d’arc de mig punt amb grans dovelles, actualment tapiat, podria ser ja del segle XVI. 

Posteriorment sofrí diverses transformacions. En una d’aquestes s’amplià la capçalera i 
se suprimí l’absis. 

Orriols va ser més una mena de nucli que aglutinava també les cases veïnes, que no pas 
una casa. Tingué possiblement una cert rellevància. La casa de Riols tenia cementiri propi 
annexat a la capella. Era una masoveria del Mas Palà. 

Als anys 1861-1862 en el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona s’esmenta 
Riols com a “Caserio” i és anomenat Sant Joan d’Oriols. Consta que dista 6 km del nucli on
hi havia l’Ajuntament de Castelladral; tenia 3 edificis, un dels quals estava habitat 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes est i oest, admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es proposa l’eliminació d’elements i materials impropis de la façana per tal de restablir el 
seu aspecte original

Entorn/Jardí S’aconsella la restauració de la capella i la recuperació de l’ús propi de la capella on s’havia 
celebrat l’aplec de Sant Llop.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, 
sense alterar la tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas i dels coberts originals, així com els elements 
destacats de la façana: portals adovellats i finestres emmarcades amb pedra originals i/o 
valor artístic o que mantinguin una inscripció.  
Es protegeix el conjunt de la capella, volum a partir de la interpretació dels elements 
originals actuals, i tots els seus elements originals com el portal adovellat tapiat, motllures i
puntures originals i el cor. 
Es protegeixen totes les construccions annexes que puguin tenir interès sociocultural i 
etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu Diocesà de Solsona.

BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163, 
179.

CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí, Berga: 123-125. 

Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa R 4.

constantment i els altres dos deshabitats. Dos d’ells tenien un sol pis i el tercer, més de 
tres. No s’especifica però l’existència de la capella. En altres casos com Sant Cugat i Sant 
Salvador de Torroella sí que ho fa en tractar-se d’esglésies parroquials.

El 12 d’abril de 1923 Joan Palà i Claret, propietari del mas, va sol•licitar ajuda al bisbat 
per la reparació de la capella ruïnosa, a canvi de cedir-ne el domini a l’església. S’explicita 
en un document, conservat a l’Arxiu Diocesà de Solsona, que la volta del temple es trobava
en un estat deplorable, segons opinió dels tècnics. Volia que es poguessin continuar fent 
els actes parroquials i de culte amb exclusió, però, de nous enterraments. 

El novembre de 1923 un decret del bisbe de Solsona certificava el domini directe de la 
capella de Sant Joan de Riols, agregada de Torroella. Pocs anys després el rector  
Torroella vetllava per l’estat de la capella i n’era el responsable del culte. Fa saber al bisbe 
de Solsona que el cementiri no es trobava en condicions; una paret que estava situada en 
un del seus costats era molt baixa i hi entraven i sortien les bèsties, i tocava també les 
parets de la casa. S’hi celebrava missa el diumenge següent de la festa del sant i el 
diumenge següent a la festa major de la parròquia.

La capella del mas fou tradicionalment advocada a Sant Llop. La seva festivitat era 
celebrada l’1 de setembre. La festa major de Riols va continuar fent-se fins a la dècada 
dels anys 1980.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista del conjunt des de ponent Façana nord de la masia
EAUCAIVA

Façana oest de la masia Façana sud de la masia
GVFGVF

Façana est de la masia Vista des nord-oest capella Sant Joan de Riols
EAUCAPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall accés actual de la capella Antic portal adovellat d'accés a la capella
EAUCAEAUCA

Interior. Vista del cor Interior. Detall motllures del sostre
EAUCAEAUCA

Façana nord de la capella Façana est de la capella
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Interior. Vista de la nau Interior. Vista del sostre
EAUCAEAUCA

Vista des de ponent de la pallissa Alçat principal de la pallissa i era enrajolada
IVAEAUCA

Pou sitaut al nord de la pallissa Detall interior del pou
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bassa situada a ponent del conjunt L'aplec de Riols
Llibre la grandària del mónEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

405042
y = 4638437

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A003000320000IX 8055 658 3

Carrer  del Mig
Camí  de Cal Roig

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº54

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis i façana 
principal orientada a migdia. 

Adossat per la façana de llevant té un cos de recent construcció. Annex hi ha un cobert, 
una pallissa i l’era que conformen un conjunt harmònic

La coberta de la masia es de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal. El cos adossat manté el mateix pendent de la coberta, el que fa que el 
conjunt de la coberta sigui asimètric. El ràfec de petites dimensions es format per peces 
ceràmiques.  

La composició de la façana principal, la qual ha estat molt transformada, està composada 
per un portal i una finestra a planta baixa, i a la planta primera i segona per una balconada 
central, la de planta primera amb un petit balcó, amb una finestra a cada costat. 

Els paraments dels murs són de pedra vista amb restes de remolinat de calç. Les obertures 
són emmarcades amb rajol ceràmic. El cos de nova construcció queda remolinat i pintat.

En una de les pedres del parament de planta baixa, hi ha la inscripció gravada de “1086”.

A les immediacions al costat de ponent, hi ha una cisterna en superfície amb un cert interès
arquitectònic.

Context Situada entre camps de conreu, per sobre el nucli del Mujal.

Ús actual Residencial

Cronologia 1861-1862; Segle XX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.
Es protegeix la cisterna, la pallissa i l'era.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 63.

Informació històrica La masia de Cal Roig és una construcció de segle XIX. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Róig de Mujalt”. Hi consta que és una casa, que estava situada a 6 
km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos 
pisos.
Al segle XX es van fer reformes. Es va construir amb maons la part septentrional de la 
segona planta. Conserva també una cisterna exterior.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí No es permet cap tipus de construcció a l'entorn de la cisterna exterior que queda 
protegida..

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.
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Façana sud Façana oest
IVAIVA

Detall finestra Pedra amb inscripció "1085"
IVAIVA

Detall porta d'accés Cisterna exterior
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Rovira (masia) 93.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

399911
y = 4639972

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000020000IG 1160813 8223 4

Carretera  de Sant Cugat del Racó a Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº86 - 87 - 88

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia 
- Masoveria
- Capella de la Sagrada Família
- Pallissa 1
- Pallissa 2
- Bassa
- Era

La masia, orientada a sud, la capella i la masoveria, formen un conjunt compacte amb un 
petit pati tancat a nord, des d’on s’accedeix. Les dues pallisses es situen de forma aïllada 
en aquest mateix costat.

MASIA

Edifici originalment de planta rectangular, encaixat en el terreny, que es desenvolupa en 
planta baixa, planta pis i golfes al seu costat nord i una planta més al sud amb la façana 
principal orientada a est. El volum original, ha sofert diferents ampliacions al llarg dels anys,
tan laterals com posteriors, essent  difícil reconèixer l’estructura original del mas. 

Actualment el volum té una forma de “T” amb una única coberta de teula aràbiga a dues 
aigües, amb el carener paral•lel a la façana principal.

L’ampliació del costat est, deixa part de la façana original reculada i aprofita el sobresortint 
del nou cos, per fer un nou accés (l’actual) a l’habitatge, a través d’una escala i porta 
protegida per una marquesina de formigó.

A la part reculada, s’observa un tram central, encara més antic, amb un petit portal 
adovellat actualment tapiat. Al seu costat esquerre, hi ha el portal d’accés actual, a la planta
baixa, també adovellat, coronat per un arc de mig punt i de major dimensió.  A la clau de 
l’arc, tot i que parcialment desgastada, hi ha diferents gravats, entre ells: una branqueta de 
tres fulles juntament amb una sanefa a manera de ziga-zaga que emmarca un escut. A 
sota, l’abreviatura AIQF REIG, inscrita dins un polígon octogonal en relleu.

Aquesta façana s’acaba de configurar a planta primera a partir d’una finestra emmarcada 
amb pedra carejada i ampit amb motllura de pedra i una balconada de emmarcada amb 
maó ceràmic. 

Context Situat al Pla del Teixidor, enmig de feixes de conreu, al nord est del nucli de Castelladral.

Cronologia Origen medieval segle XII (1123); 1642; 1737; Segles XVIII; 1854, 1861, 1869, 1885, 1895; 
Segle XX.

Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN
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En la façana orientada a migdia, i fruit de les diferents reformes, la composició no segueix 
un ordre clar amb diferents finestres quadrades de mides diferents i altres amb arc de mig 
punt es combinen en una façana bastant massissa.  Baixants i xemeneies adossats a la 
façana, ajuden, també, a desdibuixar el protagonisme de la bona orientació que hauria 
tingut aquest costat de l’edificació.

La façana de ponent, més homogènia pel que fa a composició, es caracteritza pel cos 
annex en planta baixa on hi ha la cisterna. A la planta primera, el cos esdevé una terrassa 
envoltada per un banc de pedra i el pou es situa al mig des d’on es recull l’aigua.

La façana nord, queda ordenada per tres finestres coronades per un arc rebaixat i 
emmarcades amb maó ceràmic, a planta primera, i tres finestres emmarcades amb pedra 
carejada, a planta segona. Cal destacar les dues obertures tapiades que conté, una amb 
una inscripció a la llinda de “1737” i l’altra amb la inscripció de “1854”. 

Interiorment, la masia conserva la tipologia clàssica on destaca la sala principal amb 
l’estructura de fusta vista i on les diferents portes a les estances estan emmarcades amb 
pedra carejada. En una porta hi ha la inscripció de “1885”. 

Al costat nord sota el forjat de planta primera, hi ha tines. 

Els paraments de la façana són de pedra vista, amb diferent tractament segons l’època del 
parament. La presència dels carreus de cantonada, evidencien els diferents creixements. 
Els murs originals són de carreus molt ben tallats i treballats, i les ampliacions posteriors 
són de pedra vista amb morter de calç. 

MASOVERIA

Situada a llevant del mas separada per un petit pas. És un edifici de planta rectangular que 
es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes, amb la façana principal orientada a 
nord. El volum original s’ha vist alterat per diferents intervencions, una de lateral 
augmentant el volum, a llevant, i una de més recent amb una orientació diferent i coberta 
independent a un únic vessant. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal i ràfec perimetral d’encadellat ceràmic. 

 La façana nord, queda composada per una porta central a l’eix del carener, emmarcada 
amb pedra carejada, on destaca la inscripció de “1642” a la llinda de pedra. Dues finestres 
emmarcades amb pedra carejada a planta primera, acaben de configurar la façana.

La façana sud del cos original, s’ordena a partir de tres eixos verticals amb tres finestres a 
planta primera i segona i per dues portes a planta baixa. Totes les finestres estan 
emmarcades amb pedra carejada i trobem la inscripció a una de les llindes de “1869”.

Els paraments de les façanes són de pedra vista amb les cantonades resoltes amb 
cadenes cantoneres de grans carreus. 

CAPELLA

La capella, situada a llevant del mas,  és de planta rectangular i d’una sola nau amb volta 
de canó. Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la 
façana principal orientada a oest.  

La façana principal es composa d’una porta central emmarcada amb pedra carejada amb la
inscripció a la llinda de “18 Miquel Gusart 95” i un petit òcul a la seva vertical.   Un 
campanar d’espadanya d’una obertura a l’eix central acaba de configurar el volum. 

PALLISSA 1

Situada al nord-oest del mas, és un edifici de planta rectangular que es desenvolupa en 
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planta baixa i planta pis, amb la façana principal orientada a sud est. Té coberta de teula 
aràbiga a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal. Cal destacar-ne les 
restes, ubicades a la façana nord, de l’antiga pallissa vinculada a l’actual era. 

PALLISSA 2

Situada al nord del mas, és un edifici de planta rectangular que es desenvolupa en planta 
baixa i planta pis amb la façana principal orientada a sud-est. Té coberta de teula aràbiga a 
dues aigües i carener perpendicular a la façana principal.

Cal destacar-ne el gran arc de mig punt que configura la façana sud-est, format per 
brancals de pedra i arc amb maó ceràmic col•locat a sardinell. 

BASSA

La bassa, situada a ponent del mas, és de forma quadrada i està construïda amb carreus 
de pedra de gran qualitat. Inclou una dependència en el seu mur de migdia a la qual 
s’accedeix a través d’un gran arc de mig punt emmarcat amb pedra carejada on hi ha la 
inscripció de “1908”.  Cal destacar el joc d’aigües i canals de rec.

Ús actual Residencial / Religiós / Agrícola
Ús original/altres Residencial / Religiós / Agrícola

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindrà el conjunt de la capella i de la bassa de ponent.

Es conservarà el volum, la composició i els elements de les façanes principals de les 
pallisses i especialment l'espai de l'era enrajolada que les separa.

Es mantindrà el mur i portals que delimiten el barri o baluard d’accés, així com el propi 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu origen medieval.

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas, masoveria i dels coberts originals, així com els 
elements destacats de les façanes: portals adovellats i finestres emmarcades amb pedra 
originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es protegeix la cisterna i el pou.
Es protegeix el conjunt de la capella i tots els seus elements originals.
Es protegeixen el volum i composició de la façana, de les dues pallisses situades al nord i 
l’era enrajolada situada entre elles i la masia. 
Es protegeixen totes les construccions annexes que puguin tenir interès sociocultural i 
etnològic. 
Es protegeix la bassa i el joc d’aigües situada a llevant del conjunt.
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Informació històrica Fins no fa massa anys la referència més antiga coneguda era del segle XIV. La publicació 
del Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix l’any 2006 per part de Jordi Bolós 
va fer endarrerir la cronologia fins al segle XII.
La data més antiga que es coneix és de l’any 1123. Fa referència a unes terres que tenia el
Monestir de Serrateix a la Rovira, l’any 1123: “Oleguer, arquebisbe de Tarragona, consagra
l’església de Santa Maria de Serrateix. Hi són presents el bisbe d’Urgell, Pere Berenguer, i 
el bisbe de Vic, Ramon Gausfred. En aquest moment, Ramon Bernat de Castelladral, Pere 
Berenguer de Montclar, Bernat de Montclar, Bernat Ramon d’Olivella, Ramon Gudall de 
Súria i Berenguer Ramon d’Espluga fan diverses donacions al cenobi. A continuació, 
l’arquebisbe i els bisbes presents confirmen a l’abadia les possessions i els drets que 
tenia”. Les referències a les terres de la Rovira continuen en anys posteriors (1145, 1181).
Del segle XIII es coneixen, també, altres referències a la Rovira. De l’any 1210 hi  trobem 
esmentada la confirmació d’un establiment: “Ramon de Casserres, la seva muller, i llur fill, 
Ramon, confirmen la cessió del domini útil d’un alou del mas Rovira (de Castelladral) a 
Bernat de Rovira, i a la seva muller Berenguera, a canvi d’un cens d’un quarter i mig d’oli 
segons la mesura de Cardona. Per fer aquesta confirmació reben 15 sous”. L’any 1262, 
Bernat de Portella posa sota la seva protecció el mas de “Comes Posades” i el mas de 
Rovira, situats a la parròquia de Castelladral, sota el domini de Santa Maria de Serrateix, a 
canvi de setanta sous de Barcelona.
La masia de La Rovira apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Comaposada, la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, 
Puiggròs, Casanova i la Llastanosa.
A la façana principal de la casa s’observa un cos central de parament antic que conserva 
tapiat un portal adovellat de petites dimensions, situada a la dreta del portal principal de la 
casa. La construcció d’aquest darrer n’hauria escurçat el seu traçat, per després adossar-
s’hi. És en aquesta mateixa façana de llevant que hem pogut documentar un antic finestral 
gòtic, amortitzat per la construcció d’una porta oberta possiblement al segle XIX, situada a 
la primera planta. 
El portal principal de la casa presenta una dovella amb inscripció. En aquesta, podem 
observar a la part superior esquerre una branqueta de tres fulles. Just a sota, una sanefa a 
manera de ziga-zaga en el lateral esquerre; a la part central i superior de la peça l’antic 
relleu que hi havia ha desaparegut totalment. És possible que hi hagués hagut una cara 
com la que sí conserva la casa de l’Alzina del Racó. Per la seva tipologia el portal podria 
ser del segle XVI. 
Del segle XVII és la data més antiga que vam poder documentar. És de l’any 1642 i es 
trobava situada a la porta d’entrada a la masoveria.
Al segle XVIII les principals propietats eren Puiggròs, el Castell, Llobet, la Capçada i la 
Rovira.
Del segle XVIII hi ha una finestra tapiada a la façana nord amb una llinda de 1737. 
Observem a partir de la situació d’aquesta obertura, en relació els nivells actuals de la 
primera i segona planta, que és molt possible que en aixecar-se un pis durant el segle XIX, 
o en les reformes d’aquest segle, els nivells de la primera planta es van baixar.
Fins a principis del segle XIX la gent de la casa sempre havien portat el cognom de Rovira. 
Aquesta línia de cognoms es perd amb el casament d’una pubilla de la casa amb Miquel 
Gusart, que era del mas de Gusart del Mujal. 
Al segle XIX, segons l’amillarament de 1861 sabem que hi havia 90 propietats, entre les 
quals la Rovira (amb Gusart) posseïa entre 200 i 300 Ha, i entre 15 i 20 parcers. 
Del segle XIX són la majoria de reformes que amplien la casa en alçada i extensió. De l’any
1854 es conserva una porta tapiada a la façana nord i a nivell de la segona planta de la 
casa. També, una llinda exterior localitzada al terrat cisterna que data de l’any 1861, i una 
altra llinda de l’any 1885 en una porta a l’interior de la masia. En aquest període també es 
va aixecar possiblement una nova planta a la masoveria. De dites reformes en consta una 
llinda a la segona planta de l’any 1869. És a l’any 1895 que es construeix la capella de la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

espai, admeten actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.
Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 

puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament
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Sagrada Família, la llinda sobre la porta indica la data esmentada i el nom de Miquel 
Gusart. La pallissa amb l’era de rajols és una construcció probablement també del segle 
XIX.
Ens consta que a la casa hi ha quatre tines antigues, actualment inaccessibles perquè al 
damunt s’hi va fer un paviment, de les quals no en podem apuntar cap datació. 
D’inicis del segle XX trobem, a ponent i una mica allunyat de la casa, un dipòsit d’aigua de 
pedra de grans dimensions que recollia les aigües pluvials i d’escorrentia del vessant. A 
una de les parets del dipòsit hi ha la inscripció J.G. ANY 1908.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada
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Façana oest de la masia Façana nord de la masia
IVAIVA

Façana oest de la masia Portalada d'accés i portal adovellat original
IVAEAUCA

Escut esculpit a la clau de l'arc Façana oest de la masia
IVAEAUCA
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Façana posterior masoveria amb inscripció "1642" Vista des del nord
IVAIVA

Alçat principal Capella de la Sagrada Família Alçat principal pallissa 2
GVFIVA

Façana sud de la masia Façana sud de la masoveria
GVFIVA
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Era enrajolada al sud de la pallissa 1 (esquerra) Detall pou
GVFGVF

Bassa a ponent del conjunt Incripció "1895" llinda porta d'accés a la capella
IVAIVA

Incripció "1869" llinda façana sud masoveria Interior. Inscripció "1885"  llinda porta interior
IVAIVA
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402307
y = 4640945

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP40

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A007000350000IJ 171139 384 3

Camí  del Racó
Camí  de la Sala

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº82

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements La masia original és de planta rectangular i desenvolupada en planta baixa, planta pis i 
golfes i façana principal orientada a sud-oest. A la part posterior, i donant continuïtat a 
l’edifici, s’hi annexiona un cos de major alçada i format per planta baixa, pis i golfes. L’accés
actual de la masia és per aquest costat posterior, mitjançant una escala exterior. 

Al costat de ponent hi ha un cobert molt modificat a partir d’una antiga construcció  d’una 
sola crugia i coberta amb un únic pendent, més baixa, on encara s’hi albira les restes d’un 
forn. Els murs d’aquest cobert són de carreus de pedra molt ben tallats, que fan pensar que 
pot ser les restes d’un antic habitatge a La Sala.

La coberta de la masia, així com el cos adossat posterior, és de teula aràbiga a dues aigües
amb el carener perpendicular a la façana principal. El ràfec de petites dimensions es format 
per peces ceràmiques.  

En la façana principal, l’accés presenta un portal adovellat el qual està arrebossat i també h
ha un petit balcó amb barana de ferro. La façana posterior i que actualment a esdevingut 
principal,  té una composició simètrica a partir de l’escala d’accés. Cal destacar que a la 
planta baixa hi ha un espai cobert amb volta. Els paraments són de pedra parcialment 
remolinats i les cantonades són resoltes amb carreus. 

Prop de la masia hi ha un conjunt de dipòsits i tines excavats a la roca

Context Situada entre camps de conreu i en un punt elevat del territori

Ús actual Residencial

Cronologia 1861-1862, segle XIX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Regular;  En general l’estat és bo però té alguna deficiència en el revestiments exteriors, 
paraments i coberta.

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es 
protegeixen les tines i dipòsits excavats a la roca.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 56.
Informació oral: Maria Estruch.

Informació històrica La Sala és una masia del segle XIX, conserva una pallissa possiblement contemporània. 
Apareix documentada en el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 
1861-1862. És anomenada “La Sala”. Hi consta que és una casa que estava situada a 5 km
del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici de dos pisos habitat constantment
La Sala era una masoveria d’El Soler. 
A principis del segle XX es va construir un cos afegit a la casa. Segons informacions orals 
es van emprar pedres procedents de les ruïnes de l’antiga capella de Sant Pere de l’Alou. 
Durant aquest mateix segle es van fer reformes a la pallissa. 
Al seu entorn hi ha una gran balma, una font i tines excavades a la roca.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es milloraran els revestiments i acabats exteriors dels coberts de l’entorn immediat per tal 
d’integrar-los en el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana nord-est Façana sud-oest
EAUCAEAUCA

Façana nord-est Detall façana principal
EAUCAEAUCA

Detall porta d'accés Vista del conjunt des de nord-est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

La Sala (masia) 94.EA

Interior del cobert Façana nord-est del cobert
EAUCAEAUCA

Tines excavades a la roca
EAUCA

Façana nord-est del cobert Façana sud-oest del cobert
EAUCAEAUCA
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Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia
- Masoveria 
- Pallissa

LA MASIA

Masia formada per un cos principal, de planta quadrada que es desenvolupa en planta 
baixa i dues plantes pis amb la façana principal orientada a sud-oest. Aquest volum té 
coberta de teula aràbiga a quatre aigües, amb un ràfec perimetral format per peces 
emmotllurades de pedra. 

A la façana nord-oest, una torre adossada, també de planta quadrada i coberta de teula 
aràbiga a quatre aigües, que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, acaba de 
definir el volum de la masia de Sant Genís. Annex a aquesta torre i al cos principal, per la 
façana nord, hi ha un petit cos de planta baixa, que incorpora una cisterna i genera una 
terrassa a planta primera, amb accés des de planta primera, a través d’una porta 
adovellada coronada per un arc de mig punt.

Diferents coberts, de planta baixa, resolts tots amb coberta a un únic pendent i situats a 
ponent del mas, generen una era des d’on s’accedeix a l’interior de l’habitatge. L’accés en 
aquest espai exterior tancat, es realitza des del nord-est per un pas que hi ha a sota la 
torre, amb una portalada a cada costat coronada per un arc rebaixat adovellat, i amb la 
inscripció a les claus de l’arc de “1855” a la façana nord-est i “1719” a la façana sud-oest.

La composició de la façana principal, s’ordena a partir, d’una portalada d’accés, que 
incorpora a la seva llinda una inscripció amb la data “1919”, i una finestra, a la planta baixa. 
Les plantes superiors, queden ordenades per quatre eixos verticals, que es tradueixen en 
quatre balconades a planta primera i quatre finestres a planta segona. De les quatre 
balconades, totes emmarcades amb carreus de pedra i protegides per una barana de ferro 
forjat, cal destacar-ne la situada sobre l’accés, coronada per una llinda de pedra que 
incorpora un escut, i que obre sobre un balcó recolzat per dues grans mènsules de pedra 
que emmarquen la porta principal.

Les finestres de la planta segona, amb brancals, llinda i ampit de pedra treballada queden 

Context Situada en un planell al costat de la carretera BV-4235, a ponent del nucli de Navàs i enmig
d’una zona de feixes de conreu

Cronologia 1666; 1719, 1759, 1790; Segles XVII-XVIII; 1870, 1882; XIX; 1918, 1920; XX
Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 2. Conservació
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

Nº reg/cat. IPA16867 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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embegudes dins un refós emmarcat amb carreus de pedra, agafant la proporció d’una 
balconada.   

En aquest mateix pla, la façana de la torre s’ordena, amb un mateix llenguatge, a partir 
d’una portalada a planta baixa de les mateixes característiques que la descrita, una 
balconada i una finestra a planta primera, dues finestres a planta segona i dues finestres 
geminades coronades per un arc de mig punt a planta tercera, totes elles emmarcades amb
pedra. 

A la façana sud-est, destaquen les dues grans obertures geminades, coronades per un arc 
de mig punt i separades per un pilar amb capitell, a la planta primera. A la planta segona hi 
ha les mateixes obertures, també geminades, però de menor dimensió i en aquest cas, 
emmarcades amb maó ceràmic i protegides per una barana de gelosia resolta amb peces 
ceràmiques. 

El parament de la façana sud-est del cos principal, és arrebossat i pintat amb un sòcol que 
sobresurt lleugerament, resolt amb un arrebossat més bast. A la resta de façanes i la de la 
torre, els paraments són de pedra vista amb les arestes resoltes amb carreus de pedra 
formant cadenes cantoneres. 

Interiorment, s’organitza a partir de tres crugies, amb la presència d’un celler a planta 
soterrani i una tina a planta baixa. 

LA MASOVERIA

La masoveria, situada al nord est del mas, té planta rectangular i es desenvolupa en planta 
baixa, dues plantes pis i golfes amb la façana principal orientada a sud-est. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal, amb un petit ràfec perimetral.

La façana principal, de composició simètrica, s’ordena a partir de tres eixos verticals, amb 
una portalada central i una finestra a cada costat de la planta baixa, una balconada central i
una finestra a cada costat a la planta primera i segona, i una petita finestra a l’eix del 
carener a la planta golfes. 

Diferents finestres, totes elles emmarcades amb pedra treballada, acaben de configurar la 
resta de façanes. 

Els paraments de les façanes, són de pedra arrebossada amb morter de calç, amb les 
arestes resoltes amb cadenes cantoneres de carreus de pedra.

LA PALLISSA

La pallissa, situada a sud-est de la masia, tanca per la cara de migdia l’era. És una 
construcció encaixada al terreny, de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa
i dues plantes pis, tot i que des del mas es presenta només en planta baixa i planta pis. 

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal.

Destaca el portal emmarcat amb pedra que genera l’accés des de l’era de la masia i a la 
mateixa façana, l’obertura de la planta superior emmarcada amb maó ceràmic i coronada 
superiorment de forma escalonada. 

Els paraments de les façanes, són de pedra vista, amb les arestes resoltes amb cadenes 
cantoneres de carreus de pedra.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica El lloc de Masadella, vinculat al castell de Viver apareix citat com “ipsa Messedela” l’any 
977. 

La primera referència documental de l’església de Sant Genís la trobem el 1187 en l’acta 
de consagració de Sant Miquel de Viver. La cita entre els límits de la seva demarcació 
parroquial. Es trobava dins l’antic terme del castell de Castelladral i en els límits del castell 
de Viver. La masia és citada el mateix any com a mas “Sancti Genesii”.

El 1293 és documentada l’església com a Sant Genís de “Modiallo”. 

A mitjan segle XIV es documenta Sant Genís de Masadella com a possessió senyorial. El 
rei Pere el Ceremoniós vengué al consell de Manresa la senyoria de sant Genís juntament 
amb el Mujal.
Els documents dels segle XIV procedents de l’Arxiu Parroquial del Mujal assenyalen que 
els masos del pla de Navàs depenien de Sant Genís que n’era la parròquia. En un 
testament del 1362 apareix citat Bernat de Nabars de la parròquia de Sant Genís de 
Mesadela. Entre els masos citats s’esmenta a banda del mas Sancti Genesii (1187), el mas

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Entorn/Jardí Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal de la masoveria 
admetent modificacions puntuals per millorar de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes de la masoveria. Caldrà 
justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el 
conjunt.

Es mantindran els coberts que delimiten el barri o baluard d’accés, així com el propi espai, 
admetent actuacions de conservació, consolidació, adequació i restauració.

Es mantindran el cobert situat a sud-est i la pallissa.
Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 

puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel seu origen i la seva importància dins els masos del Pla de Navàs.

Pel seu valor tipològic i artístic

Elements Es protegeix el volum original del mas, la masoveria i dels coberts originals, així com els 
elements destacats de les façanes: portals adovellats i finestres emmarcades amb pedra 
originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció. Es protegeix la cisterna i el pou.
Es protegeix el conjunt de la capella i tots els seus elements originals.
Es protegeixen el volum i composició de la façana, de les dues pallisses situades al nord i 
l’era enrajolada situada entre elles i la masia. 
Es protegeixen totes les construccions annexes que puguin tenir interès sociocultural i 
etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 166.

BADIA, J.M. 1997: “Història de l’Església de Navàs. I - de la primera església a la Guerra 
Civil (1897-1939)”. Parròquia de Navàs 100 anys 1897-1997. Navàs: 11-15.

BENET, A. 1984: “Sant Genís de Massadella”. Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 348.

Fitxa IPA 16867.

Font oral: Montserrat Prada i Garcia 

Masadela (1313); aquest darrer fa referència a Masadella de baix de la parròquia de Sant 
Genís, i a “Masadela Sobirà” (Masadella de dalt) que pertanyia a la parròquia i castell de 
Viver.

Al segle XV Sant Genís es converteix en sufragània de la parròquia del Mujal. 

En època moderna es van dur a terme importants reformes a l’església i també a la masia 
de Sant Genís. Així, a la casa es conserven força llindes amb la data. La més antiga que 
vam poder observar és del segle XVII, es troba en una finestra i és de l’any 1666. Les altres
ja són del segle XVIII i posteriors. Del segle XVIII hi ha una llinda de 1719 amb una 
inscripció que és parcialment visible des del portal de la torre i des de l’interior de la casa.  
Una altra amb la data de 1759 i una darrera amb la data en una llinda d’una finestra a 
l’interior de la casa amb la data de 1790 i el nom del seu propietari: “FRANCO STA CREU”.
D’aquesta època conserven importants documents en el seu arxiu patrimonial (1714, 
1796...).

En un document de l’any 1822 es fa esment que a més de l’església parroquial del Mujal 
hi havia una església sufragània a una distància d’uns ¾ d’hora més o menys de l’anterior i 
que estava sota la invocació de Sant Genís. El 1896 el Bisbe Riu va fer una Visita Pastoral 
a la parròquia del Mujal, que queda recollida en acta i que fa referència als llocs visitats 
entre els quals esmenta l’església annexa de Sant Genís. Mana que se’n reparin els 
desperfectes causats per la humitat i es desbrossi el cementiri. 

En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 es fa 
referència a la masia com La Masadella. D’ella ens informa que es troba a 6 km de 
l’ajuntament de Castelladral i que estava formada per una casa habitada constantment i de 
dos pisos d’alçada.

En el segle XIX també es van realitzar importants reformes a la masia. En queda 
constància en les llindes conservades. Sembla que és en aquesta època que es construeix 
la torre. A la façana nord es conserva una llinda quadrada amb la data de 1855. En un dels 
coberts annexes a la casa es conserva, també, una biga de fusta que fa de llinda d’un 
portal amb la data de 1870. La premsa de vi del celler també és d’aquest moment i està 
datada l’any 1882.

Al segle XX l’església de Sant Genís va passar a ser una simple capella del mas. Els 
navassencs van demanar al Bisbe que la missa que antigament es celebrava a Sant Genís 
el rector la pogués fer a l’església de casa Vall per facilitar-ne l’assistència. És la nova 
església de Navàs, construïda l’any 1897 la que passa a ser sufragània del Mujal. 

A inicis del segle XX van continuar les reformes, sobretot a la façana sud de la masia, 
dotant-la d’un aspecte més senyorial i modern. En destaca l’escala d’accés a la primera 
planta i els paviments modernistes. Se’n conserva pintat en negre sobre el portal principal 
un text amb el nom d’un antic propietari, Jaume Puigdorca, i la data de 1918. De dos anys 
després és la data que hi ha gravada a l’exterior d’una tina del celler.

Sense data coneguda es conserva a l’entorn de la masia l’antiga casa dels pobres que 
es troba en ruïnes, situada al costat d’un xiprer; una pica d’oli de pedra i ja força distant de 
la casa un gran dipòsit d’aigua realitzat amb pedra.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Fitxa RU 52.

Ortofoto
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Façana sud-est de la masia Vista des del nord-est
GVFEAUCA
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Sant Genís (masia) 95.EA

Façana sud-oest de la masia Detall torre façana sud-oest
EAUCAEAUCA

Detall façana nord de la masia Porxo pas d'accés vist des del nord-est
GVFGVF

Porxo pas d'accés vist des del sud-oest Detall cisterna façana nord-est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall llinda porta d'accés amb inscripció "1918" Detall llinda amb inscripció "1855"
GVFEAUCA

Pallissa Masoveria
EAUCAEAUCA

Cobert situat al sud-oest de la masia Antiga casa dels pobres
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Santacreu (masia) 96.EA

Indret / barri Mojal
LOCALITZACIÓ

404726
y = 4637971

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A005000190000IS 399450 2413 3

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí  de SantaCreu

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº55

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Santacreu (masia) 96.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis i amb la 
façana principal orientada a sud-est. 

L’edifici s’assenta sobre la pedra natural sense fonaments. Té un petit cos afegit a la façana
de llevant i diversos coberts adossats per al costat de sud-oest. Allunyat de l’edifici, i pel 
costat de ponent, hi ha un petit cobert per al bestiar.

En les façanes és palès la remunta efectuada de la segona planta. 

La coberta de la masia i dels coberts, és de teula aràbiga, a dues aigües amb el carener 
perpendicular a la façana principal i el ràfec és format per toves ceràmiques. 

La façana principal, ordenada per un sol eix vertical, es composa en planta baixa, d’un 
portal format per un arc rebaixat amb dovelles de pedra, una finestra emmarcada amb 
pedra carejada, a planta primera, i una finestra amb brancals ceràmics i llinda de fusta a 
planta segona. 

En el portal adovellat hi ha un text gravat força il•legible. Hi observem el nom de mas de 
Santacreu. Per sobre s’observen dos números, possiblement els centrals d’una data:  [ 
][7]8[ ]. Al seu costat les lletres: P[e]t. 

A la façana nord-est, hi ha tres finestres emmarcades amb pedra carejada a la planta 
primera, que tenen resposta amb brancals de maó a la planta superior.

Els paraments de les parets són de pedra amb restes de remolinat de morter de calç i les 
cantoneres són de pedra carejada. 

A la planta baixa hi ha sostre amb volta, mentre que els altres pisos tenen sostre de cairats 
de fusta. El paviment de la planta baixa està format per la pròpia pedra natural.

Context Situada en un espai de camps de conreu i encerclada per petit espai de bosc. El camí hi 
accedeix per la part nord del conjunt.

Ús actual Residencial

Cronologia (origen medieval: 1312); XVIII; XIX; XX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: porta i finestres 

emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Es protegeix la pallissa.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Santacreu (masia) 96.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 163.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 68.

Informació històrica La masia de Santa Creu apareix esmentada entre la llista de masos citats abans del 
fogatge de 1365-1370. A l’any 1312, hi trobem citats a la zona del Mujal els masos de 
“Bartolomeus” (Bartomeus), “Zoliva” (l’Oliva) i “Sancta cruce” (Santacreu). Al 1313, 
Zagrera” (Sagrera, després el Solà), “Flequer” i “Cugulia”. L’any 1362, Juglar i la “Turri” (la 
Torra).
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Santa Créu”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 6 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindran els coberts originals
Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de l'est Façana nord-est
EAUCAEAUCA

Detall façana sud-oest Detall façana sud-est
EAUCAEAUCA

Detall porta adovellada d'accés Detall clau de l'arc amb inscripció
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall finestra façana nord-est Detall finestra façana nord-est
EAUCAEAUCA

Vista dels coberts Vista de la pallissa
EAUCAEAUCA

Detall ràfec Detall finestra façana sud-est
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

395497
y = 4635321

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A013000260000II 83156 836 3

Carretera  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº108

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Elements Masia que  presenta un cos principal desenvolupat en planta baixa encaixada parcialment 
en el terreny i dues plantes pis. A la façana principal, orientada a est, hi ha un cos afegit 
que forma una terrassa i un porxo a la primera planta i un altre cos afegit a la façana 
posterior que forma un altre porxo. Davant la casa i sobre un terreny més elevat hi ha un 
antic cobert.

La façana principal, s’ordena a partir de grans obertures de nova construcció, que es 
contraposen a les que apareixen a la resta de façanes de proporcions molt més reduïdes i 
on destaca la balconera emmarcada amb grans carreus de pedra de planta primera de la 
façana posterior.

La coberta de la masia, és de teula aràbiga a dues aigües, i el carener perpendicular a la 
façana principal amb un ràfec de petites dimensions i format per peces ceràmiques, tot i 
que a la façana principal aquest ràfec es format amb bigues de fusta, llates i rajol.

El parament dels murs són de pedra parcialment remolinats. En les façanes laterals  hi ha 
diverses finestres amb brancals i ampits de pedra.

Context Situada entre camps de conreu voltats de bosc

Ús actual Residencial

Cronologia 1707, segle XVIII; 1861-1862, XX; Primera dècada del segle XXI

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 23.

Informació històrica La Masia Cal Sastre Orriols és una casa del segle XVIII que conserva una llinda de l’any 
1707.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Sastre”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 6 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat. L’un tenia un pis, l’altre dos.
L’any 1995, la casa es trobava en estat d’abandonament. Tenia les teulades de la casa i 
coberts en força mal estat o parcialment ensorrades. A la primera dècada del segle XXI, es 
van fer obres de reparació de cobertes de manteniment de la casa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana est Façana oest
EAUCAEAUCA

Façana nord Façana sud
EAUCAEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

395694
y = 4637215

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Can Serra del Arxius

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EUACA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000400000IE 210177 2572 3

Carretera  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº20

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs

Can Serra del Exibis (masia) 98.EA

Elements El cos inicial de la masia es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Al costat sud 
est hi ha un cos afegit i harmonitzat amb el volum principal, també desenvolupat en planta 
baixa i dues plantes pis. La planta baixa d’aquest cos forma una porxada que dona accés al
cos principal mitjançant una portalada adovellada. A la part posterior, una important escala 
exterior accedeix directament a la planta primera, i és en el replà superior on hi ha la porta, 
que lateralment s’hi ubica una capelleta. 

Al costat sud oest hi ha un interessant cobert rehabilitat.

La coberta del cos principal de  la masia és de teula aràbiga a dues aigües, i el carener és 
paral•lel a la primitiva façana principal. El cos afegit també presenta coberta de teula 
aràbiga i a un sol vessant interior, de manera que es conforma un aiguafons que dona una 
imatge especial a la masia, El ràfec és ceràmic format per rajola i teula. El cobert, molt 
rehabilitat, té una coberta metàl•lica de moderna construcció a dues aigües i carener 
perpendicular a la façana principal.

Els paraments dels murs de la masia presenten un acabat exterior arrebossat i pintat, i a 
les cantonades queden vistos els carreus a forma de cadena cantonera. A la part baixa dels
paraments es forma un sòcol d’acabat més bast d’imitació pedra.

La façana sud-est que correspon al cos afegit, inclou un eix de composició central a partir 
del qual hi ha dues arcades per planta que formen el porxo d’accés a planta baixa. La gran 
portalada adovellada d’accés a l’edifici, es situa al fons d’aquest porxo, al pla de la façana 
original.

L’accés al porxo, es fa tangencialment a la façana sud est del cos original, des de la façana 
sud-oest, a través d’una porta amb una llinda amb inscripció “Any H 1778” i des de la 
façana nord est, a través d’un portal amb brancals de pedra de nova construcció, si bé 
s’aprofiten unes dovelles amb un dibuix central i la inscripció “16 IHS MM 36”. 

A l’accés a la planta primera de la façana posterior, hi ha una altra porta amb brancals de 
pedra treballada i llinda amb la  inscripció “H 1758”. 

El conjunt de finestres que configuren les diferents façanes, es resolen amb arc de mig punt

El cobert, tot i estar molt rehabilitat, manté els paraments i arcs de pedra vista amb carreus 
a les cantonades. La paret ha estat recrescuda per a suport d’una nova coberta. En la 
façana principal d’aquest cobert hi ha un pedra amb la inscripció “Maurici Serra” i una altra 
que assenyala “ANY 1770”.

Context Situada en un punt alt del territori, envoltada de feixes de conreu i pròxima al bosc.

Cronologia (Origen medieval: 1203, 1361, 1370, 1394); època moderna; XVII-XVIII; 1636, 1758, 1770, 
1778; XIX i XX.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial
Estat conservació Bo;  Completament rehabilitada tan la masia com el cobert de llevant.

Informació històrica L’any 1203 és esmentada una masoveria de Can Serra dels Eixibis, Coromines.  Ponç 
d’Olivella i la seva esposa Ermessenda concediren al sagristà del monestir de Santa Maria 
de Serrateix part del delme de Coromines. 
El 4 de juny de l’any 1361 es fa un reconeixement d’ésser homes del sagristà: “Ramon de 
Coromines i la seva muller, Romia, del terme de Castelladral, reconeixen a Berenguer de 
Torigues, sagristà del monestir de Santa Maria de Serrateix, ésser els seus homes quitis, 
solius i naturals i tenir per ell el mas de Coromines i una banada de terra anomenada “lo 
Solà dels Closos”. S’esmenten les afrontacions, els censos i altres obligacions. Així mateix, 
es fa esment de les terres que tenen pel senyor d’Olivella i el cens que lliuren a l’hereu del 
mas d’Eixibís”.
La masia es troba documentada, també, en un llevador de censos del monestir de Serrateix
del 1370 junt amb la Comaposada, la Rovira, Maçaners, Puiggròs, Casanova i la 
Llastanosa.
L’any 1394, Pere d’Eixibís va vendre el dret que tenia de cobrar un cens al mas de 
Coromines de Castelladral, a canvi de rebre del sagristà del monestir de Santa Maria de 
Serrateix la quantitat de cinc lliures i mitja (que equival a 210 sous).
Dels segles XVII-XVIII es conserven diverses llindes. Una llinda té la data de 1636. Les 
altres dues són de segle XVIII (1758 i 1778). De segle XVIII, també, hi ha una altra llinda 
amb la data de l’any 1770 en una antiga pallissa ara restaurada. Tot i que, no podem 
assegurar que totes les llindes estiguin en el seu emplaçament original, sembla clar que el 
segle XVIII és un moment on es fan grans reformes a la casa. La majoria d’obertures 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Es proposa que les futures intervencions tinguin la voluntat de recuperar la imatge general 
del mas, amb la eliminació o millora de reformes posteriors i annexes.

Entorn/Jardí Es mantindrà el volum, composició i elements de la façana principal del cobert situat a 
ponent.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 
puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval. Masia documentada des del s. XIII

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portals  adovellats
i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una 
inscripció. Es protegeix la capella de la façana posterior i el volum, façanes i paraments del
cobert situat a llevant de l'edifici principal amb les inscripcions a les pedres.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Can Serra del Exibis (masia) 98.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162-
163.
BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 14.
BOLÓS, J. 2006: “Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix (Segles X-XV)”.  
Fundació Noguera, Diplomataris 42. Barcelona: 471, 525 (B389, 344).
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 35.

possiblement són d’aquesta època.  Així també les galeries que hi ha a llevant, adossades 
a la façana principal. 
A l’entorn de la casa es conserva, també, una antiga tina de brescat, sense cairons. S’hi 
observen restes d’un arrebossat interior. Propera a aquesta n’hi ha una altra excavada en 
un bloc de roca.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Serra dels Aixíbis”. Hi consta que és una “alquería (casa de labor)”, 
que estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un de deshabitat. L’un d’un pis i l’altre de tres.
Hi ha reformes i ampliacions dels segles XIX i XX. Dels anys 1970 – 1980 es conserven 
unes fotografies de la casa on es pot observar aquesta sense l’arrebossat actual. L’escala 
de ponent era més ampla que ara.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud oest Façana nord oest
EUACAEUACA

Vista des del sud Façana sud est
EUACAEUACA

Vista des del nord Façana principal cobert
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs
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Detall llinda Detall porta d'accés porxo façana nord est
EUACAEUACA

Detall llinda Detall llinda accés façana posterior
EUACAEUACA

Capella façana posterior Detall porta d'accés porxo façana sud oest
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Porta adovellada d'accés a edifici sota porxo Detall façana cobert
EUACAEUACA

Incripció façana del cobert Incripció façana del cobert
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393267
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Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EUACA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada000901000CG93E0001JB 133 266 2

Carretera  C-55, PK. 53,8

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº15

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Serrador (masia) 99.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i planta pis amb la façana 
principal orientada a sud-oest. A la part posterior nord-est té un cos adossat en forma de 
mig hexàgon i a la part davantera hi ha una planta soterrània accessible des de la façana 
nord-oest.

La coberta de la masia, és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a 
la façana principal. El ràfec de petites dimensions és format per peces ceràmiques i queda 
protegit per una canal de zenc de recollida d’aigües. La coberta del cos adossat també és 
de teula aràbiga, si bé a un nivell més baix.

La composició de la façana principal és la clàssica de tres eixos verticals i en el central s’hi 
situa la porta. Aquesta façana principal, així com la meitat de la façana nord-oest són de 
pedra vista i rejuntada amb arestes de pedra carejada. La resta dels paraments queden 
arrebossats amb morter de ciment.

Context Situada al costat i al mateix pla de la carretera C-55

Ús actual Residencial

Cronologia 1878, Segle XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Conforma cantonada

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i composició i elements de pedra de la façana 
principal.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament

Cond. Especif. Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Serrador (masia) 99.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 99-100. 
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 40.

Informació històrica Cal Serrador és una casa del segle XIX, situada a peu de l’antic camí ral de Cardona a 
Manresa. Apareix esmentada en un cens de l’Ajuntament de l’any 1878.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud-oest Façana nord-oest
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de l'oest
EUACA
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

392807
y = 4635774

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Seuveta

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000180000IM 76938 1152 3

Camí  de Sant Salvador
Camí  de Cal Saubeta

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº14

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Saubeta (masia) 100.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i planta pis amb una planta
soterrània encaixada en el terreny. Té un porxo adossat a la meitat esquerra de la façana 
principal.

La coberta de la masia, és de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a 
la façana principal.  La coberta del porxo és a una vessant. El ràfec, de petites dimensions, 
està format per peces ceràmiques, 

Els paraments dels murs de pedra estan parcialment remolinats amb morter de calç. 
També estan remolinats els brancals i les llindes de les obertures. Dins el porxo de la 
façana principal hi ha una porta que per la forma de l'estructura sembla ser una tina.

Context Situada al mig de camps de conreu i assentada en un desnivell del terreny entre la baga de 
l’Obac i la solana de Fàbrega

Ús actual Residencial

Cronologia 1852, Segle XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Saubeta (masia) 100.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 99-100. 
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 43.

Informació històrica Cal Saubeta és una masia del segle XIX, que conserva una llinda de l’any 1852.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal Cobert
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Valldeperes
LOCALITZACIÓ

395020
y = 4640343

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000210000IW 64527 1170 3

Camí  de Valldeperes
Camí  de Cal Simon

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº26

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cal Simon (masia) 101.EA

Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa i una planta pis. Presenta 
dos cossos de diferent alçada que significaria un primer creixement del mas cap al costat 
de ponent i té la particularitat d’esta edificada sobre la roca natural. A la meitat esquerra de 
la façana hi ha un cobert adossat. Al costat dret de la masia  queden les restes d’una 
construcció molt antiga  que podria ser  la casa inicial.

La coberta del cos principal de teula aràbiga és a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal. El cos situat a ponent, tot i que a major alçada, presenta la mateixa 
tipologia 

L'acabat exterior és de pedra amb restes de remolinat de calç. Les obertures emmarcades 
amb pedra carejada. A la façana posterior hi ha una porta que la llinda té una inscripció 
"1740".

Context Situada al mig de feixes de conreu i accessible des de Santa Fe de Valldeperes

Ús actual Residencial

Cronologia (Origen medieval: 1370); 1700, 1740, 1869.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot.
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 
Nivell 3. Parcial 
Nivell 4. Ambiental / Nivell 6.AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162-
163.
BADIA, J.M. 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 13.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 22.

Informació històrica La masia de Cal Simon apareix esmentada en un llevador de censos del monestir de 
Serrateix del 1370 junt amb la Rovira, Maçaners, la Serra d’Aixibis, Puiggròs, Casanova i la
Llastanosa. A la zona de Valldeperes s’hi esmenten la mateixa masia de Cal Simon, Cal 
Mas, el Sunyer i Cal Perejoan Llobet.
La masia de Cal Simon va ser construïda en diferents fases i nivells, damunt una petita 
cinglera de roca. L’estructura més antiga de la casa sembla de segle XVIII (façana nord). 
S’anaren afegint cossos i coberts. A la porta d’entrada a la masia es conserva una llinda 
amb l’any 1740. Fora de context trobem una llinda més antiga de l’any 1700, reaprofitada 
entre les pedres d’un marge o muret davant la casa.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Simon”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 8 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Al segle XIX es van realitzar reformes importants. Possiblement es va ampliar la casa amb 
la construcció de les galeries de les façanes sud i est. Dins d’aquest període es van tapiar 
les galeries de la primera planta (façana de llevant) i es va obrir un finestral que conserva 
una llinda amb la data de 1869.
A l’entorn de la casa es conserva una pedra de molí d’oli, la volandera, i un bloc de pedra 
rebuidat que formava part d’una antiga premsa de vi. A migdia hi ha una bassa d’aigua sota
una petita balma.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Façana sud-oest Vista de les restes
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Castelladral
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Delimitació bé
Entorn protecció
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Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
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Privada08140A011000160000IU 102244 237 3

Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº34

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Masia de planta lleugerament rectangular que es desenvolupa en planta baixa i dues 
plantes pis. A cada banda del cos principal hi ha sengles coberts adossats.

La coberta del cos principal  de teula aràbiga és a dues aigües amb el carener 
perpendicular a la façana principal. El cos situat a llevant té la coberta a una vessant i el 
situat a ponent a dues vessants 

Els murs són de pedra parcialment remolinats amb morter de calç. Les arestes de l’edifici 
són  formades per carreus de pedra de grans dimensions i les obertures estan emmarcades
amb pedra carejada. 

A la façana principal és de destacar l’eix de composició vertical del portal i les dues 
balconades superiors amb baranes metàl•liques. Totes aquestes obertures, així com dues 
finestres més existents en aquesta façanes presenten brancals, llindes i ampits de pedra 
carejada.

 Tot i que avui és totalment enderrocat, en el cobert de llevant hi havia hagut un forn.

Context Situada al mig del bosc, s’hi accedeix per un camí que l’envolta per la part posterior

Ús actual Residencial

Cronologia 1861-1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es permet la formació de noves obertures  a les façanes, mantenint les obertures originals i
elements significatius protegits. Caldrà justificar aquesta actuació,  per raons d’ús i s’haurà 
de garantir una bona integració dins el conjunt.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 103.

Informació històrica La masia de Cal Sitges és una edificació anterior al 1861. Podria tenir un origen més antic, 
del segle XVIII. Cal Sitges és una casa que apareix documentada en el nomenclàtor de 
masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862. És anomenada “Can Sitges”. Hi 
consta que és una masia (“casa de labor”), que estava situada a 3 km del nucli de 
l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Cobert
PEUCMCR

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402135
y = 4639797

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A005000510000II 508960 4205 3

Carretera  de Sant Cugat del Racó a Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº69 - 70 - 71

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Es tracta d’una de les masies més grans i més interessants del municipi de Navàs.  El bé 
queda definit pels elements rellevants següents:

- Masia 
- Capella de Sant Pere
- Caseta del Soler
- Cobert agrícola 

MASIA

Edifici format per dos cossos residencials adossats, de planta rectangular, que es 
desenvolupen en planta baixa i dues plantes pis. Originalment el mas tenia la façana 
principal orientada a llevant, lloc on es va construir el nou volum i a partir del qual 
s’accedeix actualment a l’edifici.     

Ambdós volums, tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la 
façana principal original i ràfec perimetral resolt amb peça ceràmica. 

El mas original, situat a ponent, amb una estructura de finestres emmarcades amb pedra 
carejada que composen les diferents façanes, acaba de definir el seu volum a partir de dos 
cossos annexes un a la façana sud i un a la façana nord, que generen una terrassa a planta
segona a cada una de les façanes. 

A la part central de la façana oest, hi ha annex un cos en planta baixa on hi ha la cisterna. 
Aquest cos actua de terrassa de planta primera, i hi ha el pou de recollir l’aigua. El pou està 
executat tot ell amb pedra i en destaca la coberta formada per una cornisa de pedra que 
recolza quatre pinacles, un a cada cantonada, i una cúpula central de pedra amb una creu 
en el seu punt més alt. 

Interiorment, la masia conserva la tipologia clàssica on destaca la sala principal amb 
l’estructura de fusta vista i on les diferents portes a les estances estan emmarcades amb 
pedra carejada. En una porta trobem la inscripció de “1746”. 
L’altre volum que acaba de configurar la masia, situat a llevant i construït a posteriori, en 
destaca de la façana est, el portal d’accés, emmarcat amb pedra carejada amb la inscripció 
a la llinda de “Ramon Soler 1881” i la balconada situada sobre el mateix eix, resolta amb 
llinda de fusta que incorpora l’escut de la família i el cognom. 

La façana sud d’aquest volum, queda ordenada per un gran arc planta baixa, parcialment 

Context Situat al Pla de l’Horta, al costat del camí a Sant Cugat del Racó i enmig d’una zona de 
conreu.

Cronologia Segle XVI (1553); Segle XVII: 1640, segle XVIII; 1746, 1757. segle XIX; 1826, 1862, 1881. 
Segle XX: 1905.

Època moderna (Segles XV-XVI)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Subtipologia funcio. AR Arquitectura Religiosa

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPA16886 IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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tapiat i tres a cada una de les plantes superiors, a mode de galeria tancada, tots ells resolts 
amb maó ceràmic així com la resta d’obertures d’aquest cos. 

El parament de les façanes del conjunt, és de pedra vista amb les cantonades resoltes amb
cadenes cantoneres de carreus de pedra.

LA CASETA

La caseta, antiga pallissa del soler i situada a llevant del mas és un edifici que es 
desenvolupa en planta baixa i golfes amb la façana principal orientada a oest tot i que 
actualment s’accedeix des de la façana est. El volum queda completat per un cos annex a 
migdia amb accés independent des de l’oest.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana 
principal. 

Actualment està completament reformat com a habitatge i la façana oest destaca pels dos 
grans arcs de mig punt resolts amb maó ceràmic col•locat a sardinell i l’obertura central a 
planta golfes també coronada per un arc de mig punt.

Al seu davant, hi ha l’era enrajolada a l’espai que hi ha entre l’antiga pallissa i la masia.

El parament de les façanes és de pedra vista amb les cantonades resoltes amb cadenes 
cantoneres de carreus de pedra.

LA CAPELLA

La capella, originalment en una altre ubicació, està situada annexa a la façana est del mas. 
Es de una sola nau i planta rectangular, amb la façana principal orientada a est i amb una 
petita sagristia adossada a migdia.   Té coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el 
carener perpendicular a la façana principal.

La façana principal, es composa de la porta d’accés coronada per una arc apuntat, un òcul 
central en el mateix eix i queda coronada per el campanar d’espadanya d’una obertura. 

Les façanes laterals queden ordenades per diferents obertures coronades per un arc 
apuntat que responen a la distribució interior de les voltes de creuaria que cobreixen 
interiorment la nau. 

Interiorment  la nau, coberta amb volta de creuaria, hi destaca el petit cor situat a sobre 
l’entrada que s’hi accedeix a partir d’una escala de cargol situada a l’esquerra.  

El parament de les façanes, és de carreus de pedra. 

COBERT AGRICOLA

 El cobert agrícola està situat a la façana est del mas, de planta rectangular i planta baixa 
amb la façana principal orientada a est. D’aquest cobert en destaca el gran portal d’accés 
resolt amb un arc rebaixat i l’acroteri semicircular que corona superiorment la façana.

Ús actual Residencial / Religiós
Ús original/altres Residencial / Religiós

Estat conservació Bo 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i dels coberts originals, el mur i portals que 

defineixen el baluard o lliça, així com els elements destacats de la façana: portal adovellat i
finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una 
inscripció.  
Es protegeix la volumetria i composició de la façana original de l’antiga pallissa, així com 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Informació històrica Si bé, l’arbre genealògic de la família El Soler es remunta a l’any 1531, segons consta en 
els capítols matrimonials entre Joan Soler de Sant Cugat amb Elehonor Torrebruna de 
Sallent, datats a 2 d’abril de 1531, la casa està documentada en el fogatge de 1553. La 
casa conserva un arxiu particular amb documents d’aquesta època. Damunt un finestral 
conserva un escut heràldic. 
És molt possible que la casa s’hagués construït al segle XVI. Les evidències més antigues 
que trobem però, són tan sols d’una teula que porta gravada la data de 1640. Aquesta però
no ens permet conèixer si estem ja davant de reformes.
En el segle XVIII es produeixen reformes importants a la casa. En deixen constància d’això 
les dues llindes conservades que hem pogut documentar: una de 1746, situada a l’interior 
de la casa, damunt una porta de la sala principal, i una de 1757, sobre un finestral.
Del segle XIX es conserva un carreu reintegrat en un dels murs de la planta baixa amb data
i nom. Es llegeix: “Pascual Soler [M] 1826”. De l’any 1859 hi ha una teula que ens fa 
referència indirecte a més reformes en aquest període. La presència d’una llinda amb la 
data de 1881 a la porta d’entrada a la masia ens documenta clarament la realització de 
reformes a la casa. Hi consta en la mateixa també el nom del propietari: Ramon Soler. El 
cos edificat que trobem davant la façana principal de l’antiga masia va ser construït molt 
possiblement en aquesta època. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862, la casa ja 
era anomenada El Soler. Hi figura que es trobava situada a 4 km del nucli on hi havia 
l’ajuntament de Castelladral. Constava de dues cases, una habitada constantment i l’altra 
deshabitada; una tenia un pis i l’altre tres.
Sembla que a finals del segle XIX, la capella de Sant Pere de l’Alou o del Racó, situada al 
Pla de Sant Pere, es trobava en molt mal estat. Els terrenys on es trobava la capella eren 
propietat de la masia El Soler, i la Sala, una de les seves masoveries. Se sap que 
l’enderroc d’aquesta coincideix amb la construcció d’una nova capella junt al mas Soler. 
Segons la documentació consultada a l’arxiu de la parròquia de Sant Cugat del Racó per 
l’historiador Josep Maria Badia, en data de 21 de març de 1862, la nova capella es trobava 
ja acabada i beneïda. Així el Bisbe de Vic exposava que “se halla instruido e ultimado en 
esta Curia eclesiástica el expediente sobre erección de capilla pública en el manso Soler, 
hoy dia propiedad de D. Pascual Soler, sito en la parroquia de Salou”. I també que li consta
que “se halla concluida la fábrica de la mencionada Capilla, bendecida y dedicada en honor
de S. Pedro”. I finalment va donar permís per dir missa. Malgrat això, la data que es 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Entorn/Jardí Es mantindran el conjunt de la capella i el volum i composició de la façana principal de la 
pallissa i el cobert agrícola.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 
puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen i importància dins el desenvolupament del municipi.

Pel seu valor tipològic i artístic

l’era enrajola.   
Es protegeix el conjunt de la capella i tots els seus elements 
Es protegeix la cisterna i el pou i totes les construccions annexes que puguin tenir interès 
sociocultural i etnològic.
A l'interior es protegeix les dependències més nobles de la casa i espais rellevants.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Arxiu família El Soler.
Fitxa núm. 16886 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Font oral: Maria Estruch.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
Notes de camp i fotos.
Notes Inèdites 2015: Josep Maria Badia.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa RU 61.

conserva damunt la porta de la capella és de l’any 1905. Tradicionalment la família ha 
considerat aquesta data com a referència del trasllat de la capella del Pla de Sant Pere del 
Racó a la casa d’El Soler.
Durant la guerra civil (1936-1939) es va cremar l’altar i la campana va ser presa per a la 
seva fosa. No és fins l’any 1945 que es va reconstruir l’altar i es va fer el bateig de la nova 
campana, anomenada Maria. L’any 1960 el bisbe V.E. Tarancón va consagrar l’altar. Hi ha 
constància de visites pastorals per part de Mns. Josep Bascuñana (1970), Mns. Miquel 
Moncadas (1987) i Mns. Antoni Deig (1988).

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de llevant del conjunt Vista des de nord-est
EAUCAEAUCA
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Façana est de la masia. Accés principal Façana sud de l'ampliació del cos original
GVFGVF

Façana est del cos original Cisterna
EAUCAGVF

Pou a planta primera Capella de Sant Pere
GVFGVF
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Façana principal de la capella Façana sud de la capella
EAUCAEAUCA

Façana nord de la capella Vista interior de la capella
EAUCAGVF

Vista interior de la capella Detall del cor
EAUCAEAUCA
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Pallissa situada a llevant Alçat principal de la pallissa
EAUCAEAUCA

Cobert agricola annex a la façana principal Inscripció de "“Ramon Soler 1881” a llinda
EAUCAEAUCA

Inscripció de "1746" a llinda de porta interior Interior. Vista de la sala principal de la masia
EAUCAEAUCA
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402308
y = 4639779

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A005000510000II 508960 4205 3

Camí  de Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº71

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Masia de planta rectangular que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i amb la
façana principal orientada a llevant. El conjunt s’acaba de formar per un cos adossat a la 
façana nord on hi ha un pou i per un segon cobert, a ponent, amb accés a través d’un pont 
a planta primera.

La masia així com el cobert aïllat de ponent, tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües 
amb el carener perpendicular a la façana principal i petit ràfec perimetral. 

La façana principal, de composició simètrica, s’ordena a planta baixa per una portalada 
central, situada a l’eix del carener, que separa una finestra a cada costat. Aquest ordre es 
repeteix a les dues plantes superiors, però amb una balconada central. 

Els paraments de la façana de la masia són arremolinats i pintats, on destaquen les 
obertures de planta baixa emmarcades amb maó ceràmic. El cobert es resol amb pedra 
vista. Ambdós elements tenen les arestes resoltes  amb cadenes cantoneres de grans 
carreus de pedra regulars.

Context Situada a llevant de la Masia el Soler, al costat del camí a Sant Cugat del Racó, entre la 
massa forestal, a nord, i els camps de conreu, a sud i a oest.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XVIII, XIX, XX.

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Despreniments puntuals del revestiment exterior dels murs. Façana nord amb presència de 
taques de d'humitat i brutícia.

Estat conservació Regular 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i del cobert així com els elements destacats de la 
façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin
una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com el 
pou.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Soler (masoveria) 104.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 62.

Informació històrica La masia és una masoveria d’El Soler, construïda possiblement durant el segle XVIII. La 
majoria d’obertures de la casa estan fetes amb maó. Aquestes podrien correspondre a una 
fase de reformes realitzades al segle XIX.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
documentat només el mas del Soler, del qual es diu que és una “Alqueria (casa de labor)”, 
que consta de dos edificis, un dels quals es troba deshabitat. No concreta però si podria 
correspondre a una de les seves masoveries.
L’any 1995 es trobava en estat d’abandonament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

El Soler (masoveria) 104.EA

Façana est Pont de connexió entre els dos volums
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Solivella (masia) 105.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398563
y = 4635267

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000430000IM 263613

Carretera  BP-4313, PK. 53,5
Camí  de Barquets a Castelladral

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº103

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Solivella (masia) 105.EA

Elements Masia de planta rectangular. Està totalment enrunada i resten dempeus únicament les 
parets del costat nord de la masia. Per l’alçada de les parets existent, cal pensar que la 
masia es desenvolupava en planta baixa i dues plantes pis.

Les parets que resten són construccions de pedra i presenten restes de remolinat de calç.

Context Situada en un punt alt del territori i entre camps de conreu

Ús actual Sense ús

Cronologia (origen medieval castell), segle XVIII.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Dolent;  Edifici en runes

Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Informació històrica A la zona de Castelladral hi figuren Arboceda (941), Garriga erma (1115), Olivella, Toro i 
Cabrafiga (1131), Coromines (1203), La Capçada (1305) i Les Cots (1313). Segons Badia, 
la masia d’Olivella apareix esmentada entre la llista de masos citats abans del fogatge de 
1365-1370 (BADIA, 1988: 163). El document de l’any 1131, però, no fa a referència a la 
masia, sinó a Ramon d'Olivella, possiblement senyor del castell de Solivella. Aquest va fer 
una donació al monestir de Serrateix de l'alou de Toro i Cabrafiga, situat a Castelladral. La 
documentació medieval fa esment a diferents personatges amb aquest cognom, que devien
ser senyors del castell, entre els segles XII i XIV. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 
mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes i elements 
destacats de la façana: portal  i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic 
o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Solivella (masia) 105.EA

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162-
164.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU 74.

Malgrat els orígens medievals del castell de Solivella, la masia de Solivella sembla una 
construcció d’època moderna, probablement era una de les set masoveries que tenia 
Puiggròs, al segle XVIII i que consten en el cadastre de 1746. Tant el castell com la casa 
es troben en terres d’aquesta propietat.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “La Solivella”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 4 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
La casa va restar habitada fins al 1970. L’any 1991 ja es trobava en ruïnes.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de l'est Vista des de sud est
GVFEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Solivella (masia) 105.EA

Vista des de l'interior de les restes Vista des de l'oest
EAUCAEAUCA

Vista del coberta a sud Detall del mur existent
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia) 106.EA

Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

392426
y = 4634341

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A018000220000IQ 258235 332 2

Camí  de Lourdes
Carretera  de Taurons

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº11

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia) 106.EA

Elements Masia que es desenvolupa en planta baixa i planta pis. Té un cos adossat al costat de 
llevant i un altre a la part posterior, els quals queden unificats amb l’edifici principal.

La coberta que unifica el cos principal amb els cossos annexes, és de teula aràbiga, a dues 
aigües amb el carener paral•lel a la façana principal. 

Els murs són de pedra parcialment remolinats amb morter de calç. Les arestes de l’edifici 
són  formades per carreus de pedra i les obertures estan emmarcades amb pedra carejada,
rajol ceràmic o remolinat. 

S’accedeix a l’edifici per la façana sud, on s’hi ubica un important portal adovellat.

Context Situada  enmig d’una clariana del bosc

Ús actual Residencial

Cronologia Segle XVIII, XIX

Ús original/altres Residencial

Façanes/Coberta Coberta en mal estat amb algun ensorrament.
Estat conservació Regular;  Casa deshabitada que propicia el deteriorament general de l'edificació.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admeten 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i elements destacats de la façana: portal  i finestres 
emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Salvador de Torroella) (masia) 106.EA

Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 50

Informació històrica La masia de Taurons de Torroella va ser construïda possiblement en el segle XVIII. Així 
sembla indicar-ho alguns elements com són el portal d’entrada amb arc de mig punt 
adovellat i alguna finestra de l’obra original.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Taurons de Torruella”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que 
estava situada a 9 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Als segles XIX i XX es van realitzar algunes reformes consistents en l’obertura de nous 
portals i finestres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana principal Façana lateral
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia) 107.EA

Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

400495
y = 4638361

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A006000040000IA 1027984 412 2

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí  al mas Taurons

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº73

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia) 107.EA

Elements Masia en runes, amb un edifici principal que es desenvolupava en planta baixa, planta pis i 
golfes. La seva situació en el pla inclinat de la muntanya, fa que a la part posterior hi hagi 
una altra planta. 

L’accés original es situava a la façana sud-oest, però amb els anys es va adossar un cos 
també residencial en aquesta façana, desplaçant l’accés principal a la façana nord oest 
resolt amb una porta adovellada. 

El conjunt de Taurons, està format per diferents coberts i una pallissa que generen una lliça 
i on cal destacar l’era resolta amb paviment ceràmic manual. 

A la llinda d'un balcó de la part posterior hi trobem una inscripció "P. Comasolibas 1851" i 
també trobem una llinda del 1906 al corral.

Els paraments de la façana, són de pedra amb carreus regulars.

Context Situada al sud est del nucli rural de Sant Cugat del Racó, sobre una carena al sud del camí 
i enmig de la massa forestal.

Ús actual Sense ús

Cronologia Segle XVIII, 1851, 1906

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Molt dolent;  Edifici en runes

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reconstrucció
Regulació Es permet la modificació;  Es permet la reconstrucció del volum original documentat, 

mantenint les obertures i elements originals que resten dempeus.

CATALOGACIÓ VIGENT Nº reg/cat.  

IPA 16885 / IPAHN  

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas a partir de la interpretació de les restes actuals i els 
elements destacats de la façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valo
artístic o que mantinguin una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com la 
pallissa, l'era i la lliça o baluard.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017

Usos permesos Segons planejament



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia) 107.EA

Bibliografia Fitxa núm. 16885 de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 88.

Informació històrica La masia de Taurons (Sant Cugat) és possiblement una construcció de segle XVIII.
Al segle XIX s’hi feren possiblement reformes. D’aquesta època es conserva una llinda de 
l’any 1851 amb el nom de Pco. Masolivas.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Els Taurons de Sant Cugat”. Hi consta que és una “alqueria (casa de 
labor)”, que estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici
habitat constantment de dos pisos.
L’any 1995 la masia es trobava en estat ruïnós, sense teulades.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista de les runes Vista des del sud
IPAHNPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Taurons (Sant Cugat del Racó) (masia) 107.EA

Vista des del sud. Any 1984
Jordi Miralda Iñigo

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Turban, Cal Turban (masia) 108.EA

Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

396354
y = 4637746

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EUACA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000130000IE 166470 451 2

Camí  de Valls de Torroella
Carretera  B-423, PK. 7,3

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº16

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Turban, Cal Turban (masia) 108.EA

Elements Masia de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa i planta pis. La seva 
ubicació sobre un pendent, fa que a la part posterior, l’edifici presenti una altra planta 
encaixada en el terreny. La façana principal és orientada a nord-est.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal i amb un petit ràfec perimetral. 

La façana principal, queda composada per una porta d’accés amb la inscripció de “1745” a 
la seva llinda, i una finestra, en el mateix eix vertical, a planta primera. 

La façana posterior, oberta a sud-oest, es caracteritza per les tres finestres de planta 
primera, una de central emmarcada amb maó ceràmic, i dues laterals resoltes amb ampit, 
brancals i llinda de pedra treballada on hi ha la inscripció de “1818” i una creu. 

El volum principal, té adossat a la seva façana sud-est, un porxo i un cobert amb coberta de
teula ceràmica a un vessant i estructura de fusta, i a tirada de la façana nord-est, ocupant la
resta de façana sud est, hi ha una petita caseta de més recent construcció que s’accedeix 
des de la façana principal.

El conjunt, queda complert per dues edificacions aïllades, situades al davant, de planta 
rectangular i desenvolupades en planta baixa i pis, una destinada a pallissa i l’altra 
destinada originalment segurament a corts. Ambdós cossos, tenen coberta de teula aràbiga
a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal i ràfec perimetral recolzat 
sobre la pròpia estructura de fusta de l’edifici. 

Els paraments de l’edifici són de pedra vista i la part inferior de les façanes arrebossat amb 
morter, les cantonades es resolen amb cadenes cantoneres formades per carreus de grans 
molt ben tallats de grans dimensions. Cal destacar l’era de roca natural amb encaixos en 
aquest espai intermedi.

Context Situada a la vessant sud del Serrat de l’Obaga Negra, en una zona plana i envoltada de 
camps de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia 1745; 1818; XVIII; XIX

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i de la pallissa així com els elements destacats de la

façana: porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin
una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Turban, Cal Turban (masia) 108.EA

Bibliografia BADIA, JM 1990: “Castelladral en el temps”. El Morralet. Navàs: 13.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 19.

Informació històrica La masia Turban és una masia del segle XVIII. Se’n conserva una llinda de l’any 1745.
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “El Turban”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 3 km del nucli de l’ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.
Al segle XIX s’hi van fer reformes. Es conserva una llinda de l’any 1818.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millorar de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es mantindran els coberts. Es proposa la millora dels revestiments i acabats exteriors dels 
coberts per tal d’integrar-los en el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com la 
pallissa i coberts.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud-oest Vista del conjunt
IPAHNEUACA

Façana nord-oest Vista dels coberts
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Façana nord-est Finestra amb inscripció a la llinda "1818"
EUACAEUACA
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

396418
y = 4638052

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions La Vall

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EUACA

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A011000650000IF 43795 2864 3

Carretera  de Valls de Torroella

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº36

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Cal Tiet (masia) 109.EA

Elements La masia original és de planta sensiblement quadrada i es desenvolupa en planta baixa i 
planta pis, tot i que en la part posterior i fruit del desnivell, hi ha una altra planta. La façana 
principal és orientada a nord-oest. L’edifici fa palès dues clares ampliacions cap a migdia. 
Al costat de llevant hi ha un cos adossat amb escala exterior de pedra on hi ha dues tines. 
Al costat de llevant hi ha dos coberts més, on en el primer hi ha tres tines.

La coberta és de teula aràbiga, a dues aigües i el carener és perpendicular a la façana 
principal i el cos afegit té la coberta prolongació de l’anterior.

A la paret de la façana principal hi ha una pedra amb la inscripció Any IHS 1860 Isidro 
Casanova, i sobre la porta d’entrada la llinda de fusta inscriu 1803. A la façana de llevant, 
on es fan paleses les ampliacions de l’edifici, hi ha un portal amb llinda que inscriu 1847 i 
que coincideix amb una de les ampliacions. En un dels coberts hi ha la inscripció 1882.

Context Situada entre camps de conreu i en un petit desnivell. El camí hi accedeix  pel costat de 
llevant.

Ús actual Residencial

Cronologia Origen segle XVIII; 1803, 1847, 1860, 1882. S. XX.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i  els elements destacats de la façana: portal 
adovellat, porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que 
mantinguin una inscripció, pedra amb inscripció  i llinda de fusta.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com els 
cossos que contenen tines.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Navàs
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Bibliografia Manuscrit redactat per Isidre Soler de Cal Filaborres de Castelladral.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 18.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 18.

Informació històrica La masia de Cal Tiet podria tenir el seu origen al segle XVIII. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Cal Tiet”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 3 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i un altre de deshabitat. L’un, tenia un pis i l’altre dos pisos.
A mitjan segle XIX hi havien viscut avantpassats de la família Casanovas. Dels quals 
arrenca un llegenda en la qual s’explica que una filla de la casa es va casar amb un noi de 
raça gitana. D’aquí es perpetuaria el sobrenom de la “Vall dels Gitanos” amb què és 
popularment coneguda la Vall d’Hortons. 
Majoritàriament la masia és una construcció del segle XIX. Se’n conserven diverses llindes 
d’aquesta època.
Segons Isidre Soler, Cal Tiet sempre havia estat com la “capital de la vall”, un lloc de 
control, de trobada, d’espera, de fer-hi el trago i la reunió. Entre els anys 1931-1935, el 
primer diumenge de mes de setembre, per la festa major s’hi feia un gran aplec, que la 
guerra civil de 1936-1939 estroncaria.
Al segle XX es van fer reformes a l’entorn de la casa. Es rehabilitaren diferents coberts de 
pedra i s’aixecaren en alçada, construïts amb maons.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Entorn/Jardí Es milloraran els revestiments i acabats exteriors dels coberts de l’entorn immediat per tal 
d’integrar-los en el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Vista des de sud est Façana nord est
EUACAEUACA

Detall façana nord oest Detall portalada d'accés
EUACAEUACA

Detall llinda amb inscripció "1803" Inscripció "Any IHS 1860 Isidro Casanova"
EUACAEUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall clau de l'arc amb inscripció "1882"
EUACA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ
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y = 4636776

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Trullols

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IPAHN

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A014000120000IH 671294 2804 3

Carretera  C-55, PK. 53,6
Camí  de Trullols

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº44

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Trujols (masia) 110.EA

Elements Masia del segle XVIII que l’any 1893 va ser completament reformada convertint-la en un 
casal modernista.

Els cos principal de planta rectangular, es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i 
té la façana principal orientada a migdia. Al costat de ponent, hi ha una galeria de planta 
baixa i planta pis, formada per quatre arcs rebaixats, amb els testers a migdia i a 
tramuntana resolts, també, amb un arc rebaixat. La galeria està protegida per una barana 
de ferro de brèndoles verticals situada entre pilar i pilar.

L’edifici té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana
principal i amb un petit ràfec format per peces ceràmiques. 

La façana sud del cos principal, de composició simètrica, s’ordena a partir de tres eixos 
verticals. A la planta baixa destaca la gran portalada adovellada, col•locada a l’eix del 
carener, que separa a cada costat una petita obertura de proporcions quadrades. A la 
planta primera hi ha tres balconades que obren sobre tres balcons protegits per una barana 
de ferro de brèndoles verticals i a planta golfes hi ha repetides les petites obertures de 
planta baixa, però en aquest cas, separades per una obertura central circular a mode 
d’òcul. 

Totes les obertures i portals, estan emmarcats amb pedra carejada on destaca una 
inscripció a la llinda de la balconada central de planta primera.

Els paraments de l’edifici, són arrebossats i pintats, amb les cantonades dels diferents 
volums resoltes amb cadenes cantoneres de carreus de pedra. 

El conjunt de Trujols, inclou també dos coberts, un situat a sud-est de la masia, cobert amb 
teula aràbiga a un únic vessant, i un de més gran situat a la façana posterior resolt amb 
coberta a dues aigües.

Context Situat en un entorn de camps de conreu a la riba dreta del riu Cardener.

Ús actual Residencial

Cronologia (origen segles XV-XVI; 1497, 1502, 1553); segles XVIII-XIX; 1893.

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 

finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic.



Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Trujols (masia) 110.EA

Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 100-101.
IGLÉSIES, J. 1991: “El fogatge de 1497, estudi i transcripció II”. Fundació Salvador Vives i 
Casajoana. Barcelona.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
PLANES I ALBETS, Ramon 1996: Arxiu de textos catalans antics, 15.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 38.

Informació històrica En un fogatge reial de l’any 1497 s’hi relaciona Johan Trullols. Li tornem a trobar en un 
fogatge ducal de 1502. Consta que “al XVIIIº del dit mes de octubre any damunt dit D II, en 
Jaume Vaybona balle, e Johan Trullols (sic), jurat del dit castell, dixeren dins dita vila de 
Cardona e manifestaren miyansanct jurament, que dins lo terme del castell habitaven los 
deius scrits: Primo, Jaume Vaylbona, balle, Johan Truyllolls, Manuel Munt, Valentí Palà, 
Francesc Gibergues, Anthoni Coll, lo qui està al mas del Solà, Francesc Dòria, Pere Obach
Anthoni Grataconylls, Anthoni Dòria, Suma de focs de dit castell, X”.
Al 1553 el nombre de focs eren dotze (11 de laics i un del capellà). Entre els noms 
relacionats s’hi troba la pubilla de Trujols.
La masia Trujols és una construcció de segle XVIII molt reformada a finals del segle XIX. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Can Trujols”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 
situada a 8,5 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment de dos pisos.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millora de les condicions d’ús.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des de sud-oest Façana sud
PEUCMCRPEUCMCR

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Indret / barri Palà de Torroella
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Base 5000 DiBa editada GVF
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Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A017000110000IY 263131 2019 4

Camí  de Vallbona

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº5

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Vallbona (masia) 111.EA

Elements Masia gran, amb diferents ampliacions al llarg dels anys, de planta rectangular que es 
desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. La façana principal, és orientada a nord. 
L’edificació es situada sobre un pendent, de forma que encaixada en el terreny hi ha una 
altra planta. Aquesta situació es fa palesa en la façana de migdia que presenta una altra 
planta. 

Té coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i petit ràfec 
perimetral.  La coberta del costat esquerra de la façana nord, ha estat reformada i presenta 
un ràfec recolzat sobre colls de fusta. 

Volumètricament, el conjunt deixa entreveure totes les diferents intervencions realitzades. 
La façana principal queda composada per un volum amb només tres obertures 
emmarcades amb pedra carejada, i, a l’esquerra, es situa una extensió d’aquest, que conté,
i on destaca, l’accés principal format per un portal adovellat coronat per un arc de mig punt 
a planta baixa i una finestra en el mateix eix vertical a planta primera.  

Les façanes laterals, amb una proporció del ple molt superior respecte al buit, es composen
per petites finestres emmarcades amb pedra. A la façana oest, hi ha una finestra, que 
sembla original, amb brancals, llinda i ampit de pedra, tapiada.

La façana de migdia, inclosa en el volum de major dimensió i alçada del conjunt, queda 
caracteritzada per la galeria que ocupa la part central de la planta primera i segona, 
formada per tres arcs de mig punt. Aquesta galeria, queda tancada amb vidre a planta 
primera i actua de terrassa a planta segona protegida per una barana de fusta de barrots 
verticals.  Una finestra emmarcada amb pedra a cada costat de la galeria a ambdues 
plantes, així com una obertura a l’eix del carener a nivell de sota coberta, acaben de 
configurar la composició de la façana més rellevant de l’edifici. 

El conjunt de Vallbona queda completat amb una eixida a llevant, tancat al nord per un mur 
amb un portal d’accés i, a llevant i a sud, per coberts i corrals que es desenvolupen en 
planta baixa. Dins l’eixida i adossat a la façana est de la masia, hi ha un porxo.  Per la 
façana sud, l’edifici també disposa d’un espai enjardinat tancat amb un mur perimetral. El 
1807 es va arreglar o ampliar el celler, dins el qual encara podem trobar tines del 1736 i 
1789. 

Separada de la façana principal, hi ha una pallissa de planta rectangular, de planta baixa i 
amb coberta de teula aràbiga a dues aigües, i carener perpendicular a la façana principal.

Els paraments de les façanes són principalment de pedra, a excepció d’una petita part de 
les façanes laterals i la totalitat de la façana sud acabades amb remolinat i pintat de color 

Context Situada en una carena a l’extrem sud del Serrat de Vallbona. Enmig d’una zona de camps 
de conreu i al nord de la capella de Sant Pere de Vallbona.

Cronologia (Origen segle XVI: 1502, 1553); 16 [  ], 1747, 1805. Segles XVIII, XIX
Època moderna (Segle XVII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Nº reg/cat. IPAHN

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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blanc. Les arestes dels diferents volums, es formen amb cadenes cantoneres de carreus de
pedra. 

El conjunt incorpora diferents llindes gravades que permeten desxifrar la seqüència 
d’ampliacions que ha sofert l’edifici. Hi ha una llinda de l’any 16(?), una de 1747 i una de 
1805.

L’interior, tot i que restaurat, conserva la tipologia original i els elements tradicionals.
Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Informació històrica La Masia de Vallbona té els seus orígens a principis del segle XVI. En un fogatge ducal de 
1502 hi consta que “al XVIIIº del dit mes de octubre any damunt dit D II, en Jaume Vaybona
balle, e Johan Trullols (sic), jurat del dit castell, dixeren dins dita vila de Cardona e 
manifestaren miyansanct jurament, que dins lo terme del castell habitaven los deius scrits: 
Primo, Jaume Vaylbona, balle, Johan Truyllolls, Manuel Munt, Valentí Palà, Francesc 
Gibergues, Anthoni Coll, lo qui està al mas del Solà, Francesc Dòria, Pere Obach, Anthoni 
Grataconylls, Anthoni Dòria, Suma de focs de dit castell, X”.
Al 1553 el nombre de focs eren dotze (11 de laics i un del capellà). Entre els noms 
relacionats s’hi troba Jaume Vallbona.
La família de la casa conserva documentació, aproximadament des del segle XVI-XVII. Els 
propietaris actuals en són descendents.
Dels segles XVII-XVIII se’n conserven dues llindes Una és dels anys 1600 i l’altre de 1747. 
En aquesta època es degueren fer ampliacions importants, tenint en compte que la casa 
consta de diferents cossos ampliats en diferents fases. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix 
anomenada com “Vallbona”. Hi consta que és una “masia (casa de labor)”, que estava 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millora de les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es mantindrà l’estructura general  i elements originals de l’interior. Es permet la modificació 
puntual interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús, sense alterar la 
tipologia original.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original del mas i del cobert així com els elements destacats de la 
façana: galeria de la façana principal, porta i finestres emmarcades amb pedra originals i/o 
valor artístic o que mantinguin una inscripció.
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic, com el 
celler amb les tines, la pallissa i el mur de tancament

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia CAPSADA, J.; DUARRI, C.; LLOBET, E. 2010: “La Grandària del Món. Entorn, història i 
imaginari de Palà de Torroella”. Edicions de l’Albí. Berga: 100-101.
IGLÉSIES, J. 1991: “El fogatge de 1497, estudi i transcripció II”. Fundació Salvador Vives i 
Casajoana. Barcelona.
Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
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PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 48.

situada a 10 km del nucli de l’Ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat 
constantment i dos de deshabitats. Dos eren de dos pisos i l’altre de tres.
L’interior de la casa fou completament cremat durant les guerres carlines.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Façana sud

Façana oest
GVF

GVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Façana nord
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

400214
y = 4636372

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada PEUCMCR

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

Privada08140A009000240000IZ 254065 1634 3

Carretera  BP-4313, PK. 51
Carretera  de Cal Xic

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Relació ntiva. PEUCMCR. Nº64

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Elements Masia de planta rectangular, que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes i amb 
la façana principal orientada a llevant. Té una ampliació a migdia que provoca que el 
carener quedi descentrat. Hi ha diversos cossos adossats en les façanes de llevant i de 
migdia.

Té coberta de teula aràbiga a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana 
principal i un petit ràfec perimetral recolzat sobre cabirons de fusta. 

La façana principal de composició simètrica respecte l’eix del carener, es composa a planta 
baixa per la porta central amb brancals i llinda de pedra. A la planta primera, hi ha una 
balconada central amb brancals i llinda de pedra que obre sobre un balcó de llosa de pedra
que separa una finestra a cada costat, també emmarcades amb pedra carejada, i on hi ha 
la inscripció de “1862”. La façana queda ordenada superiorment, a la planta golfes per una 
obertura central coronada  per un arc de mig punt, i una finestra a cada costat amb 
brancals, llinda i ampit de pedra. 

A la façana posterior, on gracies al desnivell del terreny, s’accedeix directament a la planta 
segona o golfes, i caracteritzada per una única portalada coronada per un arc rebaixat, hi 
ha inscripció de “1869”

Interiorment, la planta baixa té el sostre amb volta, mentre que les plantes superiors tenen 
sostres de cairats de fusta.

Els paraments de l’edifici són de pedra i arremolinats a excepció de l’ampliació realitzada 
amb totxana ceràmica.

Context Situada en un punt baix, a l’esquerra de la riera de Sant Cugat, està envoltada per massa 
forestal i, al nord, per camps de conreu.

Ús actual Residencial

Cronologia 1862

Ús original/altres Residencial

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

Tipologia funcional ARRu Arquitectura Residencial Rural

Classificació Edificis

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

CATALOGACIÓ VIGENT Nº reg/cat. 

IPA 16882 / IPAHN  

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el volum original del mas i els elements destacats de la façana: porta i 

finestres emmarcades amb pedra originals i/o valor artístic o que mantinguin una inscripció
També les construccions annexes que tinguin un interès sociocultural i etnològic.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2017

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu valor tipològic
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Bibliografia OBRADORS, J. 1991: Trajecte de les cases de Castelladral, habitades el 1904 i utilització 
correcte dels seus noms. El Morralet, 1. Navàs: 19.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 78.
Fitxa jaciment arqueològic núm. 16882 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica La masia de Cal Xic és una construcció de segle XIX. Se’n conserven algunes llindes dels 
anys 1862 i 1869. La casa va ser fundada per gent que provenia del mas de Garrigués o 
Garriguesma.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de la façana principal admetent 
modificacions puntuals per millorar les condicions d’ús. 

Es permet la formació de noves obertures a la resta de façanes. Caldrà justificar aquesta 
actuació,  per raons d’ús i s’haurà de garantir una bona integració dins el conjunt.

Estructura/interior Es permet la modificació interior de l’element per tal d’adaptar-lo a les necessitats d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Vista des de sud est. Façana oest
PEUCMCRIPAHN

Vista des de sud est. Any 1984
Jordi Miralda Iñigo
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

398838
y = 4638862

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  B-423

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació F. Forestal 
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Elements Casa obrada dins la balma que conserva part de l’estructura original. La casa queda 
completament construïda sota la balma i es conserven les parets de tancament del recinte 
habitat.  

El mur de migdia, caracteritzat per la presència d’una petita finestra amb brancals, llinda i 
ampit de pedra treballada, i que tanca el recinte, queda dividit en dos per un gran forat que 
permet l’accés a un espai cobert semi tancat des de on s’accedeix a l’interior de la casa. 
Aquest accés es realitza a través, d’una porta amb brancals i llinda de carreus de pedra 
molt ben tallats. 

L’interior queda caracteritzat per la presència d’un gran banc de pedra lineal. 

Els paraments de les façanes són de pedra vista amb carreus treballats a les cantonades.

Context Al sud del nucli de Castelladral, oberta a migdia i situada en el curs de la Riera de Tordell.

Ús actual Sense ús

Cronologia Medieval - Moderna

Ús original/altres Residencial / Ramader

Estat conservació Molt dolent;  Edificació en runes

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Informació històrica La balma de Comaposada és un dels exemples d’habitatges, obrats en balma, més ben 
conservats del municipi. Podria tenir origen medieval. Si més no, hi ha referències 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Façanes/Coberta Es preservarà la composició i elements protegits de les façanes, admetent modificacions 
puntuals per millorar les condicions d’ús.

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Manteniment i conservació de la volumetria original. Les 
ampliacions quedaran regulades segons PEUCMCR.

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel seu valor tipològic

Elements Es protegeix el volum original de l'edificació a partir de la interpretació de les restes i 
elements destacats de la façana: porta  i finestres emmarcades amb pedra originals i/o 
valor artístic o que mantinguin una inscripció.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Nomenclàtor de Masies de la Província de Barcelona 1861-1862. Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona. R.9.860. Fol 1-3.
OBRADORS, R.M 1991: “Les Balmes de Castelladral”. El Morralet, Navàs: 17.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 100.

històriques que fan referència a la masia de Comaposada des del segle XIV. 
En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 hi consta 
una sola balma habitada temporalment, i és la Balma d’en Serra. 
Segons Rosa M. Obradors, a finals del segle XIX hi havia tres balmes habitades: la Balma 
de Canet, la Balma de la Soleia i la Balma de Comaposada. De la Balma de Canet sabem 
que era situada prop de la masia de Canet, la més coneguda i possiblement la més gran. E
sostre es va desprendre ja fa anys. Actualment no es conserva. De la Balma de la Soleia 
és coneix el seu emplaçament, però no com era.
La Balma de Comaposada conserva gran part de les construccions que tenia antigament. 
Constava d’un espai construït per a vivenda i altres per als ramats. L’habitatge està situat a 
la dreta de la balma, d’uns 12 m de llargada. La façana de la casa és construïda en pedra. 
Tenia una porta d’entrada amb llinda de pedra que actualment no es conserva. La casa 
conserva encara dues estances, d’uns 5 m de profunditat, separats per un mur mitger d’uns
0,45 m de gruix, amb una porta que comunica ambdós espais. A l’estança de la dreta, just 
a l’entrar hi havia la llar de foc, gairebé desapareguda. Només tenia una petita obertura 
estreta que donava llum a l’interior. L’estança de l’esquerra tenia una finestra oberta a 
l’exterior. També tenia una repisa ampla arran de la paret de roca. És la única que sembla 
podia haver tingut funcions de vivenda.
A l’exterior del conjunt, entre l’angle que formava la paret de la balma i l’habitatge, es 
conserva una estructura de planta circular, formada per un basament de pedres irregulars 
de petites dimensions. Al damunt de la superfície superior plana hi ha tres grans blocs de 
pedra, tallats interiorment de forma còncava, que envolten part del seu perímetre. Sembla 
que era un forn de pa. A uns 10 m a ponent hi havia una font d’on brollava aigua. Se’n 
conservava encara la pica de pedra, però possiblement es troba fora del seu emplaçament 
original. Més a l’oest s’observen excavats a la roca les empremtes de fonaments de murs, 
que haurien delimitat altres espais de la balma. Per sobre de la balma hi havia restes de 
rases i basses que juntament amb la font proveïen d’aigua a la Balma.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada
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Vista general Paret de tancament exterior
GVFGVF

Paret de tancament exterior Camí d'accés
GVFGVF

Porta d'accés Restes dels murs de tancament
GVFGVF
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Vista interior de les restes Vista interior de les restes
GVFGVF

Vista interior de les restes Vista interior de les restes
GVFGVF

Restes dels murs de tancament Vista interior de les restes
GVFGVF

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Balma de Comaposada 113.EA

Vista interior de les restes Espai exterior cobert per la bauma
GVFGVF
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Indret / barri Castelladral
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Tina del Sallés. Els Cellers Tina del Sallés. Els Cellers

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

EAUCA EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Tina del Sallés. Els Cellers
EAUCA

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Camí  Castellfollit de Boix
Carretera  B-423

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola;  F. Forestal
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Tines: Tines de Can Reixes, Tines de potiner, Tines en 
general

114.EA

Elements La tina era l’eina imprescindible per a tota explotació vitícola i en trobem a gran part dels 
masos del municipi.  Les podem classificar en tres grups com són: les excavades a la roca 
(que documentem a part en una fitxa BARP), les revestides amb lloses de pedra i les 
revestides amb cairons ceràmics.
Tot i la gran varietat tipològica, generalment les tines són circulars i revestides amb cairons 
ceràmics de 40x40 cms  i es situen en cossos annexos al volum principal del mas. 
A continuació s’enumeren els masos on hi ha tines, les quals quedaran catalogades. 
S’incorporaran automàticament a la selecció les que tinguin una importància rellevant i no 
hagin estat incloses en aquest llistat.

Context Es tracta del conjunt de tines, que es troben en els diferents masos o conjunts dispersos 
per tot el terme municipal de Navàs.

Ús actual Sense ús

Cronologia segle XVIII (1792); XVII-XIX

Ús original/altres Tina

Estat conservació Regular;  Hi ha diferents estats de conservació segons l'ús que s'ha donat els darrers anys 
a l'element.

Època moderna (Segle XVIII)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional S Elements Singulars/Mobiliari urbà

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Altres prot. Nivell 4. Ambiental / Nivell 6. AEA

Informació històrica Al segle XII apareixen simultàniament les paraules tina i cup, aplicables a feines vinícoles. 
Tot i que la paraula tina és d’ús més tardà que cup i tona, va acabar per substituir l’ús de la 
paraula cup per indicar el recipient on es produeix la fermentació del most. En el cas del 
Bages la paraula tina està plenament en ús al llarg del segle XIV, substituint la paraula cup.
La tina era l’eina imprescindible per a tota explotació vitícola. Permetia fer el vi, després es 
podia embotar, però també es podia vendre a raig de tina. Totes les cases de pagès en 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Manteniment i/o reparació

Usos permesos Segons planejament

Regulació No es permet la modificació;  Només seran admeses les actuacions de recuperació, 
consolidació i reconstrucció.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Pel seu valor tipològic

Pel seu interès com important de la vida rural del municipi.

Elements Es protegeixen totes les tines dels diferents masos del municipi.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia Blog d'Eloi Font: http://torcularium.blogspot.com
Blog: de Maria Estruch: http://mariaestruch.blogspot.com.es/
Blog: http://lamiradadeloliba.blogspot.es/
FÀBREGA, A. 2011: "L'evolució de les tines a la Catalunya Central". Dovella, núm. 106. 
Manresa: 10-15.
FERRER, LL. 1998: "La vinya al Bages". Centre d'Estudis del Bages. Manresa.
FERRER, Ll. 2003: "Tines a casa, tines al mas, enmig de les vinyes a la Catalunya 
Central". Actes del Congrés sobre la vinya (Manresa 24 a 26 d'octubre de 2003). Centre 
d'Estudis del Bages i Consell Regulador de la D.O. Pla de Bages. Manresa: 130-131.
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. RU. 49.
Informació oral: Maria Estruch.

tenien. Els petits procuraven tenir-ne a la vinya, a costat del mas o a casa.
De tines se’n troben de diferents tipus, que es poden classificar a grans trets, en tres grups.
Per un costat, les excavades a la roca, que documentem a part en una fitxa BARP. Per una
altra banda, les tines revestides de lloses de pedra, i finalment les tines de cairons. Així per 
al primer grup s’ha proposat una cronologia de segles XI-XIV. Per a les tines de lloses de 
pedra una  cronologia de segles XIV i XVI. I les tines de cairons que apareixen ja 
documentades al llarg dels segles XVI i XVII. En un document de l’any 1584 es parla d’una 
tina de cairons ceràmics construïda a Manresa. 
A partir del segle XVII les tines bagenques, són de planta quadrada o rodona, fetes de 
morter i pedra i enrajolades de cairons de 40 x 40 cm. A la part superior tenien uns 
encaixos on s’aguantaven les fustes travesseres o brescat. Damunt d’aquestes es tirava el 
raïm i es trepitjava.
En realitat, esdevé força difícil establir la transició entre un model de tines i altres, donada 
la gran varietat tipològica i la seva complexitat. Així es troben en ús models que reutilitzen 
possiblement tines més antigues excavades a la roca.  Alguns exemples són les tines de 
Can Reixes i les tines de Cal Potiner.
Les tines de Can Reixes són dues tines isolades prop de la masia de can Reixes. Són 
parcialment excavades a la roca, sense cairons. Cobrint les tines s’hi van fer uns petits 
coberts de pedra per a protegir-les. A l’exterior s’hi conserven les boixes. Entre ambdues a 
la paret vertical de roca hi ha excavat l’encaix de l’antiga premsa. Les tines de Can Reixes 
duen la data de l’any 1792 gravada a la paret del cingle a la qual es troben excavades i el 
nom de SIDRU. Arran del mateix cingle uns metres més enllà, es conserven també les 
restes d’un antic habitatge construït a la paret de roca. Se’n conserven nombrosos 
encaixos de l’embigat i un basament de roca retallada en forma de mur, paral•lel a la 
cinglera. Conserva al seu damunt encara un gran carreu al seu damunt lligat amb morter de
calç.
La tina del Potiner és una tina isolada, excavada dins un gran bloc de roca. A la part de 
davant conserva les restes d’una barraca. En aquest indret possiblement hi podria haver 
hagut la premsa. Segons els propietaris de la masia de Vallbona, el nom pel qual es coneix 
la tina ve d’un vinyataire que hi havia viscut.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Tina de l'Alzina del Racó
EAUCA

Tina de l'Alzina del Racó

Tina de Cal Llobet
EAUCA

EAUCA

Tina deCal Llobet

Tina de Puigròs
GVF

EAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Tines de La Capçada
EAUCA
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Indret / barri

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Restes d'una barraca Barraca circular amb el Mas Llobet al fons

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Altres denominacions Barraques de vinya

Adreça/es

EAUCA EAUCA

DADES URBANÍSTIQUES

Barraca circular prop del Mas Llobet
IVA

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola;  F. Forestal

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Barraques de pedra seca 115.EA

Elements Les barraques de pedra seca o vinya són petites construccions, generalment de planta 
circular, tot i que puntualment també n’hi ha de planta quadrada o rectangular.  Tenien un 
ús d'aixopluc i per guardar les eines del pagès. 

Aquestes barraques, generalment es construïen amb pedra seca sense cap lligam, 
reservant la part més llisa de les pedres per a l’exterior. Les finestres i porta d’accés es 
resolia amb una llinda de pedra.   

La coberta en els casos de barraca circular, es resolia mitjançant una volta cònica feta per 
aproximació de les filades de pedra, en aquest cas a mode de lloses i col•locades 
lleugerament inclinades per tal d’expulsar l’aigua cap a l’exterior. El tancament de la volta 
es solia tapar amb una llosa de pedra o s’hi deixava un forat que feia les funcions de 
xemeneia. 

La coberta es cobria amb pedruscall, argila premsada i terra, permeten que hi creixés la 
vegetació.  

A continuació es llisten les barraques existents i que, tant per la seva tipologia com pel seu 
estat de conservació, s’ha decidit catalogar. En cadascuna d’elles s’especifica el material i 
la tipologia constructiva. 

Les barraques catalogades són les següents:

- Vinyes Valentines (Mas Llobet) 1       (393857,4639950)
- Vinyes Valentines (Mas Llobet) 2       (393885,4640019)
- Vinyes Valentines (Mas Llobet) 3       (393914,4640049)
- al paratge de Les Cases       (406035,4638289)
- a Sant Genís (sota la BV-4235 PK 3)       (405151,4640069)
- a  Taurons       (400313,4638196)
- a Solivella       (398388,4635122)
- al Pla de Riols 1       (395519,4634753)
- al Pla de Riols 2       (395580,4634702)
- a La Serra (Sant Salvador Torroella)       (391937,4636001)
- De la Solana (Valldeperes)       (394428,4641560)

Context Es tracta d’un conjunt de barraques de pedra seca o vinya, disperses per tot el terme 
municipal de Navàs, en un entorn rural.

Cronologia Segle XIX - XX
Època contemporània. Segle XIX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la ---

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional ARU Arquitectura Rural

Subtipologia funcio. Barraca de vinya

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BPU

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPA16890, IPA16891, IPA16892,

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 155-
182.
FERRER, LL. 1998: "La vinya al Bages. Mil anys d’elaboració de vi". Centre d'Estudis del 
Bages. Manresa.

Informació històrica Les Barraques de Vinya són un tipus de construcció molt comú a la Mediterrània. A les 
comarques centrals de Catalunya, entre elles El Bages, hi són especialment abundants. La 
seva existència està relacionada amb la gran expansió de la vinya a Catalunya. L’arribada 
de la fil•loxera a França entre 1860 i 1880 va fer que el preu del vi es disparés. Arran 
d’aquesta conjuntura econòmica s’eixarmaren moltes terres, que comportaren la 
construcció d’un gran nombre de barraques, marges i altres estructures de pedra seca al 
territori. 

La febre d'or de la vinya al Bages se situa a partir del 1870. La vinya ocupava llavors el 
22%. A l’any 1883 es comptabilitzen a Navàs 969 ha de vinya. En aquest any es va 
constituir al municipi la comissió de defensa contra aquesta malaltia dels ceps. Malgrat que
la fil•loxera ja s’havia introduït llavors pel nord del país, en els anys 1883-1884 encara es 
plantaren més de 150 vinyes noves, se’n milloraren una cinquantena i se n’abandonaren 
unes altres 57 que estaven esgotades. Malgrat tot, la fil•loxera va arribar al municipi l’any 
1889. Entre 1894 i 1903 van desaparèixer un 50% de les vinyes que hi havia al 1883.

Les barraques de vinya són petites construccions de pedra seca que servien d'aixopluc i 
per guardar les eines del pagès. La tècnica constructiva d’aproximació de filades podria ser 
molt antiga. Estan fetes de pedra seca sense cap lligam. Acostumen a ser circulars, també 
n'hi ha de quadrades i rectangulars. Poden tenir finestres, petites lleixes, bancs exteriors, 
etc. Per a la construcció de les parets es guardava la part llisa de la pedra per l'exterior de 
la barraca i les pedres grans i ben escairades es reservaven per les cantonades. La porta 
té com a llinda una pedra llarga. El sostre és una volta cònica feta per aproximació de les 
filades de pedra, que en aquesta part de la barraca solen ser planes. Quan es col•locaven 
les pedres de la volta es falcaven bé i es posen lleugerament inclinades cap a fora per 
expulsar l'aigua. El tancament de la volta es solia tapar amb una llosa o s’hi deixava un 
forat que feia les funcions de xemeneia. Aquesta obertura es tapava per fora amb una 
pedra (el caramull) que sobresortia del cim de la barraca. La coberta es cobria amb 
pedruscall i terra, perquè hi creixés l'herba. També si plantaven lliris sords per evitar l'erosió

Al Bages contractaven gent de la Cerdanya o Cerdans com a constructors de barraques. 
Se’ls coneixia com a barracaires o cerdans.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Restauració

Usos permesos Segons planejament

Regulació Es permet la modificació;  Es mantindran tots els elements originals. Només s'admeten 
obres de restauració i reconstrucció, seguint els mètodes constructius propis de cada una 
de les barraques.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per l'interès tipològic i constructiu de les edificacions

Pel seu interès com a element vertebrador de la vida rural del municipi i 
símbol del passat vitivinícola.

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Barraca circular prop del Mas Llobet
EAUCA

Barraca circular prop del Mas Llobet Barraca rectangular prop del Castell de Torroella
ILLEAUCA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Ús actual Sense ús
Ús original/altres Barraca

Estat conservació Regular;  Hi ha diferents nivells de conservació. La majoria, però, es troben en un estat 
d'abandó derivat de l'abandonament del conreu de la vinya.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegeix el conjunt de les edificacions

Entorn de protecció Es protegeix l'entorn immediat de la barraca.
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Barraca de la vinya de Cal Mas Barraca circular
EAUCAGVF

Barraca circular Detall interior volta circular oberta
EAUCAEAUCA

Barraca circular Barraca circular
EAUCAIVA

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Detall interior de l'accés Detall interior volta circular tancada
IVAEAUCA

Barrca a Navarons
ILL

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015

Barraca rectangular prop del Castell de Torroella
ILL

Barraca rectangular al Collet de les Caixes
ILL
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Indret / barri Navàs
LOCALITZACIÓ

407634
y = 4639364

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol 

Delimitació bé
Entorn protecció

Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  BV-4401

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació V. Sistema viari 

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Elements Pont viaducte  d’uns cent cinquanta metres de longitud per vuit metres d’amplada. Està 
format per set grans arcs recolzats sobre sis pilastres centrals, per on discorre el riu 
Llobregat a llevant i el canal de la fàbrica Forcada a ponent.

El pont està construït integrament amb formigó

Context Pont per a vehicles situat sobre el riu Llobregat, a llevant del municipi, a la carretera que de 
Navàs a Prats de Lluçanès.

Ús actual Pont viaducte

Cronologia 1966-1967.

Ús original/altres Pont viaducte

Estat conservació Bo 

Època contemporània. Segle XX

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Parcel.la Gran

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional OE Obra d'Enginyeria

Classificació Obra civil

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Bibliografia BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 38.
Arxiu Fotogràfic de Navàs.
Inventari d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal.
http://fesmemoria.noticx.cat/

Informació històrica L’any 1966 s’estava construint el “nou” pont de Castellet. Va substituir el pont de pedra que 
es va construir després de la guerra civil (1936-1939) en l’indret de la Palanca. Aquest es 
trobava un tram de riu més amunt d’on es construí el nou pont. L’any 1967 es va inaugurar 
el Pont de Castellet. Garicano Goñi, governador civil de Barcelona, va tallar la cinta. 
L’alcalde de Navàs era Jaume Pons.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Conservació

Usos permesos Segons planejament

 Es permeten les actuacions de conservació, consolidació i restauració

Nº reg/cat. IIIAPM

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel seu interès tipològic i cinstructiu.

Elements Es protegeix íntegrament l'estructura del pont

Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J. 2015
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista des del sud Vista des de sud-oest
EAUCAILL

Pas per sobre el riu Llobregat Pas per sobre el canal de la fàbrica Forcada
ILLILL
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Procés de construcció. Any 1966 Procés de construcció. Any 1966
www.fesmemorianoticx.catwww.fesmemorianoticx.cat
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