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1. Fitxes individualitzades dels béns catalogats

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

Navàs

Nucli de Castelladral 01 (01).CA

Conjunt / elements Conjunt que reconeix l’estructura original del nucli rural i els diferents elements que l’han 
conformat.

Recull el turó on antigament hi havia el castell i totes les edificacions que s’assenten a la 
falda de migdia per sobre la carretera i que conformen l’actual imatge harmoniosa del 
nucli. La delimitació del conjunt s’estén per llevant fins a l’encreuament del camí d’accés 
al nucli amb la carretera, on hi ha la base d’una creu missional.

El poble en sí, es tracta d’un nucli molt petit i compacte, amb un sòl camí o carrer d’accés 
que porta a la plaça principal on hi donen totes les edificacions, i, que de forma més 
restringida, continua pel darrera de les cases fins acabar davant l’església on es forma 
una petita plaça; des d’aquest punt parteixen els camins d’accés al turó i al cementiri.

Dins l’estructura del nucli rural es diferencia:

-La part alta del turó o castellot, on hi ha instal•lat un punt de guaita i dipòsit d’aigua i que 
és  un  bonic mirador on es pot observar una magnífica vista panoràmica que s’estén al 
nord des de la Pica d’Estats fins a La Molina; pel sud i sud-est, Balsareny i Sant Llorenç 
del Munt; al S-SW, Igualada les Serres del Rubió, Clarena i Pinós; i pel cantó de Llevant, 
el Cosatbona, Sant Cugat del Racó i, a l’horitzó, les Guilleries i el Montseny.
- Els forats practicats a les parets de pedra del turó del costat de migdia i les restes d’un 
cup de vi, que evidencien  l’existència d’un grup de cases que varen conformar el primer 
nucli.
- L’assentament  pròpiament urbà actual, format pels edificis de l’església de Sant Miquel 
de Castelladral, la rectoria i els edificis que donen a la plaça.
- L’espai urbà de la plaça i els murs de contenció, en part format per estructures de 
l’antiga rectoria. Aquest punt és també un bonic mirador cap a migdia, amb vistes sobre 
tota la comarca.
- El cementiri
- El casal conegut com el ‘El Castell’, que juntament amb la creu missional, situada uns 
metres més abans, és la porta d’entrada al nucli.
- Viver de l’hort del rector.

Context El poble o nucli rural de Castelladral està situat a  la part central i més elevada del terme 
municipal de Navàs, i comprèn l’àrea que va des de la riera de Sant Cugat o del 
Tordell fins a la Vall dels Gitanos, per on discorre la riera d'Hortons.
El poble fou l'antic cap del municipi de Navàs, al qual donà nom fins abans del 1960.

Ús actual Nucli urbà
Ús original/altres Nucli urbà

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 6. AEA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Per tractar-se del primer nucli  de l’origen de Navàs, i  antic cap del municipi al qual li 

donà nom fins a 1960, i que manté tant els traçats de vials com algunes edificacions 
originals, es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  tradicional del poble. 
Per això, l’àmbit  de protecció inclou tots els elements  interessants tant naturals com 
construïts que conformen la imatge harmònica actual, i són representatius del seu passat 
com són: el turó i mirador,  les restes del castell, els forats excavats a la roca, les restes 
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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. 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 primer i dels 
comtes de Barcelona després i finalment dels comtes-reis de la Corona d’Aragó. 

Als peus del cingle que conforma els límits actuals del turó es presencien encara els 
testimonis (encaixos excavats a la roca) de les cases adossades que formaven part del 
nucli de Castelladral. Després de les obres d’arranjament realitzades al nucli en els 
darrers anys la paret de roca ha quedat altre cop nua. S’hi poden veure restes d’una 
antiga tina de cairons seccionada, així com restes d’una premsa, i els forats per a jàsseres 
de les teulades, algunes a doble vessant.

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. Aquest patí malauradament la 
mateixa mala sort que altres castells que serviren de pedrera per a les construccions que 
anaren creixent a la seva rodalia.

Al segle XVII hi havia cinc o sis cases formant un nucli a l’entorn de l’església de Sant 
Miquel de Castelladral. Al segle XVIII constituïa l’únic nucli urbà de l’actual terme, junt 
amb el Mujal. Al segle XIX s’erigí en cap del municipi de Castelladral, que més endavant 
passaria a denominar-se Navàs. El poble tingué la màxima expansió al segle XIX, però al 
1900 el nou poble de Navàs ja el sobrepassava en nombre d’habitants. La davallada forta 
de població s’esdevingué a partir de l’any 1945. Al 1965 Castelladral ja només agrupava 
el 3% de la població del municipi. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per ser el primer nucli de l'origen de Navàs.

Per la possibilitat de trobar restes d'aquests origens

Pel valor arquitectònic i artístic dels seus elements

Per tractar-se del nucli rural amb el temple religiós.

del cup de vi, el cementiri, l’església, totes les edificacions que donen a la plaça i el mateix 
espai urbà de la plaça, la casa dels ‘Paguera’, la creu missional i les restes de la rectoria .
A mes a més, pel seu valor individual, es cataloguen, com a element arquitectònic (EA) 
les següents cases:
01.01EA – Església de Sant Miquel de Castelladral
01.02 EA – Castell de Castelladral
01.03 EA – Rectoria de Castelladral i restes de l’antiga rectoria
01.04 EA – Cal Moliner
01.05 EA – Alberg i Casal de Joves
01.06 EA – El Castell o Casa dels Paguera 
01.07 EA – Cementiri de Castelladral

I com a element arqueològic (BARP) els següents:
15 BARP – Castell de Castelladral
25 BARP – Necròpolis de Sant Miquel de Castelladral
44 BARP – Antiga rectoria de Castelladral
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Bibliografia AMBRÒS, J. 1990: “Una proposta per a Castelladral”.  El Morralet. Navàs.

República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945)”. Ajuntament de 
Navàs, Navàs.

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

Hi ha una llibreta de l’any 1900 on consten les obres de reparació fetes a la casa 
rectoral de Castelladral, diòcesis de Solsona i en les terres de la mateixa, en època del 
rector Domingo Pujol. En aquest document conservat a l’Arxiu Diocesà de Solsona el 
rector fa referència reiterada a una bassa, esmentada com a viver gran, subratllant que 
era propietat de la rectoria. El rector ressenyava en una nota la seva preocupació per 
deixar clara aquesta qüestió. Així expressava que: "Para evitar discordias he pensado 
hacer alguna observación a cerca el vivero grande. Este vivero es propiedad de la 
rectoria, y no es del comun como algunos quieren; pudiendo no obstante, las cases 
Moliner, Teixido, Antón, Tinet, Sengas y Ferrer y la casa Consistorial sacar agua para el 
Servicio de sus casas, y además las casa Antón, Teixido y Ferrer pueden sacar agua para 
la plantación de coles en otoño. Las referides casas deben contribuir en barrer el referido 
vivero, si quieren conservar los derechos. El párroco como que gasta mas agua, 
acostumbra a poner mas jornales. En el año 1907 en que se ha escobado este vivero, el 
ayuntamiento ha echo algunes reparaciones en el mismo; y por esta razón un servidor y 
los demás que tienen derecho sobre el mismo vivero, hemos dado permiso al 
ayuntamiento para sacar agua para la construcción de la Casa Consistorial; por lo tanto, 
que no digan los venideros que este vivero es del comun, toda vez que el Ayuntamiento 
ha costeado estos gastos de reparación. Repito que este vivero es propiedad de la 
rectoria". En el mateix document s’esmenta també que: "El Párroco tiene derecho a sacar 
agua del pozo denominado del “Castell” por lo que tiene llave propia. Y depósitos 
denominados “basa del Castell” y dels Homs” son del comun y no son de propiedad del 
Castell, ni casa Mestre Mayol."

Segons records i vivències d’Isidre Soler al nucli urbà del poble hi havia al segle XX 
(hem de pensar que parla de la primera meitat de segle ja que no precisa quan) unes 10 
cases, entre petites i grans. De les quals esmenta només el nom de vuit d’elles: l’Antiga 
rectoria, Cal Moliner, Cal Ferrer, Ca l’Anton, Cal Tinet, Cal Roure, Cal Teixidor i Cal Bri. La 
més gran i més ben feta era l’antiga rectoria, les altres: Cal Moliner, documentada al segle 
XVIII, al costat de la qual hi havia hagut una cooperativa administrada per veïns del poble, 
regentada a principis del segle XX pel Noi Ros. Cal Ferrer era en runes des dels anys 
trenta (segle XX) Hi habitava a principis de segle Jaume Santamaria, que hi tenia una 
petita ferreteria, una botiga, un hostal i el correu. A ca l’Anton a finals del segle XIX i 
principis del XX 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, al 1909. Durant el temps que van 
durar dites obres, l’escola va ser traslladada als baixos de l’Hostal, actualment en runes i 
a peu de carretera. 

Actualment al nucli de Castelladral només hi resten l’Alberg (antic Ajuntament), 
l’església, la nova rectoria construïda l’any 1950, el cementiri i  Cal Moliner. 

Hi ha una fotografia de l’any 1921 que mostra una vista general del nucli de Castelladral 
en aquesta època, publicada al llibre Silencis, editat aquest any 2015.

És interessant també la imatge de l’any 1925, quan Castelladral encara és cap i casal 
del municipi. S’hi observa el marge que defineix la terrassa o feixa on actualment hi ha la 
plaça que n’ha augmentat la superfície disponible respecte tal i com era antigament.

En una fotografia de l’any 1928, on s’hi pot veure una vista general del nucli, sobretot del 
sector oriental. Hom hi pot observar encara l’antiga rectoria, vista des d’una cota inferior. 

De l’any 1940 es conserva una fotografia que retrata una concentració de falangistes a 
les escales de l’església de Castelladral.
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Vista des del sud del nucli de Castelladral Vista des del turó del Castellot del nucli.
EAUCA EAUCA

Detall façana posterior de l'alberg Vista des de l'oest del nucli de Castelladral
EAUCA EAUCA

Vista del casal dels Peguera des del nucliEl conjunt des de la ubicació de l'antiga 
rectoria EAUCA EAUCA
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Basament de la creu missional al 
nord est del nucli EAUCA

Basament de la creu missional al 
nord est del nucli EAUCA

Detall de la creu missional Inscripció a la base de la creu missional
EAUCA EAUCA

Forats a la roca de la sagrera de l'església Forats a la roca de la sagrera de l'església
EAUCA EAUCA
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Fotografia 1913 Fotografia 1913
Fons CEC. Torras, August Fons CEC. Torras, August
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Indret / barri El Mujal
LOCALITZACIÓ

404925 y 4638306Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Altres denominacions Mojal, Mojalt

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

404925 y 4638306;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

02.01/02.02/02.03
02.04/02.05/02.06

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  del Mujal

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

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

l'estructura urbana 
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Conjunt / elements Conjunt que inclou la part històrica del nucli rural compresa en sòl urbà.

El conjunt es divideix en dues parts, una primera, situada al sud, al costat de la carretera 
B-423, que es desenvolupa a partir d’edificis aïllats,  amb l’església de la Santa Creu com 
a element central, i una segona, desenvolupada durant el segle XIX, situada al nord, a la 
part alta del nucli rural i que està ocupada, d’una manera més compacte, per les diferents 
unitats residencials, desenvolupades al llarg d’un únic carrer.

L’entorn de l’església de la Santa Creu, origen del nucli rural, es caracteritza per la 
presència de dos masos un a cada extrem, d’origen medieval, que són el Solà, a llevant, i 
Bartomeus a ponent.  

Entremig de les dues parts descrites, hi formant part del conjunt, hi ha l’antiga escola del 
Mujal així com el seu patí i entorn, actualment amb un ús de plaça, construïda el segle XX, 
i que actua de ròtula entre els dos sectors que conformen el nucli del Mujal.

Context El nucli rural de Mujal està situat al sud-oest del nucli de Navàs,  al costat de l'antic camí 
de la sal de Cardona a Vic, entre la Riera del Mujal i el torrent de la Parada.

Ús actual Nucli rural
Ús original/altres Nucli rural

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per tractar-se d'un dels nuclis de Navàs

Pel valor arquitectònic i artístic dels seus elements

Per tractar-se del nucli rural amb el temple religiós.

Elements Per tractar-se d’un dels nuclis de Navàs, inclòs dins l’antic terme del Castell de 
Castelladral. Amb castell propi, el Mujal englobava la part oriental del terme primitiu. El 
conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions originals i es cataloga 
com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  tradicional del poble. Per això, l’àmbit  de 
protecció inclou dins la part històrica compresa en sòl urbà, tots els elements  interessants 
tant espais lliures com construïts que conformen la imatge harmònica actual, i són 
representatius del seu passat com són: el traçat dels vials, el mas Cal Truquet a la part 
sud i les cases de la part nord, situades al carrer de dalt números 2, 4 i 6.   
A mes a més, pel seu valor individual, es cataloguen, com a element arquitectònic (EA) 
les següents cases:
02.01EA – Església de Santa Creu del Mujal
02.02 EA – Rectoria del Mujal
02.03 EA – Antiga escola del Mujal
02.04 EA – El Solà
02.05 EA – Casa Bartomeus
02.06 EA – Casa Bartomeus Nou
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Informació històrica El lloc del Mujal apareix en documents del segle X. La primera referència documental és 
de l’any 938.

El nucli del Mujal es troba dins l’antic terme del castell de Castelladral. En aquest territori 
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. 

L’església de la Santa Creu del Mujal apareix esmentada el 1239 com a Santa Creu de 
Modiallo (BENET, 1984: 348) i com a parròquia el 1312 (BADIA, 1988: 163).

Des del segle XIV fins al segle XVIII el poblament és dispers, format per masos aïllats. 
S’han documentat setze masos entre els anys 1312 i 1315 i uns dinou masos a principis 
de la segona meitat del segle XIV, que no concorden amb els tretze del fogatge del 1365-
1370, i amb els nou focs que informa hi havia a la quadra del Mugall l’any 1358 en Bernat 
de Turri de la ciutat de Manresa. 
Alguns dels masos esmentats a la documentació medieval i relacionats amb el Mujal 
són Bartomeus (1312), l’Oliva (1312), Santacreu (1312), Sagrera (El Solà) i la Torra 
(1362). També es citen els masos Flequer (1313), Cugulia (1313) i Juglar (1362) que per 
ara no s’han pogut identificar.

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 Massadella. 

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.

La quadra és una demarcació que trobem a partir de l’Edat mitjana central a l’interior 
dels termes d’un castell. Molt sovint la quadra era concedida a un cavaller i s’estenia al 
voltant d’una casa forta. De vegades fou en l’origen d’algunes poblacions. En el cas del 
Mujal l’hauríem de buscar probablement en l’edifici conegut com la Torre. 

En els segles XVIII i XIX prop de l’església de la Santa Creu del Mujal hi creix el nucli 
concentrat del Mujal, situat al costat de l’antic camí de la sal de Cardona a Vic.

A començaments del segle XIX, el Mujal ocupava una superfície d’un 10% de la 
superfície de l’actual terme de Navàs. Dins els seus límits hi havia el poble de Sant Genís 
de Masadella i els masos del Pla de Navàs que pertanyien a aquest darrer. És en aquesta 
època que situem entre finals del segle XVIII i principis del XIX que al Pla de Navàs neix el 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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poble de Navàs.

L’any 1897 es construeix l’església de Navàs com a sufragània de la del Mujal.
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Base Ortofoto ICC editada
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Vista des de ponent Vista des del sud del nucli més compacte
EAUCA EAUCA

Vista des del nord del sector origen del Mujal Vista des de sud-oest del nucli més compacte
EAUCA EAUCA

Cal Truquet
EAUCA

Casa Bartomeus, d'origen medieval, a l'extrem 
est EAUCA
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Casa Bartomeus nou Origen del creixament lineal al llarg del camí
IVA EAUCA

Vista des del sud del nucli més compacte Antiga escola del Mujal i espai exterior
IVA EAUCA

Església de Santa Creu del MujalEl Solà, d'origen medieval, a l'extrem 
oest EAUCA EAUCA
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393667 y 4635055Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada

393667 y 4635055;x 

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  de Cardona (C-1410a)
Carretera  C-55, PK.52

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Conjunt / elements Conjunt de cases, situades al llarg de la carretera de Cardona, amb una mateixa tipologia 
constructiva que es desenvolupen en planta baixa, de planta rectangular 
d’aproximadament sis metres d’amplada per catorze metres de profunditat.  

Tenen coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana 
principal i un petit ràfec lineal. 

De composició simètrica, les façanes s’ordenen a partir d’una porta central d’accés, amb 
una finestra de proporcions verticals a cada costat.

Els paraments de l’edifici són arrebossats i pintats, amb un arrebossat més bast a la part 
baixa a mode de sòcol. 

A excepció de dues unitats, que han estat modificades alterant la composició i volum de 
l’edifici original, el conjunt conserva una gran harmonia de les diferents unitats que el 
conformen.

Context Situat al marge esquerra del riu Cardener, al nord de la colònia tèxtil de Palà de Torroella, 
i emplaçat al llarg del costat de ponent de la carretera de Cardona.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

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: 129.

Informació històrica El Barri de la Rata era tradicionalment conegut com la Rata Nova.  En aquest llogarret, al 
costat dels antics edificis de la Rata Vella, avui coneguda com a Cal Masover, s’hi van 
edificar 11 habitatges de planta baixa destinats a obrers de la colònia. L’any 1885 es va 
demanar permís per acabar-ne les edificacions.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 5. Documental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arquitectònic/tipològic/artístic Pel valor tipològic dels seus elements

Elements Es protegeix el front edificat i volumetria de planta baixa que manté la composició original
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista direcció sud Extrem nord del conjunt

Vista direcció nord Vista direcció sud
IVA IVA
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393789 y 4634431Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada IVA

393789 y 4634431;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

04.01/04.02/04.03
04.04/04.05/04.06
04.07/04.08

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  de Cardona (C-1410a)
Carretera  C-55, PK.51-52

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

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

l'estructura urbana 
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Conjunt / elements Conjunt que inclou els límits de la colònia tèxtil inicial, desenvolupada a banda i banda de 
la carretera de Cardona, al marge esquerra del riu Cardener.

El conjunt de Palà de Torroella, un dels més ben conservats del riu Cardener, s’ordena a 
partir d’un teixit urbà format per tres vials principals, pràcticament paral•lels però a cotes 
diferents, entre els quals es situa les diferents entitats pròpies d’una colònia tèxtil. Al 
sector de llevant, a la part més baixa i al costat del riu, s’hi situa la fàbrica i els diferents 
edificis que permetien el funcionament d’aquesta, juntament amb un grup d’habitatges 
anomenats les Galeries. Al mig, a llevant de la carretera de Cardona, hi ha tots els edificis 
i espais principals, que inclou el conjunt de la casa l’amo format per la pròpia casa, el Mas 
Palà i l’església del Roser amb el convent, juntament als grans jardins que els envolten, la 
casa del director, la plaça de la Indústria i l’antiga porteria. A ponent de la carretera de 
Cardona, a l’altre extrem del conjunt, hi ha les cases dels treballadors  i just davant de la 
casa de l’amo, els jardins i horts del Mas Palà dividits en dues feixes i completament 
emmurallats per un mur perimetral. Finalment, a ponent del conjunt, a la part més alta de 
la colònia, hi ha els edificis i espais destinats a la socialització dels habitants de la 
colònia.  

Dins l’estructura de la colònia tèxtil es diferencia:

- La zona urbanitzada, o teixit urbà, formada principalment per tres vials: El passeig del riu, 
a llevant, on es concentrava la zona productiva, la carretera de Cardona, al bell mig, on hi 
ha els edificis més emblemàtics del conjunt, així com els habitatges dels treballadors, i el 
carrer de les terrasses, a ponent, on hi havia la zona destinada al socialització dels 
treballadors.
- La fàbrica, situada a la part més baixa, al costat del riu Cardener
- El molí
- L’antic carregador
- La casa del motors que s’emprava quan la força de l’aigua no era suficient
- El magatzem de cotó.
- L’antiga porteria amb la porta d’accés al recinte on hi ha la casa del director.
- La plaça de la Indústria, situada davant la casa del director 
- El mur de tancament o muralles de la colònia, així com totes les portes d’accés, que 
delimiten el recinte de la fàbrica, el conjunt de Mas Palà, la casa del director o casa de 
l'amo i la plaça de la Indústria, a llevant de la carretera de Cardona, i els jardins i horts del 
Mas Palà a ponent. 
- Les cases dels obrers, situades a la carretera de Cardona, que originalment incloïen les 
diferents botigues del conjunt.
- El conjunt que formaven el Mas Palà, l’església del Roser i el convent o antigues escoles 
per a les nenes. 
- Els jardins i horts del Mas Palà que inclouen la comunicació a través del pont dels 
Sospirs fins als jardins de Garbí. 
- El teatre 
- La casa del mestre, l'antiga escola de nens i la casa del capellà, grup de cases a 
l’extrem nord-oest.
- La granja, situada al nord del conjunt.
- Les galeries, pisos dels treballadors, situats al sud-est de la fàbrica
- La resclosa

Context El nucli urbà d’origen industrial de Palà de Torroella, està situat al marge esquerra del riu 
Cardener, a l’extrem occidental del municipi de Navàs, entre els municipis de Súria i 
Cardona.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPA16852 IPAHN
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Ús actual Residencial i industrial
Ús original/altres Colònia industrial
Estat conservació Bo 

Informació històrica L’any 1849, durant el govern del capità general de Catalunya, Manuel de la Concha, es va 
obrir la carretera de Manresa a Cardona. Entre 1860 i 1865 va aparèixer la turbina 
hidràulica primer i la turbina hidroelèctrica després. Aquests elements van afavorir la 
instal•lació de fabriques tèxtils al llarg del riu Cardener.
El 8 de setembre de 1875, Joan Baptista Palà i Valls va sol•licitar autorització per a 
ampliar la captació de les aigües de l’antic molí del mas. Li va ser concedit l’agost 
següent. La fàbrica de Palà de Torroella va ser fundada i construïda l’any 1876 a tocar del 
mateix mas. Al seu costat s’hi va edificar de seguida també la colònia. La nova fàbrica va 
ser gestionada per la societat Esteban Valls i Cia, amb seu social, despatx i magatzem a 
Barcelona. Estava integrada per tres socis capitalistes residents a Barcelona: Joan 
Baptista Palà, propietari del mas Palà, pel seu oncle Esteve Valls i per Manuel Arias. 
Esteve Valls va ser-ne el gerent i Arias, l’administrador.
Palà va ser des dels orígens un projecte de colònia. En paral•lel als permisos de la fàbrica 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les 
restriccions fixades per la normativa del present PEUPiC.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via a les 
actuacions que es realitzin dins la franja d'afectació de la carretera.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Per tractar-se d’una de les colònies tèxtils del Bages

Pel valor arquitectònic i artístic dels seus elements

Per actuar com a unitat independent

Per la seva ubicació a la llera del riu Cardener

Elements Per tractar-se d’una de les colònies tèxtils del Bages i una de les més ben conservades 
del riu Cardener. El conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions 
originals i es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  de colònia. Per això, 
l’àmbit  de protecció inclou dins els límits de la colònia tèxtil inicial, tots els elements  
interessants tant espais lliures com construïts que conformen la imatge harmònica actual, 
i són representatius del seu passat, com són: el traçat dels vials, la fàbrica, el molí, l’antic 
carregador, la casa dels motors, el magatzem de cotó, la muralla o murs, així com tots els 
portals d’accés, l’espai i elements de la plaça de la Indústria, el conjunt arquitectònic del 
Mas Palà i l’església del Roser juntament amb els seus jardins, la granja situada al nord 
dels jardins i horts del Mas Palà, el pont dels Sospirs i escala de pedra d’accés als jardins 
de Garbí, la cisterna i la casa dels treballdors. 
A mes a més, pel seu valor individual, es cataloguen, com a element arquitectònic (EA) 
les següents cases:
04.01EA – Església del Roser (i de Sant Llorenç) de Palà Vell
04.02 EA – El convent
04.03 EA – Mas Palà. Casa del propietari
04.04 EA – Torre del director o casa de l'amo
04.05 EA – Antiga porteria
04.06 EA – Teatre
04.07 EA – Grup de cases del carrer de la Terrassa
04.08 EA – Jardins i horts del Mas Palà.
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s’havien sol•licitat les llicències urbanístiques per als habitatges. 
El 24 de juny de 1876 es va autoritzar l’inici de la construcció dels blocs de pisos de la 
carretera, els més antics de la colònia. Constava d’11 blocs de 4 pisos cadascun, amb un 
total de 44 habitatges. Van ser construïts per fases entre 1876 i 1889.
L’any 1877 es va construir damunt la fàbrica una altra filada d’habitatges, coneguts com 
les Galeries. Comprenien 10 habitatges. Es trobaven concentrats i a poca distancia de la 
fàbrica i de la “casa de l’amo”. Disposaven de serveis en els baixos. També es volia 
construir una paret de tancament que aïllés la fàbrica de la carretera. Les autoritats 
municipals van denegar-la. En aquests moments a Palà només s’habitava al mas. No és 
fins al 1883 que sembla van instal•lar-s’hi els primers obrers. El març de 1882, Isidro Valls 
i Pallerola, fill d’Esteve, es va vincular a l’empresa per primera vegada. 
El 1879 es van construir el magatzem del petroli i la serralleria i una nova església sobre 
l’antiga capella del mas.
L’any 1885 es va demanar permís per acabar les edificacions de la Rata. Aquest mateix 
any un gran incendi causava importants afectacions a la fàbrica. Malgrat tot no es va parar 
mai l’activitat. L’any 1886 el negoci canvià d’accionistes i suposà una important injecció 
econòmica  per al progrés i expansió de la colònia. A finals del segle XIX, Palà va viure 
una important transformació urbanística. S’amplià la fàbrica amb una nova sala de telers i 
amb maquinària tecnològicament puntera. I s’amplia el nombre d’habitages a la carretera 
de Cardona.
El 1896 les monges dominiques es van instal•lar al Convent acabat de construir. Van ser a 
Palà fins al naixement de la colònia veïna de Valls (1903).
L’any 1900 la societat es dissol. Aquesta dissolució suposarà un trencament familiar entre 
Valls i Palà. L’any 1903 el Palà hisendat es va trobar forçat a fer d’industrial i fundar la 
nova societat que havia de tirar endavant la fàbrica de Palà. 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 del Director, actualment can Garbi. Mentre que els oncles restaven a l’antiga casa 
pairal.

L’any 1907 una gran riuada va destruir les fàbriques.
L’any 1917 es construeix el pont per travessar el riu Cardener, davant de la fàbrica. 
Entre els anys 1920 i 1930 es desenvolupà la segona gran reforma de la colònia. El 
negoci textil 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 café, i vuit habitatges, al nord dels quals  més 
endavant es construiren 3 xalets, un per al mestre, un per a l’escola, inaugurada el maig 
de 1928, i un xalet per al capellà.
L’escola de les nenes estava situada en una terrassa a mig camí entre l’església i la 
fàbrica. Tenia dues aules a la planta baixa. Al pati hi havia galliners i un passeig d’arbres 
que portava a la casa dels amos. L’escola dels nens, des de 1928, es trobava al xalet del 
mig, entre la casa del metge i la del capellà. L’any 1966 la teulada de l’escola de nens 
estava malmesa. Els paletes de la fàbrica van enderrocar-la i en van construir una de 
nova al mateix lloc
L’any 1932 els germans Joan i Francisco Palà i Claret van refundar el negoci, aquesta 
vegada sense accionistes externs. El 30 de juny d’aquest any es signava escriptura 
pública de la societat familiar industrial i mercantil “Industrias Palá S.A”. El progrés es va 
veure estroncat per la guerra civil que va duu als Palà a exiliar-se, mentre la fàbrica va ser 
col•lectivitzada.
Els anys 1940 van ser també època d’obres, pràcticament totes en mans del constructor 
de Cardona, Sala. Es va construir el pont d’accés als pisos de les Galeries, es van 
renovar cases i es construïren jardins. L’obra més rellevant de l’època seria però la 
reforma integral de l’església dedicada a Sant Llorenç de Brindis, patró del mas i de la 
colònia. Va ser inaugurada pel bisbe Comellas el 24 de juny de 1942. 

Als anys 1950 es va construir el camp de futbol i el nou teatre. Al 1956 van finalitzar les 
obres de la Granja, que proveïa de productes de l’hort i la granja, a la casa Palà i la 
colònia. És entre l’any 1951 i 1952 que va marxar Francisco Palà i Claret per 
desavinences amb el seu germà Joan. Aquest reinvertiria en l’empresa, els diners cobrats. 
La darrera gran inversió va ser per un costat en maquinària, i per l’altra, en la construcció 
de la casa dels motors. Aquest edifici anava destinat a ubicar-hi dos grans motors de 
gasoil per completar l’energia en èpoques d’escassetat o estiatges. 
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Joan va retornar al mas i va iniciar una reforma integral de la casa pairal, dotant-la de 
l’aspecte actual. El disseny va ser executat per l’arquitecte noucentista Josep Danès i 
Torras. 
El 24 de juny de 1957 es va col•locar la primera pedra d’un nou sector d’habitatges, 
situats al sud de la colònia, i anomenats Pisos Nous. Eren quatre edificis amb 22 pisos, 
als quals seguirien les 10 torres per als encarregats i majordoms, a l’altre voral de la 
carretera. Van ser projectades per l’arquitecte manresà Jesús Borràs. Les obres es van 
encarregar a Construccions Barau. Aquestes van ser les primeres obres que no van anar 
a càrrec del Sala de Cardona.
Joan Palà i Claret va morir el 10 de maig de 1960 sense veure acabades les obres. 
Durant aquests anys va començar una decadència que conduí al tancament definitiu a 
finals de 1971. 
L’any 1966 es va enderrocar l’antiga escola dels nens i es començà a construir la nova. 
També es van iniciar les obres de reconstrucció dels pisos de la carretera i les obres de 
reconstrucció del pont sobre el riu Cardener. Des que l’havien destruït l’any 1938 que 
només hi havia una palanca de fusta. 
L’any 1980 va sortir a subhasta bona part de la colònia. El poble va restar pràcticament 
abandonat. L’any 1992, Palà de Torroella va ser comprada en subhasta per l’empresa 
Masters-5 Internacional (Madrid). Dies després representants de l’empresa van intentar 
les famílies que ocupaven els pisos de l’antiga colònia. L’alcalde de Navàs, Jaume Pons, 
va frenar aquesta temptativa i al 22 de juliol de 1992, va anunciar que l’ajuntament 
comprava Palà de Torroella. El 4 de gener de 1994 es desencallava el procés. El camp de 
futbol, el cinema, l’oficina municipal i l’església van passar a propietat municipal.
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Vista dels edificis principals de la colònia Conjunt de Mas Palà i l'Església del Roser
EAUCA EAUCA

Pont dels Sospirs Vista de les Galeries
EAUCA EAUCA

Porta d'accés als jardins de Garbí Mur de tancament o muralles de la colònia
EAUCA EAUCA
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Porta d'accés als jardins i horts de Mas Palà Edifici el forn
EAUCA EAUCA

Vestidors del camp de futbol Casa dels motors
EAUCA EAUCA

Mur de tancament o muralles de la colònia Porta d'accés als jardins i horts de Mas Palà
EAUCA EAUCA
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Pilar de l'antiga porta. Al sud de la colònia La granja
EAUCA EAUCA

Plaça de la Indústria Mur de tancament o muralles de la colònia
EAUCA IVA

Habitatges dels obrers Cases dels obrers. Anys 1953
EAUCA Arxiu Comarcal Garrotxa
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Cases dels obrers.  Anys 1953 Projecte habitatges Eusebi Bona.
Arxiu Comarcal Garrotxa Arxiu COAC
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Indret / barri Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401584 y 4639351Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada

401584 y 4639351;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

37.01 / 37.02

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Conjunt / elements Nucli rural format per l’església romànica de Sant Cugat del Racó com  a element 
principal, la rectoria situada al sud, la masia de Cal Gemilà situada a llevant, i el cementiri 
i la creu de terme situats a ponent davant la porta d’accés a l’església.

La masia de cal Gemilà, té planta rectangular i es desenvolupa en planta baixa i planta 
pis, i ha estat considerablement alterada amb la construcció, annexa a la seva façana sud, 
d’un nou cos amb un llenguatge completament diferent que desdibuixa la masia original.  

Aquest espai de davant de l’església, direcció oest, amb unes magnifiques vistes del 
paisatge, és on hi ha la creu de terme construïda amb ferro forjat sobre una base circular 
de dos nivells de pedra. Una mica més a l’oest en la mateixa direcció hi trobem el 
cementiri on destaca el mur de tancament del recinte, construït amb pedra i arremolinat 
amb morter, que té una porta d’accés coronada per un arc rebaixat emmarcat amb maó 
ceràmic.

Pel seu valor individual, es cataloguen com a elements arquitectònics (EA), els següents 
edificis:

-37.01EA - Església de Sant Cugat del Racó 
-37.02EA - Rectoria de Sant Cugat del Racó

Context Situat en un planell elevat, al costat de la carretera B-423, entre les Esglésies i 
Castelladral amb una àmplia vista sobre del territori.

Ús actual Nucli rural
Ús original/altres Nucli rural

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

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

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

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

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel valor arquitectònic dels seus elements

Elements Per tractar-se d’un dels nuclis rurals de Navàs, inclòs dins l’antic terme del Castell de 
Castelladral. El conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions originals i 
es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  rural del nucli. Per això, l’àmbit  
de protecció inclou els elements independentment catalogats:

-37.01EA - Església de Sant Cugat del Racó  
-37.02EA - Rectoria de Sant Cugat del Racó  

Així com tots els elements  interessants tant espais lliures com construïts que conformen 
la imatge harmònica actual, i són representatius del seu passat com són: el traçat dels 
vials, Cal Gemilà, el cementiri i la creu de terme.
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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 substitueix 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. La pertanyença 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 meitat hi vivien i la meitat eren de fora. 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 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.
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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; 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. 
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 
desparedà 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 reconstruí 
de forma mimética a l’absis central i es va cobrir amb teula àrab. A l’interior de l’església 
es va deixar la pedra vista arreu, 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. 

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 Gonzàlez. 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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Església de Sant Cugat del Racó Rectoria de Sant Cugat del Racó
EAUCA EAUCA

Rectoria de Sant Cugat del Racó Façana sud de la Rectoria
EAUCA EAUCA

Portal adovellat de la Rectoria Façana nord de cal Gemilà
IVA EAUCA
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Façana Oest de la Rectoria Façana nord de l'església de Sant Cugat del Racó
EAUCA EAUCA

Façana oest de l'església de Sant Cugat del Racó Detall de l'església de Sant Cugat del Racó
EAUCA IVA

Façana est de cal Gemilà Vista des de nord-oest de la Rectoria
EAUCA EAUCA
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Portal adovellat d'accésde Sant Cugat del Racó Detall de l'església de Sant Cugat del Racó
IVA EAUCA

Creu de terme i cementiri situats a ponent Creu de terme i cementiri situats a ponent
EAUCA EAUCA

Vista de l'interior del recinte del cementiri Vista de l'interior del recinte del cementiri
EAUCA EAUCA
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Creu de terme. Anys 1920 - 1940
Francesc Blasi i Vallespina
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Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407154 y 4639183;x 

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

Carrer  del Sol

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample

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

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

Navàs

Carrer del Sol 06.CA

Conjunt / elements Carrer del nucli de Navàs amb edificacions entre mitgeres al costat de llevant, 
enfrontades a ponent, amb la part posterior de l’església parroquial de la Sagrada Família. 
Enllaça amb el carrer de Migdia pel seu extrem est, origen de teixit urbà de Navàs, i 
continua cap al nord fins al carrer de Sant Josep.  

El seu traçat és totalment recte i amb una rasant plana a l’extrem nord fins a la intersecció 
amb el  carrer de la Sardana, a partir d’on davalla fins al carrer del Migdia. La seva amplada 
excepte en aquesta mateixa intersecció, on es genera un gran xamfrà amb el carrer de Sant 
Genís, es manté pràcticament constant entre quatre i mig i cinc metres, tot i que la presència 
dels absis que configuren la nau central de l’església de la Sagrada Família 
amb la zona enjardinada contigua fa que es perdi la linealitat del carrer. El tram inventariat 
és d’uns 90 metres de llarg, al costat de llevant a l’extrem nord del carrer.

Les edificacions originals, destinades a habitatge, es construeixen sobre un parcel•lari 
uniforme de cinc a sis metres d’amplada per uns catorze metres de profunditat i es 
desenvolupen en planta baixa i planta pis, amb coberta de teula aràbiga a dues aigües i 
carener paral•lel a la façana principal. Les façanes, amb petites variacions, s’ordenen a 
partir de dos eixos verticals de composició, situant a planta baixa una porta i una portalada 
i a la planta primera balconades o obertures segons l’edificació.  

Puntualment apareixen algunes edificacions de nova construcció que desdibuixen 
lleugerament la coherència tipològica i formal del conjunt.

Cal destacar l’edificació del número 12, que tot i patir una forta modificació formal, 
conserva els brancals i llinda de pedra treballada de les obertures originals.

Context Un dels primers carrers de Navàs, situat al sud-est del nucli on es conserven els 
traçats dels carrers que van originar la consolidació del municipi.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels primers carrers del nucli Navàs

Per mantenir gran part de la uniformitat original

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.

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



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

Navàs

Carrer del Sol 06.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “El primer carrer de Navàs”. Endavant, núm. 5, Navàs.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa C. 3.

Informació històrica El carrer del Sol és un dels carrers que cal comptar entre els més antics de Navàs 
després dels carrers de Migdia, Sant Genís, tram sud de la carretera de Berga, Església i 
Torrent, que foren construïts entre finals del segle  XVIII i primera meitat del segle XIX

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Extrem nord del conjunt Vista direcció sud-oest
EAUCA EAUCA

Usos permesos Segons planejament

fixades per la normativa del present PEUPiC.

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

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

Navàs

Carrer del Sol 06.CA

Vista direcció nord-est Vista direcció sud-oest
EAUCA EAUCA

Extrem sud del conjunt Habitatge del núm. 12 a l'extrem sud
EAUCA EAUCA

Vista des del sud. 1909-11
FMI
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407084 y 4639091Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407084 y 4639091;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

EA
EA

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Migdia

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

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

l'estructura urbana 

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

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

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Conjunt / elements Carrer del nucli de Navàs amb edificacions entre mitgeres a cada costat, que enllaça la 
carretera de Berga pel seu cantó de ponent i continua direcció est fins al carrer del Sol.

El carrer de Migdia amb origen a finals del segle XVIII, esdevé l’origen de l’actual nucli de 
Navàs que es comença a urbanitzar a partir de la presència de tres masos: Cal Pasqua 
(número 7), Cal Teixidor ( número 9-11) i Cal Batlló (número 5), constituint un exemple de 
creixement lineal al llarg d’un camí històric, que en aquest cas unia Mujal i Castallet.

El seu traçat irregular, i amb diferents rasants, esdevé un dels pocs carrers de Navàs  
amb aquesta configuració. El tram inventariat és d’uns 85 metres de llarg, que es 
desenvolupa des del carrer del Sol fins aproximadament a la cruïlla amb el carrer de Pau 
Duarri.

Les diferents intervencions en els darrers anys, han desdibuixat completament la 
coherència formal i tipològica del conjunt, no obstant això, la importància històrica del 
traçat com la conservació de certs elements dins el conjunt fan que aquest mantingui la 
seva rellevància.

Com a edificacions existents, cal destacar principalment Cal Pujol, situada al número 30, a 
l’extrem est del carrer, que completament aïllada, genera una bifurcació del carrer 
comunicant-lo amb el carrer del Sol i la carretera de Castellet. Aquest edifici, exemple 
d’arquitectura popular, s’obre principalment a sud amb obertures emmarcades per brancals 
i llinda de pedra treballada, deixant la resta de façanes pràcticament cegues amb molt 
poques obertures.   

L’origen agrícola del carrer, on s’instal•laven els parcers que treballaven les terres del pla, 
fa preveure que les cases situades als números 16 i 18, també d’arquitectura popular 
representen la tipologia formal original del conjunt, edificis residencials, desenvolupats en 
planta baixa i planta pis amb coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la 
façana principal.

Paral•lelament a aquestes edificacions, cal destacar les llindes de pedra treballada amb 
inscripcions que trobem tan el número 25, com la inscripció de “1865” situada a la llinda de 
la porta principal del número 27. Així mateix cal remarcar el balcó recolzat sobre mènsules 
de fusta treballada amb motius florals i geomètrics que ocupa pràcticament la totalitat de la 
façana del número  22.

Context El primer carrer de Navàs, situat al sud-est del nucli on es conserven els traçats dels 
carrers que van originar la consolidació del municipi.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  S'ha pedut la major part dels elements originals del conjunt

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 

conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 

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



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

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “El primer carrer de Navàs”. Endavant, núm. 5, Navàs: 10.
Arxiu Parroquial de Navàs: Llibrets Parroquials. 
Arxiu municipal de Navàs (AN): Padrons de 1867, 1875, 1977, 1880 i 1889.
Nomenclàtor de l’any 1859. 

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa C. 4.

Informació històrica Entre finals del segle XVII i primera meitat del segle XIX es començà a constituir el primer 
carrer de Navàs, anomenat carrer de Migdia. Són els inicis de Navàs com a poble. L’any 
1859 Navàs ja comptava amb un nucli d’onze cases.
Durant la dècada dels anys noranta del segle XVIII es construeixen les primeres cases. 
Aquestes són les de Cal Pasqua, Cal Teixidor i Cal Batlló, corresponent als actuals 
números 7, 9-11 i 5 respectivament. La primera casa fou fundada per Pasqual Santacreu, 
fill de la casa de sant Genís. Tot i que la data exacta no es coneix, sí que es té una 
datació antequem de 1799 per aquesta, donat que en el moment que es compra el pati de 
Cal Batlló, ja existia. Una altra referència que apunta cap aquestes dates, és el casament 
del fill a principis dels anys noranta. La segona casa fou construïda per Vicenç 
Corominas, nascut al Mujal, que era teixidor de lli, ofici que donarà nom a la casa. La 
tercera casa fou aixecada per Jaume Arnau i Batlló, que provenia de Vallcebre. L’any 
1799 compren el terreny per a fer la casa. L’any 1802 es va casar.
A la primera meitat del segle XIX ja hi consten altres cases, com la casa del Bosch, Cal 
Vicenç Lladó, Cal Pigot i Cal Rabeia, corresponents als números actuals 17 i 15. A la 
segona meitat s’hi afegeixen les de Cal Ferrer Ros (1832), Cal Vicenç nou, Cal March 
Lladó (inicis anys 50 segle XIX), Cal Pere Pons (1855), Cal Ton Mestre, Cal Picons 
(probablement del 1859), Cal Xic de la Casa (ja hi era el 1867), Cal Pujol (aprox. 1860), 
Cal Deri (aprox. 1876). Ocuparien els números actuals del carrer 19-21, 25, 27, 31. 
Només Cal Ton Mestre no es coneix amb exactitud, i de la qual es diu que podria ser una 
de les situades entre el número 20 i 26. 
Aquestes cases s’edificaren en terrenys de Cal Pere Cases, a la vora del camí que 
venint del Mujal va cap a Castellet. Cal Pere Casas tenia el domini útil d’aquestes terres, 
el domini directe del qual el tenia el monestir de Ripoll des del segle X. Els compradors 
d’aquestes terres havien de pagar un cens al monestir. Els fundadors d’aquestes cases 
procedien majoritàriament de pobles veïns, com Balsareny, el Mujal, però també de més 
lluny com Vallcebre o Coaner. Solien ser els segons de la família o cabalers, es casaren 
pels volts dels 30 anys; la majoria feien de pagès. En el cens de 1877 es comptabilitzen 
39 pagesos, 3 traginers, 2 paletes, 1 pastisser i 1 pastor. Als segles XVIII i XIX l’arribada 
dels primers habitants coincideix amb l’augment de la superfície conreuada arreu de 
Catalunya, sobretot de la terra destinada a la vinya i als cereals. Els primers filadors i 
teixidors que s’establiran a Navàs no ho faran abans de finals del segle XIX, pels volts de 
l’any 1885.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Valor històric Per ser el primer carrer del nucli de Navàs

pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.

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

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

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Extrem est del conjunt Vista direcció oest
EAUCA EAUCA

Vista direcció oest Vista direcció est
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Façana sud de Cal Pujol Bifurcació del carrer a l'extrem est
EAUCA EAUCA

Inscripció de "1866" a la llinda del núm. 27 Porta d'accés del núm. 25
EAUCA EAUCA

Detall balcó de fusta amb mènsules treballades Porta d'accés del núm. 27
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer de Migdia 07.CA

Inscripció a la llinda del núm. 25 Cruïlla amb el carrer Pau Duarri
EAUCA EAUCA

Cal Pujol Carrer de Migdia any 1949

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

Navàs

Carrer de Sant Genís 08.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407049 y 4639135Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407049 y 4639135;x 

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

Carrer  de Sant Genís

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer de Sant Genís 08.CA

Conjunt / elements Carrer del nucli de Navàs amb edificacions entre mitgeres a cada costat, que enllaça la 
carretera de Berga pel seu extrem oest, amb el carrer del Sol a l’est.

El seu traçat, pertanyent a la trama d’eixample, i un dels primers del nucli de Navàs, és 
totalment recte, amb una rasant plana i una amplada constant de vuit  metres, excepte en 
la intersecció amb el carrer del Sol, on es genera un gran xamfrà. El tram inventariat és 
d’uns 100 metres de llarg, a l’extrem de llevant del carrer.

Les edificacions originals, destinades a habitatge, es construeixen sobre un parcel•lari 
uniforme de cinc a sis metres d’amplada per uns catorze metres de profunditat i es 
desenvolupen en planta baixa i planta pis, amb coberta de teula aràbiga a dues aigües i 
carener paral•lel a la façana principal. Les façanes amb petites variacions, s’ordenen a 
partir de dos eixos verticals de composició, situant a planta baixa una porta i una portalada 
i a la planta primera balconades o obertures segons l’edificació.  

Com a edificacions originals, i que han sofert poques intervencions al llarg dels anys, cal 
destacar-ne l’habitatge del número 17 que fa cantonada amb el carrer Pau Duarri. Així 
mateix, tota la façana nord del tram inventariat, entre el carrer Pau Duarri i el carrer de la 
Plaça de la Sagrada Família, tot i que puntualment alterat, és on es troba el major nombre 
d’edificacions amb la tipologia, estructura i parcel•lari original. 

Dins el conjunt, a l’extrem est, i amb una tipologia i ús diferenciat, destaca Cal Salvador 
que pel seu valor individual, es cataloga com a element arquitectònic (EA).

Context Un dels primers carrers de Navàs, situat al sud-est del nucli on es conserven els traçats 
dels carrers que van originar la consolidació del municipi.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  S'ha pedut la major part dels elements originals del conjunt

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Per ser un dels primers carrers del nucli Navàs

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.

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



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

Navàs

Carrer de Sant Genís 08.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “El primer carrer de Navàs”. Endavant, núm. 5, Navàs.

Informació històrica Entre finals del segle XVIII i primera meitat del segle XIX es comença a constituir el primer 
carrer de Navàs, anomenat carrer de Migdia. El segueixen per ordre d’antiguitat els 
carrers Migdia, Sant Genís, tram sud de la carretera de Berga, Església i Torrent. Són els 
inicis de Navàs com a poble. L’any 1859 Navàs ja comptava amb un nucli d’onze cases.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista direcció est Cruïlla amb el carrer Pau Duarri

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

Navàs

Plaça de l'Ajuntament 09.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407001 y 4639275Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407001 y 4639275;x 

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

Plaça  de l'Ajuntament

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)

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

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

Navàs

Plaça de l'Ajuntament 09.CA

Conjunt / elements Plaça porxada del nucli de Navàs de forma rectangular situada tangencialment a la 
carretera de Berga i com a extrem final de la Carretera de Viver i ordenada 
simètricament respecte un eix central direcció est-oest. 

Les edificacions que conformen el perímetre, en forma de U, i amb una mateixa imatge 
formal, tenen una profunditat d’uns nou metres i mig i es desenvolupen de forma 
escalonada en planta baixa i dues plantes pis, augmentant un pis en els extrems i centre 
de cada una de les façanes que conformen la plaça. Resta pendent de construir el costat 
dret de la façana nord. 

Totes les façanes de la plaça, amb una mateixa composició, queden caracteritzades per la 
porxada resolta amb arcs de mig punt a planta baixa i que actua de sòcol del conjunt. La 
planta primera queda ocupada bàsicament per balcons protegits per baranes de ferro de 
brèndoles verticals on obren diferents balconades, units per una cornisa lineal que ajuda a 
emfatitzar la imatge del sòcol porxat i unificat de tota la plaça. La planta segona, es resol a 
partir de la repetició amb diferents ritmes d’una obertura de proporcions quadrades, que 
només queda trencada en els testers dels edificis, oberts a la carretera de Berga, on un 
balcó corregut configura la façana en aquest punt.  Finalment, la planta tercera, en aquells 
punts on el volum creix, es resol mitjançant sèries d’obertures coronades superiorment per 
un arc de mig punt.     

Cal destacar la part central de l’Ajuntament, situada sobre l’eix de simetria de la plaça, i 
també, ordenada simètricament,  ja que les diferents obertures i balconades tan de planta 
primera com planta segona queden emmarcades amb brancals i llinda de pedra, 
destacant principalment la llinda de la balconada central de planta primera que incorpora 
l’escut esculpit en pedra del municipi de Navàs. 

L’espai es troba totalment urbanitzat amb un carrer perimetral que permet l’accés rodat a 
la plaça i que genera un espai interior ocupat per una font circular de grans dimensions 
situada a la part de ponent encerclada per unes petites zones enjardinades. La part de 
llevant completament lliure d’elements incorpora en el seu paviment l’escut del municipi.

Context Situat al mig de la trama urbana del nucli de Navàs, en una illa de l’eixample i com a 
origen de la Carretera de Viver.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BPU (Conjunt) BCIL (Font)

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

Nº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per la seva relació i proporció amb el traçat d'eixample que configura el 
municipi.

Pel valor tipològic del conjunt de les seves edificacions.

Elements Es protegeix la composició de les façanes i la porxada de planta baixa.

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



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

Navàs

Plaça de l'Ajuntament 09.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 2000: “Navàs. Història en imatges. 1890-1975”. Angle Editorial. Manresa: 44.

Informació històrica La seu del primer Ajuntament de Navàs es trobava a la carretera de Berga situada a 
l’actual núm. 17, mantenint-s’hi des de l’any 1926 fins acabada la guerra. És en aquests 
moments que es va demanar traslladar la capitalitat de Castelladral a Navàs. La proposta 
encara no va reeixir. Entre els anys 1937 i 1939 i, per un període curt de temps, Navàs va 
dur el nom del municipi per primera vegada. L’any 1939 amb el canvi de règim es tornà la 
capitalitat a Castelladral. L’any 1960 finalment el consell de ministres va aprovar 
definitivament el canvi de nom. Les confusions entre la capital i el nom del municipi es van 
acabar.

La segona ubicació fou a l’edifici de la carretera de Berga, 59 (Farmàcia Maristany). 
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 de 1936-1939. S’hi estigué en règim de lloguer.

El darrer canvi ja va ser definitiu i es construí un edifici propi, que correspon a l’actual 
Ajuntament, davant mateix d’on hi havia hagut l’anterior. Es va començar a construir a 
finals de l’any 1953. Les obres van durar tres anys. El nou Ajuntament es va inaugurar el 
29 de gener de 1957 amb la presència del governador civil i el bisbe de Solsona. El nou 
edifici disposava d’oficines municipals, situades al primer pis i en el cos central. Tenia 
també vuit pisos per a mestres, donat que la llei, llavors, obligava a oferir-los habitatge. 
L’arquitecte de l’obra va ser Alexandre Tintoré; el constructor, Celestí Vidal.

L’any 1978 es va fer la nova plaça amb la font projectada per Carles Buïgues, arquitecte, 
enginyer i luminotècnic autor de les fonts de Montjuïc de Barcelona.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

Es mantindrà la composició de les façanes del conjunt.

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Plaça de l'Ajuntament 09.CA

Vista direcció nord-est Vista direcció sud-est
EAUCA EAUCA

Vista de l'extrem nord-oest del conjunt Font central amb l'ajuntament de fons
EAUCA EAUCA

Vista direcció oest Espai lliure central
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Plaça de l'Ajuntament 09.CA

Vista del porxo perimetral Panoràmica del conjunt
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer del Torrent 10.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407058 y 4639048Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Altres denominacions De les Set Cases

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407058 y 4639048;x 

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

Carrer  del Torrent o de les Set Cases

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer del Torrent 10.CA

Conjunt / elements Carrer del nucli de Navàs amb edificacions entre mitgeres al costat nord, enfrontades a 
sud, amb petites construccions agrícoles  i murs de tancament de la propietat. Enllaça el 
carrer de Pau Duarri pel seu extrem est i continua direcció oest fins a la carretera de 
Berga.

El seu traçat és totalment recte i amb una rasant plana. A l’extrem oest,  per tal 
d’aconseguir la cota de la carretera de Berga, el carrer puja lleugerament. El tram 
inventariat és d’uns 45 metres de llarg, al costat de llevant a la unió amb el carrer de Pau 
Duarri. 

Les edificacions originals, destinades a habitatge, es construeixen sobre un parcel•lari 
uniforme de cinc a sis metres d’amplada per uns onze metres de profunditat i es 
desenvolupen en planta baixa i planta pis, amb coberta de teula aràbiga a dues aigües i 
carener paral•lel a la façana principal. Les façanes amb petites variacions, s’ordenen a 
partir de dos eixos verticals de composició, situant a planta baixa una portalada d’accés 
acompanyada per una obertura i a la planta primera balconades que obren sobre un o dos 
balcons protegits per barana de ferro de brèndoles verticals.  

Pràcticament totes les edificacions són de nova construcció i només puntualment s’han 
seguit les característiques formals i volumètriques dels habitatges originals a l'hora de 
realitzar la reforma. Cal destacar les dues edificacions originals del conjunt, a la cruïlla 
amb el carrer de Pau Duarri, números 29 i 31.

Context Un dels primers carrers de Navàs, situat al sud-est del nucli on es conserven els traçats 
dels carrers que van originar la consolidació del municipi.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni arquitectònicNº reg/cat. IPAHN

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser un dels primers carrers del nucli de Navàs

Per mantenir part de la tipologia original

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer del Torrent 10.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “El primer carrer de Navàs”. Endavant, núm. 5, Navàs: 10.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa C. 5.

Informació històrica El carrer més antic del poble de Navàs per ordre d’antiguitat el formen els carrers: Migdia, 
Sant Genís, Tram sud de la Carretera de Berga, Església i Torrent. Són els inicis de 
Navàs com a poble. L’any 1859 Navàs ja comptava amb un nucli d’onze cases.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Extrem est del conjunt Extrem oest del conjunt
EAUCA EAUCA

Usos permesos Segons planejament
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Carrer del Torrent 10.CA

Cases dels núm. 29 i 31 Construccions agrícoles
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família 11.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

407101 y 4639185Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

407101 y 4639185;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

1.01/11.02

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de l'Església
Plaça  de La Sagrada Família

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família 11.CA

Conjunt / elements Conjunt format per les edificacions situades a l’entorn de l’espai urbà que configura la 
plaça de la Sagrada Família i els carrers laterals de de l’església de la Sagrada Família, i 
l’espai lliure que defineix la plaça i la trama de carrers.

Tot i les intervencions realitzades en el conjunt, encara hi ha edificacions que conserven el 
parcel•lari i tipologia original, principalment a la façana nord i sud de la plaça. Aquestes 
edificacions desenvolupades en planta baixa, s’ordenen a partir de dos eixos verticals de 
composició, situant a planta baixa una portalada i una porta d’accés i a la planta primera 
balconades que obren sobre un o dos balcons protegits per barana de ferro de brèndoles 
verticals.  

La plaça, s’ordena a partir d’un pas per a vehicles i una zona central, de forma octogonal, 
peatonal amb arbres al seu perímetre. 

Dins el conjunt, en destaca la casa del número 20 que genera la cantonada amb el carrer 
del Sol.

Context Conjunt situat a llevant del nucli de Navàs, a la confluència entre la trama urbana 
d’eixample i el traçat dels primers carrers del municipi.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Per pertànyer al sector format pels primers carrers de Navàs.

Per el valor tipològic de les edificacions originals

Per incloure el principal centre religiós del municipi de Navàs

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família 11.CA

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: “El primer carrer de Navàs”. Endavant, núm. 5, Navàs: 10.

Informació històrica Cal Pujolar, conserva l’aspecte i estructura original de principi del segle XX que degueren 
tenir totes les cases de la plaça. Es troba en el nucli antic del poble, tenint en compte que 
l’església és una construcció de finals del segle XIX (1897) i que el carrer de migdia ben 
proper fou construït al llarg dels segles XVIII i XIX. Els carrers més antics del poble de 
Navàs per ordre d’antiguitat el formen els carrers: Migdia, Sant Genís, tram sud de la 
Carretera de Berga, Església i Torrent.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista direcció nord Cantonada amb el carrer de la Pau
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família 11.CA

Espai urbanitzat central de la plaça Façana nord
EAUCA EAUCA

Façana nord Vista direcció nord-oest

EAUCA EAUCA

Cantonada amb el carrer de la Pau La Llar
EAUCA EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt entorn de l'Església de la Sagrada Família 11.CA

La rectoria Conjunt de l'església, la llar i la rectoria
EAUCA EAUCA

Habitatge del núm. 20
EAUCA
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt de la Carretera de Berga 12.CA

Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406962 y 4639248Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

406962 y 4639248;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

12.01/12.02
12.03/12.04

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  de Berga

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt de la Carretera de Berga 12.CA

Conjunt / elements Carrer principal del nucli de Navàs, per on discorria l’antiga carretera i la traça del 
ferrocarril,  amb edificacions entre mitgeres a cada costat.

El seu traçat, direcció nord-sud, és totalment recte i puja lleugerament en direcció nord. El 
tram inventariat és d’uns 300 metres de llarg, entre el carrer Balmes i el carrer del Mujal. 
L’àmbit del conjunt, agafa el propi carrer i les edificacions principalment de la façana oest, 
que si bé s’han vist considerablement transformades, encara hi trobem els edificis més 
interessants del nucli de Navàs, en un context harmònic.

A l’extrem sud del conjunt, també s’inclou la façana est on hi ha un grup de cinc edificis 
que configuren un tram homogeni dins l’entorn del carrer.

Dins el conjunt, destaquen els edificis:

-Casa del número 29
-El mercantil (número 51)
-Cal Simó (número 57)
-Farmàcia Maristany (número 59)

Que pel seu valor individual, es cataloguen com a elements arquitectònics (EA).

Context Situat al mig de la trama urbana del municipi, sobre el traçat de l’antiga carretera

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 3. Parcial
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Nivell 4. Ambiental

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Per ser l'antic traçat del ferrocaril i l'antiga carretera

Per la seva importància dins la trama urbana del municipi

Pel valor arquitectònic dels seus elements

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Conjunt de la Carretera de Berga 12.CA

Bibliografia Arxiu municipal de Navàs (AN).

BADIA I MASGRAU, JOSEP M. (2000), El patrimoni Arquitectònic de Navàs. El 
Xitxarel•lo, núm. 19. Navàs: 18-19.

Informació històrica En Josep Muntada i March, mestre d’obres de Manresa, va projectar la major part de les 
cases de la carretera de Berga, de l’any 1894 al 1909, fent un total de disset cases. L’any 
1914 encara en va fer una altra. La majoria són de disseny ben simple, no destaquen per 
cap element artístic. 
Entre les cases que va fer, podem esmentar l’edifici on hi ha la fotografia Manubens, 
emplaçat al núm. 31 de la carretera de Berga. Manté la forma original de quan es va 
construir l’any 1900 i està ben restaurat; La casa núm. 28 on a la planta baixa s’hi ubica la 
barberia Santamaria, s’hi aixecà un segon pis el 1894. Conserva la forma primitiva i està 
ben restaurat. Eren obres seves l’Ateneu datada al 1900, avui Cal Ramon, amb la 
fisonomia ben transformada, situada al núm. 33 de la Carretera de Berga. A la casa núm. 
35 encara es conserva la barana original del capdamunt de la façana, que totes les cases 
havien tingut i han anat desapareixent.
Entre les cases que projectà n’hem de destacar sobretot dues: L’edifici núm. 59 
(Farmàcia Maristany) datat l’any 1909 i Ca l’Emília, avui Màquines Majoral (1905), 
propietat de la família Roca i situat al núm. 37. El primer edifici és potser una de les 
millors obres que projectà Josep Muntada i March. El segon exemple ha estat molt 
transformat. D’aquest sabem a partir dels plànols conservats a l’arxiu municipal (AN) que 
presentava elements ben modernistes com una porta d’entrada amb arc parabòlic i una 
finestra a banda i banda amb arcs d’estil gòtic. 
Finalment queda per comentar els edificis de Cal Fuster llarg amb un pis alçat el 1903, 
Cal Morist amb un pis alçat l’any 1909 i Cal Valentí – Fonda Navàs, tots ells desapareguts  
ja fa anys (BADIA, 2000: 19).
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Cantonada oest amb el carrer de Delfinia Bonet Cantonada oest amb el carrer de Pau Casals
EAUCA EAUCA

Vista direcció sud Grup d'habitatges de l'extrem sud del conjunt
EAUCA EAUCA

Cantonada oest amb la carretera de Viver Casa del núm. 27
EAUCA EAUCA
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El Mercantil Cal Simó
EAUCA EAUCA

Casa del núm. 41 Casa del núm. 55
EAUCA EAUCA

Farmàcia MaristanyCasa de Josep Giralt, núm. 29 
EAUCA EAUCA

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

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

Navàs

Conjunt de la Carretera de Berga 12.CA

Casa del núm. 45 Casa del núm. 67

EAUCA EAUCA
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Indret / barri Nucli de Navàs
LOCALITZACIÓ

406804 y 4639351Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 1000 DiBa editada EAUCA

406804 y 4639351;x 

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

Carrer  de la Indústria
Carrer  de Sta. Teresa del nen Jesús

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2. Eixample
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Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia 13.CA

Conjunt / elements Àmbit dins la trama de carrers del nucli que creix cap a ponent del passeig Ramon Vall, 
que conserva les primeres edificacions que varen ocupar l’eixample, i que si bé, no 
mantenen el mateix tipus d’ordenació, l’entorn presenta una imatge homogènia d’un 
passat recent.

El traçat del carrer Indústria, amb una orientació est-oest, és totalment recta, amb una 
rasant plana i una amplada constant de set  metres, la mateixa que el carrer de Santa 
Eulàlia, tot i que aquest discorre direcció nord-sud, i una considerable pujada direcció 
nord. El tram inventariat és d’uns setanta-cinc metres de llarg del carrer Indústria, de la 
façana nord de l’extrem de llevant, i de vint-i-quatre metres al carrer Santa Eulàlia des del 
carrer Indústria direcció nord.

Les edificacions que engloba el conjunt, es diferencien en dues tipologies. Per una banda, 
al carrer Indústria, hi ha dos habitatges unifamiliars aïllats, que es desenvolupen en planta 
baixa, i per l’altre, al llarg del tram del carrer Santa Eulàlia, hi ha un petit conjunt de quatre 
habitatges entre mitgeres que es desenvolupen en planta baixa, planta pis i golfes, amb 
coberta de teula aràbiga a dues aigües i carener paral•lel a la façana principal. 

Les façanes amb petites variacions, s’ordenen a partir de dos eixos verticals de 
composició, situant a planta baixa una porta, una portalada i una finestra i a la planta 
primera dues balconades que obren sobre un únic balcó de l’amplada de la façana.  Dues 
petites obertures a la planta golfes acaben de configurar les façanes de cada un dels 
elements.

Context Situat a ponent del passeig Ramon Vall dins la trama urbana d’eixample.

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

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 valor tipològic dels seus elements

Elements Es protegirà els elements característics que conformen l’ambient urbà i l’harmonia del 
conjunt:
-Composicions i volumetries originals destacades
-Elements arquitectònics significatius: balcons, mènsules i obertures emmarcades amb 
pedra i/o valor artístic que mantinguin una inscripció.
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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 Els carrers Indústria i Santa Eulàlia formen part de la trama urbana projectada per Pau 
Duarri. 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, un d’ells va ser el carrer Santa Eulàlia. Es trobava en terrenys cedits per la 
propietat de Can Vall. El seu nom probablement es va posar en record de l’antiga església 
de Santa Eulàlia de Can Vall, actualment desapareguda. A l’extrem sud del carrer Santa 
Eulàlia hi ha el col•legi Sant Josep, que va ser inaugurat per les germanes carmelites 
Missioneres Descalces 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. Durant la República el nom del carrer es va canviar i va passar a dir-se carrer 
Francesc Layret, mentre que el carrer Indústria va mantenir la nomenclatura. En la casa 
del carrer Indústria núm. 10 es conserva com a tanca una part de la reixa de l’antiga 
estació del tren de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Casa unifamiliar aïllada del c/ de la Indústria Cantonada amb el c/ de Sta. Teresa del Nen Jesús
EAUCA EAUCA

Casa unifamiliar aïllada del c/ de la Indústria Casa unifamiliar aïllada del c/ de la Indústria
EAUCA EAUCA

Vista direcció oest del carrer de la Indústria Grup de cases entre mitgeres del c/ Sta. Eulàlia
EAUCA EAUCA
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Conjunt Carrer de la Indústria - Carrer Santa Eulàlia 13.CA

Casa del núm. 56 del c/ Sta. Eulàlia Cases dels núm. 56 i 58 del c/ Sta. Eulàlia
EAUCA EAUCA

Casa del núm. 62 del c/ Sta. Eulàlia Any 1960-61
EAUCA Ajuntament de Navàs

Grup de cases entre mitgeres del c/ Sta. Eulàlia Casa del núm. 56 del c/ Sta. Eulàlia
EAUCA EAUCA
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Indret / barri Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393203 y 4635913Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada Ajuntament de Navàs

393203 y 4635913;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

38.01/38.02/38.03

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  C-55, PK.53
Camí  de Sant Salvaador
Camí  de Valldeperes

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Conjunt / elements Nucli rural format pel conjunt que formen l’església i la rectoria de Sant Salvador de 
Torroella com a element principal, el cementiri situat al nord i la creu situada al sud. La 
creu de terme de pedra treballada, està situada sobre una base de carreus de pedra 
formada per diferents nivells i alçades.  

Pel seu valor individual, es cataloguen com a elements arquitectònics (EA), els següents 
edificis:

-38.01EA - Església de Sant Salvador de Torroella
-38.02EA - Rectoria de Sant Salvador de Torroella
-38.03EA - Cementiri de Sant Salvador de Torroella

Context Situat sobre un turó a la riba dreta del riu Cardener, a la ruta històrica de la sal.

Ús actual Nucli rural
Ús original/altres Nucli rural

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

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

Per ser un dels nuclis rurals de Navàs

Pel valor arquitectònic dels seus elements

Elements Per tractar-se d’un dels nuclis rurals de Navàs, inclòs dins l’antic terme del Castell de 
Castelladral. El conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions originals i 
es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  rural del nucli. Per això, l’àmbit  
de protecció inclou els elements independentment catalogats:

-38.01EA - Església de Sant Salvador de Torroella
-38.02EA - Rectoria de Sant Salvador de Torroella
-38.03EA - Cementiri de Sant Salvador de Torroella

Així com tots els elements  interessants tant espais lliures com construïts que conformen 
la imatge harmònica actual, i són representatius del seu passat com són: el traçat dels 
vials i la creu de terme.
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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. 

El cementiri de de Sant Salvador 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. 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 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. 
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. 

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. 

Als 1950 la família Palà va encarregar 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 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 178. 
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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”. 

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.

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada
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Creu de la missió de Sant Salvador de Torroella Conjunt de l'església i la rectora
Ajuntament de Navàs EAUCA

Església de Sant Salvador de Torroella Portal adovellat d'accés a l'església
EAUCA EAUCA

Conjunt porxat d'accés a la rectoria Paviment interior de còdols de riu
EAUCA EAUCA
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Panteó de la família Palà Barraca de la vinya del condemnat
EAUCA IVA

Creu de la missió Creu de la missió
IVA IVA

Vista del cementiri situat al nord del conjunt Vista interior del recinte del cementiri
EAUCA EAUCA
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Rellotge de sol de la façana sud-est de l'església Rellotge de sol de la façana sud-oest
IVA IVA

Vista des del nord
GVF
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Indret / barri Santa Fe de Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394783 y 4640341Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada IVA

394783 y 4640341;x 

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

39.01/39.02/39.03

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  C-55, PK.58

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Conjunt / elements Nucli rural, antiga quadra de Navàs, format pel recinte tancat que conté l’església de 
Santa Fe de Valldeperes com a element principal, la masia del Sunyer situada al nord-est, 
la rectoria  i els seus coberts, amb l’espai de lliça des del qual s’accedeix, situada a llevant, 
i la creu missionera situada a l’altre costat de la carretera, al sud-oest de l’església. La creu 
construïda amb obra i formigó, consta d’una base, i un pedestal, amb la inscripció 
“Santa Missió 1951”, que recolzen la creu. 

Dins el conjunt també cal destacar el pou que es troba pràcticament annex a la façana 
nord de l’església, format per una base cilíndrica de pedra i una part superior, també 
circular, de maó ceràmic vist.    

Pel seu valor individual, es cataloguen com a elements arquitectònics (EA), els següents 
edificis:

-39.01EA - Església de Santa Fe de Valldeperes
-39.02EA - El Sunyer (masia)
-39.03EA - Rectoria de Santa Fe de Valldeperes

Context Situat a la dreta del riu Cardener, en una plana envoltat per camps de conreu, al nord oest 
del Serrat de l’Obaga Negra.

Ús actual Nucli rural
Ús original/altres Nucli rural

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

Nivell prot. Nivell 2. Conservació
Categoria BCIL / BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

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

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel valor arquitectònic dels seus elements

Elements Per tractar-se d’un dels nuclis rurals de Navàs, inclòs dins l’antic terme del Castell de 
Castelladral. El conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions originals i 
es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  rural del nucli. Per això, l’àmbit  
de protecció inclou els elements independentment catalogats:

-39.01EA - Església de Santa Fe de Valldeperes
-39.02EA - El Sunyer (masia)
-39.03EA - Rectoria de Santa Fe de Valldeperes

Així com tots els elements  interessants tant espais lliures com construïts que conformen 
la imatge harmònica actual, i són representatius del seu passat com són: el traçat dels 
vials, la creu missional i tots els murs que conformen el recinte tancat del conjunt.
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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.

L’església de Santa Fe de Valldeperes és un edifici romànic del segle XII d’una sola nau, 
orientada en l’eix est-oest, i absis amb una espadanya sobre la façana. 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, rematada amb un arc de mig punt adovellat. Els murs 
són totalment llisos, sense cap mena d’ornamentació. 
Associada al temple primitiu es conserva una pica romànica, que probablement hauria 
anat situada al costat de la porta romànica original. Aquesta es troba molt alçada respecte 
el nivell de pavimentació actual. També hi ha un finestral romànic tapiat en el mateix pany 
de façana que l’antiga porta romànica.

En el segle XVII s’hi realitzaren probablement vàries 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 Verge 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 que no és cap 
sant. Els descendents del mas Sunyer diuen que possiblement hagués estat 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. 

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.

El mas Sunyer apareix esmentat entre els masos citats abans del fogatge de 1365-1370 
de la zona de Valldeperes junt amb cal Simon, cal Mas i cal Perejoan Llobet.

Segons la família, el cos nord de la masia El Sunyer va ser construït entre el 1400 i el 
1500, el cos central a partir del 1600, i el cos sud, a partir del 1700, ja al segle XVIII. És 
probable que l’evolució més o menys hagi estat aquesta, i que hi hagi més llindes a 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Usos permesos Segons planejament
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l’interior de la casa que així ho corroborin. En tot cas queda clar que les reformes més 
importants tant a la casa com a l’església es produeixen entre els segles XVII i XVIII. Així 
observem una llinda amb la data de 1770, en un finestral de la primera planta del cos sud 
afegit a la façana principal, on hi ha un balconet.

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.

A l’entorn de l’església observem un pou que presenta una data d’inscripció amb la data 
de 1667 amb un reforç exterior que el revesteix amb data de 1925. També del segle XVII, 
trobem una llinda amb la data de 1606 en un dels coberts de planta baixa, que es troben 
situats a llevant de la masoveria.

Al segle XIX probablement 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 trobem 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; en una llinda hi consta l’any 1862. 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 d’època gòtica. 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, observem en un pilar 
una altra llinda amb la data de 1853.

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.

A les rodalies del mas Sunyer hi ha una creu de la Santa Missió de l’any 1951.
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Vista del conjunt des del sud-oest Vista del conjunt des del sud-est
IVA EAUCA

Mur de llevant Portal adovellat d'accés al recinte Mur de ponent. Portal d'accés al recinte
EAUCA
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Vista interior del recinte amb portal d'accés Vista interior del recinte amb portal d'accés
IVA EAUCA

Vista del recinte interior Façana nord del Sunyer
IVA EAUCA

Façana nord del conjunt El Sunyer
IVA IVA
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Mur de nord. Portal adovellat d'accés al recinte Coberts situats a llevant del conjunt
IVA EAUCA

El Sunyer Pou
IVA IVA

La Rectoria
EAUCA EAUCA
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Creu missional Creu missional
IVA IVA
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Indret / barri Les Esglésies
LOCALITZACIÓ
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Plànol Delimitació bé
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Adreça/es

Base 5000 DiBa editada
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Planejament vigent
Base MUC editada

40.01/40.02

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  del Mujal a Sant Cugat del Racó

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 
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Conjunt / elements Nucli rural, format l’església de Santa Maria de les Esglésies com a element principal i el 
conjunt de la masia i els seus coberts, situada a sud-oest. El conjunt incorpora també 
l’espai exterior delimitat de la masia, lliça o era, a través del qual s’accedeix al seu interior. 

Pel seu valor individual, es cataloguen com a elements arquitectònics (EA), els següents 
edificis:

-40.01EA - Església de Santa Maria de les Esglésies
-40.02EA – Les Esglésies (masia)

Context Situat en un planell entre Sant Cugat del Racó i el nucli del Mujal, enmig de zones de 
conreu i una extensa massa forestal al seu costat de migdia.

Ús actual Nucli rural
Ús original/altres Nucli rural

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

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, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les restriccions 
fixades per la normativa del present PEUPiC.

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Edificis

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 històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Pel seu origen medieval

Pel valor arquitectònic dels seus elements

Elements Per tractar-se d’un dels nuclis rurals de Navàs, inclòs dins l’antic terme del Castell de 
Castelladral. El conjunt manté tant els traçats de vials com algunes edificacions originals i 
es cataloga com a conjunt per tal de mantenir el caràcter  rural del nucli. Per això, l’àmbit  
de protecció inclou els elements independentment catalogats:

-40.01EA - Església de Santa Maria de les Esglésies
-40.02EA – Les Esglésies (masia)

Així com tots els elements  interessants tant espais lliures com construïts que conformen 
la imatge harmònica actual, i són representatius del seu passat com són el traçat dels 
vials.
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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'eles 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 
el 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 probablement 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 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 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. 
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 i la resta eren de fora. 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; 
cal Gemilà 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.
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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
Base Ortofoto ICC editada

Façana nord-oest del conjunt Església de Santa Maria de les Esglésies
EAUCA EAUCA

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Les Esglésies 16 (40).CA

Masia de les Esglésies Portal adovellat d'accés a l'església
EAUCA EAUCA

Façana sud de la masia Absisi romànic
EAUCA EAUCA

Restes del mur semicircular Façana sud de l'església
EAUCA IPAHN

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Foto any 1970 de l'església Façana nord de la masia
J.M. Gavín. Inv. Esglésies IPAHN
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Indret / barri Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393469 y 4636352Coordenades UTM ;x 

Localització Context

Codi INE 141

Plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme cat.

Adreça/es

Base 5000 DiBa editada EAUCA

393469 y 4636352;x 

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

Carrer  C-55, PK.53,5

Pla vigent Normes Subsidiàries de 
Planejament. (1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A. Agrícola 

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Conjunt / elements Raval a peu de carretera, que conforma un conjunt alineat, desenvolupat al llarg del 
temps, amb origen a la masia de Can Flautes situada a l’extrem nord. Tot i les diferents 
tipologies edificatòries que conformen el raval, es manté una harmonia compositiva i 
paisatgística del conjunt. 

Dins el conjunt destaca la masia de Can Flautes, com a origen del raval, de planta 
rectangular i que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. Amb el mateix 
caràcter rural, i direcció sud, hi ha Cal Fuster i Cal Rata, també de planta rectangular i 
desenvolupats en planta baixa, planta pis i golfes.  A l’extrem sud, i amb un caràcter més 
urbà i residencial, però mantenint l’harmonia del conjunt, destaca Ca l’Espelta 
desenvolupat en planta baixa i dues plantes pis, que a diferencia dels altres elements 
destacats del raval, té la coberta amb el carener paral•lel a la façana principal, emfatitzant 
la seva tipologia més urbana alineada al vial.

El conjunt el formen les cases amb els seus coberts, ordenades de nord a sud, següents:

-Can Flautes 
-Cal Ramonillo
-Cal Fariner
-Cal Fuster
-Cal Rata
-Ca l’Espelta.

Context Situat al marge esquerre del riu Cardener, al nord de la colònia tèxtil de Palà de Torroella, i 
situat al llarg del costat de ponent de la carretera C-55

Ús actual Residencial
Ús original/altres Residencial

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADACATALOGACIÓ VIGENT

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos Segons planejament

S’admeten les intervencions que determina el planejament vigent, amb les 
restriccions fixades per la normativa del present PEUPiC.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via .

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Conjunts

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 valor tipològic dels seus elements

Elements Es protegeix el front edificat i volumetria original del conjunt.

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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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: 101-102.
http://mariaestruch.blogspot.com/2009/01/avui-dia-ja-no-es-veu-lorella-del-llop.html
http://fesmemoria.noticx.cat/drupal/?q=gallery&g2_itemId=7125&g2_page=8

Informació històrica El raval de Can Flautes es troba situat a peu de l’antic camí ral de Cardona a Manresa, a 
uns 500 m al sud de la masia de l'Hostalet. La masia de Can Flautes és la primera casa 
que trobem al nord del conjunt. Arran i al sud d’aquesta s’edificaren més cases. Les 
següents són Cal Ramonillo i Cal Fariner, ambdues estan ocupant dos volums d’una 
antiga masia. Ara són cases independents. Després trobem les masies de Cal Fuster, Cal 
Rata i Ca l’Espelta. 
En un cens de l’Ajuntament de Castelladral de l’any 1878 entre les masies que hi figuren 
trobem la masia de cal Ramonillo, Fígols (antic cal Fariné), can Flautes i l’Hostalet. Aquest 
darrer ja el trobem llistat en el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels 
anys 1861 i 1862.
Una de les cases del Raval conserva una llinda de l’any 1907. 
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 el nom de Can 
Flautes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Vista direcció sud-est Can Flautes
EAUCA EAUCA

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Can Flautes Vista direcció nord-oest
EAUCA EAUCA

Ca l'Espelta Cal Rata
EAUCA EAUCA

Portal d'accés a Cal Rata Inscripció "1907" a la clau de l'arc
EAUCA EAUCA

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Cal Rata i Cal Fuster Can Flautes
EAUCA EAUCA

Cal Fariner Gravat a la clau de l'arc de Can Flautes
EAUCA EAUCA

Ca l'Espelta
GVF

2015Autors :  Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Indret Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

401476
y = 4639121

Coordenades UTM ; x =

Localització Vista general del jaciment

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  de Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Sant Cugat del Racó 01.BARP

Elements Troballa de ceràmica romana en superfície representada per restes disperses de tègula i 
ceràmica africana sigil·lada clara.

Context El jaciment es troba situat en terreny erm a poca distància del camí que mena a l'església 
de Sant Cugat del Racó. S'accedeix al jaciment pel camí rural de Navàs a Castelladral. El 
paratge es caracteritza per un relleu de suaus ondulacions emmarcat entre la riera de 
Sant Cugat i la riera de les Esglésies, on predominen els camps de conreu envoltats de 
franges de bosc de pi blanc.

Ús actual Explotació agrícola, terreny erm

Cronologia Alt i Baix Imperi romà (Segles I-IIIdC)

Ús original/altres Assentament romà

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Treballs agrícoles i ramaders 

Estat conservació Dolent;  Cap rastre de l’antic assentament romà ni de d’altres estructures vinculades. No 
és possible determinar amb exactitud l’extensió real del jaciment ni tampoc l’estat de 
conservació.

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Informació històrica El jaciment va ser donat a conèixer per Josep Maria Badia l'any 1984 en una publicació 
d'àmbit comarcal. L'any 2006 es realitzen unes prospeccions arqueològiques en el tram 
final de la Vall del Cardener. Entorn les rodalies de l'església documenten només 
materials d'època moderna i contemporània. La revisió de la Carta Arqueològica de l'any 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1546 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1546 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Bibliografia BADIA, J. M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs".  XXVI 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos (Manresa, 1981), Centre d'Estudis del Bages, Vol. 
I. Manresa, 119. 
D
Llicenciats,  (Les Fonts: Quaderns de recerca i divulgació; núm. 6), Manresa: 30-31, 
59.
FOLCH, C.; GIBERT, J.: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall del 
Cardener. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 7084.
Fitxa jaciment arqueològic núm. 1546 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.
Font Oral: Josep Maria Badia.

2010 no aporta dades noves i tampoc es documenta cap tipus de material arqueològic en 
superfície. En la visita actual al jaciment (abril 2015), acompanyada pel seu descobridor 
Josep Maria Badia, podem observar com a la zona nord del cementiri es localitzen en una 
petita feixa delimitada amb cintes i filat com a recinte de pastura de cavalls, algun 
fragment ceràmic de difícil adscripció cronològica, així com un bloc de pedra treballat que 
podria correspondre a un fragment d'una antiga creu.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista jaciment des del camíVista jaciment a tocar el cementiri
GVF GVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Vista jaciment des de ponent
GVF
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Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

406885
y = 4639516

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 NNSS de Navàs (1994)
Classificació SU (Sòl Urbà)
Qualificació V-Sistema General Viari 

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Elements Sis cistes neolítiques acompanyades de restes òssies humanes i ceràmica, entre la qual 
destaca un gran vas ovoide i un de forma troncocònica. Tenim algunes dades més 
concretes sobre el contingut de tres tombes, anomenades a la bibliografia com a 
Sepultures I, II i III. En la Sepultura I, localitzada en el moment de construcció del Passeig 
poc abans de 1936, s’hi recuperà un crani. La sepultura II proporcionà un esquelet i un 
vas sencer de forma ovoïdal amb nanses tipus cinta prop de la vora i dos mugrons. Les 
seves mesures són de 40 cm d’alçària, 20 cm de diàmetre de boca i 30 cm de diàmetre a 
l’alçada de la panxa de la peça, i 12 cm de diàmetre de base, amb un gruix d’1 cm. La III 
sepultura contenia un enterrament del qual es conservava l’esquelet  i un vas fragmentat 
de forma troncocònica i fons pla. Mesurava 27 cm d’alçària, 38 cm de diàmetre a la base i 
un centímetre de gruix (DAURA-GALOBART, 1984: 52).

Context Gran avinguda peatonal central delimitada per dues vies de circulació de vehicles i les 
respectives voreres arran dels edificis. La necròpolis sembla que es concentraria a la zona 
nord del Passeig de Ramon Vall i s'estendria fins al peu de Can Vall.

Ús actual Zona urbana, peatonal i viària

Cronologia Neolític Mig Recent (3500 - 2500 aC)

Ús original/altres Necròpolis

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 Obres de rebaix al subsòl per treballs de manteniment dels serveis bàsics públics

Estat conservació Dolent;  Cap rastre de l’antic assentament romà ni de d’altres estructures vinculades. No 
és possible determinar amb exactitud l’extensió real del jaciment ni tampoc l’estat de 
conservació.

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1547 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1547 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions El material procedent de les tombes excavades als anys seixanta del segle XX es 
conserva actualment al Museu de Berga.

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981),  vol. I. Manresa, 115. 
BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 158. 
CASTILLO, A. 1962: "Las necrópolis de cistas no megalíticas de Navàs", VII Congreso 
Nacional de Arqueologia (Barcelona, 1960), Zaragoza.
CURA, M.; VILARDELL, R. 1982: "El fenòmen megalític a les comarques centrals de 
Catalunya". XI Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Ausa vol. X, Vic. 
CURA, M. 1980: Guia arqueològica del Bages. El Bages. Aproximació al medi natural i 
humà de la comarca. CECB, Granollers, Manresa. 
DAURA, A.; GALOBART, J. 1982: L’arqueologia al Bages (I). Les Fonts. Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 5. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 32, 52, 55. 
D
Parcir, Manresa. 
DAURA, A; GALOBART, J.; PIÑERO, J. (1995): L'arqueologia al Bages. Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa. 
MUÑOZ 1965: La cultura neolítica catalana de los sepulcros. Barcelona. 
PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. 
SADURNÍ / Redacció 1987: "Redescobreixen dues tombes neolítiques al passeig de 
Navàs", Regió 7 (24-11-87), Manresa. 
Fitxa jaciment arqueològic núm. 1547 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.
Fonts Orals: Albert Obradors (cap de l’OAC) i Xavier Pons (regidor d’Urbanisme), 
ambdós de l’ajuntament de Navàs.

Informació històrica En les diverses obres al Passeig de Ramon Vall des de la seva construcció el 1936 fins al 
1987 han anat apareixent diverses tombes amb restes humanes i material ceràmic 
corresponents al període neolític anomenat dels Sepulcres de Fossa (PIÑERO, 1995). 
Aquests enterraments són fruit de troballes fortuïtes localitzades en diferents moments, 
apareixent fins a un nombre de sis tombes que contenien restes òssies humanes i 
ceràmica (BADIA, 1988: 158). Com a dades més concretes es té constància de la troballa 
d’una tomba en el moment de construcció del Passeig, de la qual es recuperà un crani. 
Dues tombes més foren localitzades el 1960 quan novament es feren obres al passeig. 
Són anomenades a la bibliografia de referència com a sepultures I, II i III (DAURA; 
GALOBART, 1984: 52). L'any 2010 es fa la revisió de la carta arqueològica.  Amb motiu 
de la realització del present Catàleg i PEUP de Navàs vam visitar la zona al gener de 
2015 acompanyats de diferents membres de la Corporació Municipal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto

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

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

Navàs

Passeig de Ramon Vall 02.BARP

Base ortofoto ICC editada

Vista del passeig des d'un lateralVista del passeig de nord a sud
ILL ILL

Vista del passeig de sud a nord Vas neolític de la sepultura II
AD-JG 1982ILL
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Tomba del Moro de Vallbona (Torroella) 03.BARP

Indret Serrat de Vallbona
LOCALITZACIÓ

391135
y = 4635872

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Tomba del Serrat de les Moles

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

Camí  de Vallbona

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

Tomba del Moro de Vallbona (Torroella) 03.BARP

Elements Entre els materials recuperats per Serra Vilaró en destaquen un ganivet de sílex de 16 cm 
de llarg, dentàliums, dues denes de petxina (una d'esteatita i una de pecten) i un fragment 
de terrissa amb arrencament de nansa i una punta de sageta de sílex. Les restes es 
troben al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Context El dolmen es troba situat en una zona boscosa molt espessa, on predomina el pi blanc i la 
vegetació arbustiva (arboç, garric…), a una cota de 544 m snm, just a la carena del Serrat 
de Vallbona, i prop d’una franja desforestada que creua la mateixa. Al capdamunt de la 
franja hom pot veure una de les torres d’alta tensió que ens serveixen per una banda per 
accedir més fàcilment al jaciment, altrament l’accés pel bosc és inviable, i per altra com a 
referència fàcilment identificable per a localitzar el dolmen. Donat que, un cop situats a la 
carena des d’aquest punt, cal resseguir uns 50 m cap al sud un sender que transcorre per 
la carena en direcció a la masia de Vallbona. 
S'hi accedeix des de Palà de Torroella, on cal primer travessar el riu Cardener, passar 
per la Granja del Masover i emprendre el camí de Vallbona fins a la mateixa casa. Un cop 
allà cal continuar la pista que voreja el serrat pel sud-oest i arribar fins al peu de la franja 
desforestada. Es tracta d’un dolmen simple amb un túmul circular d’aproximadament 8 m 
de diàmetre, força ben conservat. És clarament identificable sobretot als laterals i a la 
capçalera. La cambra està constituïda per una llosa a la capçalera, dues al lateral sud i 
una al lateral nord força inclinada vers l’interior. La llosa que delimita l’estructura pel costat 
sud presenta uns 2,20 m de llargària i la llosa nord arriba als 2,80 m. La llosa més petita 
del costat sud i també més allunyada de la capçalera assenyala el vestíbul. 
Tipològicament probablement se’l pot considerar del tipus arca amb vestíbul-pou, amb un 
accés que s’obre en el túmul davant de la cambra i que facilita l’entrada al nivell inferior de 
l’arca. A l’interior s’observen encara algunes lloses planes que deuen pertànyer al sòl de 
l’estructura.

Ús actual Terreny erm

Cronologia Calcolític - Bronze Antic (2200 - 1500aC)

Ús original/altres Lloc d'enterrament: inhumació col·lectiva en dolmen

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1548 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1548 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

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



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

Navàs

Tomba del Moro de Vallbona (Torroella) 03.BARP

Observacions Les lloses del dolmen es troben inclinades vers l'interior, malgrat tot es troben ben 
assentades i el túmul està intacte.

Bibliografia ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J. 1945: Carta arqueológica de 
España. Província de Barcelona. Madrid. CSIC.                  
CURA, M. 1980: Guia arqueològica del Bages. El Bages. Aproximació al medi natural i 
humà de la comarca. CECB, Granollers, Manresa.  

Catalunya”. XI Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Ausa vol. X, Vic. 
CURA, M. 1987: “Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals 
de la Catalunya interior”. Cota Zero, núm. 3, 76-102.          

Recerca i Divulgació, núm. 5. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 64, 73. 
FONT, J.O. 2003: Informe - memòria de la prospecció dels següents sepulcres 
megalítics: (...) Tomba del Moro de Vallbona (Navàs, Bages) (...). Arxiu Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia, núm. Reg. 4729. 
FONT, J.O. 2006: Les orientacions dels sepulcres de corredor, galeries catalanes i 
arques amb vestíbul-pou de Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
SERRA I VILARÓ, J. 1927: La civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu 
estudi, Solsona. 
TARRÚS, J. 2003: “Els constructors de megàlits a Catalunya: cistes i dòlmens entre els 
mil·lennis V-III cal aC”. Cota Zero, núm. 18, 54-75, 63-64. 
Fitxa jaciment arqueològic núm. 1548 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Informació històrica El dolmen fou excavat per Serra Vilaró l'any 1923, posteriorment en publicaria els 
resultats.  L'any 1988 és documentat a la Carta Arqueològica per primera vegada per 
Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez. L'any 2003 el jaciment és visitat per Josep 
Oriol Font arran de la realització de la seva tesi doctoral, en fa una descripció acurada i la 
caracterització cronològica actualitzada. L'any 2010 Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de 
la Carta Arqueològica. En la nostra visita durant els treballs de redacció del present 
Catàleg (30 d'abril de 2015) podem corroborar el bon estat de conservació del dolmen i 
del seu túmul des que fou excavat per Serra i Vilaró. Documentem també que la cambra 
presenta una eix longitudinal en sentit NW-SE i una orientació de 285ºN.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Projecte d'investigació dins del projecte: "El Pleistocè Superior i l'Holocè a Catalunya", dut 
a terme entre l' 11 i 16 d'octubre de 2003, dirigit per Josep Oriol Font Cot, i promogut per 
la Universitat de Barcelona (Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. 
Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

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

Vista de l'entrada al dolmenCroquis alçat del dolmen
AD-JG 1982 GVF

El dolmen vist des d'un lateral Vista del túmul del dolmen
GVFGVF
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Vista del dolmen amb el túmul parcialment net Vista posterior del dolmen
GVFGVF

Vista del dolmen des del costat nord Vista frontal del dolmen
GVF GVF
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Solell de Can Ribes 04.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

405979
y = 4639449

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Vinyes Oest, Zona Oest de Navàs

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

Carrer  Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Solell de Can Ribes 04.BARP

Elements S'hi ha recuperat ceràmica a mà del Bronze Final i ceràmica romana, entre la qual destaca 
la presència d'àmfora itàlica, ceràmica comuna i tègula.

Context El jaciment es troba en una zona oberta i de pendents suaus caracteritzat per grans 
camps de conreus, antigament vinyes, situades a ponent del nucli de Navàs i al peu de 
petites elevacions de bosc de pi blanc. Actualment es troba separat del nucli urbà i queda 
situat al costat nord de la carretera C-16/E9 (Eix del Llobregat). S'hi accedeix o bé pel 
carrer de Castelladral o bé pel vial de servei paral·lel a la carretera esmentada, passant 
per davant d'una petita granja.

Ús actual Explotació agrícola

Cronologia Bronze Final (900-650aC) - Romà (218aC - 476dC)
900-650aC
900-650aC; 218aC - 476dC

Ús original/altres Petit assentament rural

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 Treballs agrícoles

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Informació històrica L'any 1981 Josep Mª Badia dóna a conèixer l'existència del jaciment conegut ara com a 

Solell de Can Ribes en la XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a la 
capital del Bages. L'any 1988 es fa la carta arqueològica de la Comarca del Bages i es 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològ. 
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1549 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1549 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

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



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

Navàs

Solell de Can Ribes 04.BARP

Observacions La ubicació sobre mapa del jaciment detallada a la carta arqueològica (revisió 2010) no 
acaba de ser correcta segons comenta el seu descobridor. Es tracta d'una superfície molt 
més gran delimitada pel camp que en sentit est-oest s’estén per sobre la zona delimitada 
a la Carta.

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, 117-
119.  
BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 158-
159. 
DAURA, A., GALOBART, J. 1982: L’arqueologia al Bages (II). Les Fonts, Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 30-31. 
Fitxa jaciment arqueològic núm. 1549 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya. 
Font Oral: Josep Maria Badia.

documenta l'existència d'aquest jaciment per part dels arqueòlegs Antoni Daura, Joan  
Galobart i Eduard Sánchez. L'any 2010 l'arqueòleg Xavier Oms revisa la fitxa de la Carta 
Arqueològica en la qual es documenta també la presència d'algun fragment ceràmic a torn 
i de cocció occidant, que podria correspondre a ceràmica comuna d'època romana. En la 
nostra visita al jaciment per a l'elaboració del Catàleg, realitzada en data de 29 d'abril de 
2015 en companyia de l'historiador local Josep Mª Badia, podem corroborar també la 
troballa d'algun fragment de ceràmica comuna romana de cocció oxidant.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Vista de la zona de les troballes ceràmiquesVista de la zona de les troballes ceràmiques
GVF GVF

Vista de la zona de les troballes ceràmiques
GVF

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



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

Navàs

Can Vall 05.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

406663
y = 4639693

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 BAMP06

Carrer  Circumval·lació
Camí  del Cementiri

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 

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

Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals
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Elements Troballa de ceràmica ibèrica en superfície i també de ceràmica d'importació romana 
(campaniana) datada en contextos de segle IIaC (BADIA, 1984: 118).

Context El jaciment es troba al nord-oest del nucli urbà de Navàs, delimitat pel carrer 
Circumval·lació, l'antic camí del cementiri i el vial d'accés a la C-16/E-9, formant una 
superfície d'aspecte triangular de 9700 m2, segons ubicació de la Carta Arqueològica. 
Probablement el jaciment conservat presenti una superfície molt inferior, tenint en compte 
les observacions fetes pel seu descobridor. La zona concreta on es localitzaren els 
fragments de ceràmica ibèrica és una petita plataforma plana un xic més elevada dins un 
solar no construït. Aquest es troba situat entre dues finques edificades. Presenta el mateix 
aspecte que fa algunes dècades i encara es pot veure una antiga grua i una barra 
metàl·lica pintada fotografiades durant el fitxatge del jaciment a la Carta Arqueològica l'any 
1988.

Ús actual Solar no edificat

Cronologia Ferro - Ibèric Final (150-100aC), segle IIaC

Ús original/altres Assentament rural o lloc d'habitació sense estructures visibles

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 L'edificabilitat del solar

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1550 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1550 de l'IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions Solar no edificat. Podrien conservar-se estructures subterrànies tipus sitges 
d'emmagatzematge.

Bibliografia BADIA, J. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la XXVI 
Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa, 115-121. 
DAURA, A.; GALOBART, J. 1983: L’arqueologia al Bages (II). Les Fonts, Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 118.
SÁNCHEZ, E. 1987: El poblament pre-romà al Bages, Manresa: Caixa d’Estalvis de 
Manresa, 156. 
Fitxa jaciment arqueològic n. 1550 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Maria Badia l'any 1981 en la XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a la 
capital del Bages, i posteriorment publicat l'any 1984. Documentat a la Carta Arqueològica 
l'any 1988 pels arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez i revisat l'any 
2010 per l'arqueòleg Xavier Oms. Visitat en data 29 d'abril de 2015 en companyia del seu 
descobridor Josep Maria Badia per a l'elaboració del present Catàleg.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista des del carrer Circumval·lacióVista de proximitat
GVF GVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Vista del solar des de l'antic camí del Cementiri
GVF

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

Informació històrica El jaciment fou donat a conèixer per primera vegada per part de l'historiador local Josep 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA



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

Navàs

Masia de Can Vall 06.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

406687
y = 4639479

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas de Can Vall

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 BAMP05

Carrer  Santa Teresina del Nen Jesús

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació VP-Zona de Verd Privat 

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Masia de Can Vall 06.BARP

Elements Com a elements ceràmics recuperats al jaciment s'esmenta la presència d'àmfora itàlica, 
sigil·lada sense especificar-ne el tipus, i sigil·lada clara (BADIA, 1988: 159).

Context Zona urbana situada en un pla al nord del Mas Can Vall, actualment queda algun solar no 
edificat en la zona prospectada antigament. S'hi localitzà ceràmica romana en superfície. 
Durant la revisió de la Carta Arqueològica l'any 2010 s'assenyala la zona sud de la Masia 
de Can Vall com a zona de les troballes, caracteritzada per quatre feixes esglaonades. El 
seu descobridor Josep Maria Badia ens discuteix aquesta ubicació i diu que no es 
correspon amb l'indret on ell en recuperà la ceràmica, just al costat oposat de la Masia de 
can Vall.

Ús actual Zona urbana amb unes poques parcel·les i espais sense edificar.

Cronologia Alt Imperi Romà (50-100dC)

Ús original/altres Petit assentament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 Riscos derivats dels possibles rebaixos tan en els vials com en les finques privades.

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Informació històrica L'any 1981 en Josep Maria Badia dóna a conèixer la troballa de ceràmiques ibèriques a la 
zona de Can Vall (BADIA, 1984: 118), però no parla encara de troballes de ceràmica 
romana en aquesta zona. No és fins més tard que el mateix historiador identifica més al 
sud, a l'altra banda del carrer Circumval·lació i més pròximes a la Masia de Can Vall, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1551 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1551 de l'IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions Quedan alguns espais i solars sense edificar encara.

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs" Actes de la XXVI 
Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa, 115-121. 
BADIA, J.M. 1988. "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 155-
182. 
Fitxa jaciment arqueològic n. 1551 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

ceràmica romana d'època imperial (BADIA, 1988: 159). L'any 1988 els arqueòlegs Antoni 
Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez durant els treballs de realització de la Carta 
Arqueològica del Bages fitxen el jaciment de Mas de Can Vall. Més endavant l'any 2010 
Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de la Carta Arqueològica. Durant la nostra visita (abril 
2015) observem com la zona de les troballes és actualment urbanitzada amb alguns 
espais i solars sense edificar. En Josep Maria Badia el seu descobridor ens comenta que 
no té notícies de noves troballes a l'indret relacionades amb la construcció dels diferents 
edificis que han afectat el subsòl d'aquesta zona en les darreres dècades.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista des del nord
GVF

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

404957
y = 4638217

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Bartomeus, Can Bartomeus, el Mojal

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

Camí  rural de Navàs a Castelladral
Camí  del Cementiri

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació 1- Conjunts de conservació de 

l'estructura urbana 

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

Navàs

El Mujal 07.BARP

Elements S'hi han recuperat ceràmiques romanes tipus sigil·lada sudgàl·lica, sigil·lada clara A i 
ceràmica comuna oxidada, a més de fragments de tègula. Col·lecció particular de JMB de 
Navàs.

Context El jaciment es troba en una zona de camps de conreus situada davant el poble del Mujal i 
de l'església de la Santa Creu, al costat sud de la carretera o camí rural de Navàs a 
Castelladral. Queda delimitat per dos camins rurals que van fins al cementiri. El camí de 
llevant es troba arran de Bartomeus. És el situat més a ponent que presenta un alt marge 
de margues o argiles vermelles on apareixen diversos fragments ceràmics visibles en el 
tall.

Ús actual Explotació agrària, camps de conreu

Cronologia Alt i Baix Imperi Romà (segles I-IIIdC)

Ús original/altres Assentament rural

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 Riscos derivats dels rebaixos relacionats amb treballs agrícoles

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Informació històrica L'any 1981 l'historiador Josep Maria Badia dóna a conèixer el jaciment amb el nom d'El 
Mojal en el transcurs de la XXVI Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a 
Manresa; posteriorment es publiquen les Actes (BADIA, 1984: 119). L'any 1988 els 
arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez durant els treballs de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1552 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa n. 1552 de l'IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions Cal tenir una especial atenció en l’extrem del camp situat a la zona més propera a 
l’església perquè presenta expectatives de cotes més elevades.

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa,  115-
121. 
BADIA, J.M. 1988: Navàs. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 1988, 
pp. 155-182. 
DAURA, A.; GALOBART, J. 1983: L’arqueologia al Bages (II), Les Fonts, Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats. Manresa, 30-31. 
Fitxa jaciment arqueològic n. 1552 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya. 
Font Oral: Josep Maria Badia i Masgrau.

realització de la Carta Arqueològica del Bages fitxen el jaciment anomenant-lo "El Mujal". 
A partir de l'any 1988 el jaciment passa a ser conegut a la bibliografia com a Bartomeus 
(BADIA, 1988: 159).  Més endavant l'any 2010 Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de la 
Carta Arqueològica i en recull la doble nomenclatura. En la nostra visita al jaciment (abril 
de 2015) observem en el marge esquerre del camí del cementiri, que voreja el camp de 
conreu situat al sud de Bartomeus i davant per davant de l'església de la Santa Creu del 
Mujal, a una certa profunditat una gran dispersió de ceràmica comuna oxidada força 
fragmentada, probablement alguns fragments puguin atribuir-se a factura romana.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista del jaciment des de la carreteraEn el tall s'observen fragments ceràmics

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

Jaciment a primer terme i el nucli del Mojal Marge en el camí del cementiri
GVFGVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Indret Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

402352
y = 4638560

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

Camí  rural de Navàs a Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació A-Agrícola 

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

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

Navàs

Mas de les Esglésies 08.BARP

Elements Troballa de ceràmica de Merlès amb decoració de cordons amb ditades o ratlles i de pasta 
força fina, localitzada junt amb materials d'altres èpoques. Sembla que per les seves 
característiques poden datar-se en la primera edat del Ferro i el període Ibèric (BADIA, 
1984: 117-118). A les rodalies de les Esglésies i sense context ceràmic es té notícia de la 
troballa de sílex, en concret una peça en forma d'ametlla i un burí (BADIA, 1988: 158). En 
la mateixa publicació s'esmenta entre altres jaciments, el jaciment de les Esglésies, com a 
indrets on s'ha localitzat ceràmica romana: sigil·lada, sigil·lada clara i teula romana 
(BADIA, 1988: 159).

Context El jaciment es troba en una zona delimitada per un costat per la carretera o camí rural de 
Navàs a Castelladral, al nord, el camí d'accés a les esglésies per l'oest i la plataforma 
entorn el sector nord-est de les edificacions que conforma el conjunt de les Esglésies. 
Aquest nucli es troba envoltat de camps de conreu rodejats de bosc de pi blanc i negre en 
una petita elevació situada al marge esquerre del torrent de les Esglésies, amb suau 
pendent vers aquest.

Ús actual Explotació agropecuària, erm i bosc de pi blanc i pi negre.

Cronologia Ferro/Ibèric antic  - Romà alt imperial - Medieval (650aC - 1492dC)

Ús original/altres Assentament.

Entorn de protecció No és possible determinar amb exactitud l’extensió real, la cronologia d'abast del jaciment 
ni tampoc l’estat de conservació, donat que les dades són escasses. 
La delimitació de l'entorn de protecció que es dóna a la Carta Arqueològica no és 
suficient, ja que només s'assenyala un punt al costat sud-oest de l'església.

 Riscos derivats de rebaixos tan en l'aixamplament del camí com dels treballs agrícoles.

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. BCIL

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1553 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1553 de l'IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions La delimitació de l'entorn de protecció que es dóna a la Carta Arqueològica no és 
suficient, ja que només s'assenyala un punt al costat sud-oest de l'església.

Bibliografia BADIA,  J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa, 115-121. 
BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 155-
182. 
FOLCH, C.; GIBERT, J. 2006: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall del 
Cardener. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg: 7084. 
Fitxa jaciment arqueològic n. 1553 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica L'any 1981 l'historiador Josep Maria Badia dóna a conèixer el jaciment en el transcurs de 
la XXVI Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a Manresa; posteriorment es 
publiquen les Actes (BADIA, 1984: 119). L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan 
Galobart i Eduard Sánchez durant els treballs de realització de la Carta Arqueològica del 
Bages fitxen el jaciment com d'època romana altimperial per la presència de dos o tres 
fragments de ceràmica sigil·lada. És però també durant aquest any 1988 que apareixen 
més referències publicades sobre el jaciment (BADIA, 1988: 159). L'any 2006 es duu a 
terme una prospecció arqueològica en el tram final de la vall del Cardener per C. Folch i J. 
Gibert, durant la qual visiten l'indret i documenten en els camps adjacents materials 
ceràmics moderns i contemporanis. L'any 2010 Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de la 
Carta Arqueològica.  En la nostra visita al jaciment (abril de 2015) amb el seu descobridor 
Josep Maria Badia ens situa el jaciment en el costat esquerre del camí d'accés a les 
Esglésies, ocupant una superfície indeterminada actualment erma a ponent del Conjunt 
de les Esglésies.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Vista del jaciment des del nordTomba excavada a la roca
GVF GVF

Vista del jaciment des de Les Esglésies
GVF

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

Riera de Navarons 09.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

406918
y = 4640242

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

Camí  Font de Navarons
Camí  Granges del Pinetell

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 

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

Navàs

Riera de Navarons 09.BARP

Elements Troballa de ceràmica romana sigil·lada i sigil·lada clara (BADIA, 1988: 159). Aquests 
materials formen part de la seva col·lecció particular.

Context El jaciment es localitza en un suau vessant format per feixes ermes, antigament ocupades 
per conreus de vinya que limiten pel costat nord-est amb un bosc de pi blanc. Es troba 
emmarcat entre el torrent del Puntes, situat ja en terme de Puig-Reig i el curs d’aigua de la 
font de Navarons al sud.
Si hom pren l’antiga carretera de Berga des del nucli de Navàs just passat el pont de la 
C-16/A9, a mà esquerra surt el camí que va a la font de Navarons. En aquest punt cal 
estar al cas i prendre un sender estret que surt a peu de carretera uns metres més al nord 
i que voreja les antigues terrasses. Aquest sender s’enfila dret tossal amunt fins a l’indret 
on assenyalen el jaciment els arqueòlegs que feren la revisió de la fitxa l’any 2010. La 
recuperació de materials ceràmics es va produir però fora de la superfície boscosa, en la 
zona agrícola més propera a la carretera, segons ens relaciona el seu descobridor.

Ús actual Erm, antigues vinyes abandonades i bosc de pi blanc

Cronologia Alt i Baix Imperi Romà (s. I-IIIdC)

Ús original/altres Assentament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

 Riscos derivats dels treballs agrícoles, i d'incendi donada la proximitat de la carretera al 
bosc.

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1554 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1554 de l'IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Riera de Navarons 09.BARP

Observacions Cal ampliar l'entorn de protecció que es dóna a la Carta Arqueològica, ja que no és 
suficient segons indicacions del seu descobridor.

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs".  Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa, 119. 
BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 159. 
DAURA, A.; GALOBART, J. 1983: L’arqueologia al Bages (II). Les Fonts. Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 30-31. 
Fitxa jaciment arqueològic núm. 1554 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya. 
Font oral: Josep Maria Badia i Masgrau.

Informació històrica L'any 1981 l'historiador Josep Maria Badia dóna a conèixer el jaciment en el transcurs de 
la XXVI Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos celebrada a Manresa; posteriorment es 
publiquen les Actes (BADIA, 1984: 119). L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan 
Galobart i Eduard Sánchez durant els treballs de realització de la Carta Arqueològica del 
Bages fitxen el jaciment com d'època romana. És però també durant aquest any 1988 que 
apareixen més referències publicades sobre el jaciment (BADIA, 1988: 159). L'any 2010 
Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de la Carta Arqueològica.  En la nostra visita al jaciment 
(abril de 2015) amb el seu descobridor, Josep Maria Badia ens situa les troballes de 
ceràmiques (a una cota inferior dels límits definits en la revisió de l’any 2010 i fora de 
l’àrea boscosa), en les feixes de conreu ara ermes. Ens fa constar que l’indret s’ha 
mantingut intacte amb el mateix aspecte que fa algunes dècades.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada
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Vista des de la carretera de Navàs a l'AmetllaVista des del jaciment cap a Navàs
GVF GVF

Vista de proximitat Vista des de la Riera de Navarons
GVFGVF

Fitxa de Camp
JBM
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Restes de la masia de Navarons Subirà 10.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

406498
y = 4640241

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Tines i premsa de Navarons

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

Camí  Font de Navarons a Vinya dels Torrents

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Restes de la masia de Navarons Subirà 10.BARP

Elements Les restes conservades s’atribueixen a un antic mas medieval documentat almenys al 
segle XIV i conegut com a Navarons Subirà. D’aquesta antiga masia en queda una 
cantonada de l’edifici i unes poques filades de pedra realitzades amb blocs rectangulars 
ben escairats i picats. La seva ubicació a redós d’una paret de roca i d’una petita feixa ens 
proporciona una certa idea de les dimensions d’aquest habitatge. La paret de roca vertical 
presenta una sèrie de forats més o menys quadrats disposats perpendicularment a 
aquesta, que podem interpretar com a forats de jàsseres que servirien per a la col·locació 
de bigues de fusta d’una teulada a un sol vessant. Aquest espai protegiria també el forat 
d’una boixa o biot (segellat amb un roc i morter) d’un conjunt de dos dipòsits excavats a la 
roca que es troben a la plataforma superior i que cal interpretar com a tina i follador. Així el 
buidat del vi es faria sota cobert. 
Actualme, l’accés a l’edifici es fa pel sud a través d’una graonada facilitada entre dos 
grans blocs de pedra. S’hi pot observar també el dipòsit per als sulfats fets d’obra i morter 
al costat de la tina, la part inferior de la qual presenta a un costat una peça monolítica de 
pedra treballada. Pel seu aspecte sembla que s’usa encara. Aquest element és d’ús 
freqüent a partir de l’arribada de la fil·loxera a Catalunya. Constatem la perdurabilitat i 
continuïtat de l’explotació de la vinya en aquest territori des d’època medieval fins època 
contemporània, arribant amb la nova empenta fins als nostres dies.
A redós de les tines s’observa un estret rec excavat a la roca, que en delimita un espai 
força quadrat. Apuntem la hipòtesi de si podria haver estat algun element de protecció 
realitzat amb elements peribles.
Per altra banda i en tot el que és la plande plataforma rocosa s’observen diferents recs 
que semblen comunicar-se, la funció dels quals sembla que és canalitzar probablement 
l’aigua, potser fins i tot desviar-la de la paret de l’antiga masia. El sediment que els rebleix 
n’obstaculitza l’observació dels pendents i la possibilitat de contrastar.

Context El jaciment es troba en el costat nord-oest de Navàs, situat al costat de ponent de la 
carretera C-16 /E-9. És una zona de pendent suau orientada cap al riu Llobregat, 
terrassada amb feixes d’antigues vinyes. En els darrers anys la zona ha recuperat l’antic 
paisatge amb la replantació de ceps i la preservació i recuperació d’antigues varietats.

Ús actual Conreus de vinya jove

Cronologia 1362 (Segle XIV )

Ús original/altres Antic mas medieval i explotació agrícola (premsa i tines)

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el mapa de la fitxa del present Catàleg.

 Riscos derivats de les feines agrícoles.

Estat conservació Regular;  Dolent (masia), bo (tines)

Tipus Lloc d'habitació amb estructures conservades

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Hàbitat (restes d’un antic mas medieval)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el mapa de la fitxa del present Catàleg.
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Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum, Manresa, 115-121. 
BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 155-
182. 
Blog torcularium.
http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Informació històrica Entre els masos citats en el pla de Navàs abans del fogatge de 1365-70 es documenta 
també Nabarons, que al 1362 ja es distingeix entre Nabarons Subirà i Jussà (BADIA, 
1988: 164). A més dels dos anteriors es fa referència també al mas Navàs (can Vall), 
Casanova, Soldevila, Pobla, Oliver (can Serra) i Les Cases.

Actuacions finca S’han replantat alguns ceps en la feixa que delimita la superfície de l’antic habitatge.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Cantonada conservada de l'antiga masia medievalVista de conjunt de les tines
GVF GVF

Detall frontal del parament del mur medieval La paret de roca feia de mur de l'antic hàbitat
GVFGVF

Vista del terreny on s'arrecerava el mas Vista de detall del biot, ara segellat
GVFGVF
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Graonada d'accés al mas Vista des del sud on es veu un marge modern
GVF GVF

Vista de l'entorn Vista de la plataforma superior
GVF GVF

Vista presa des d'una barraca en ruïnes Vista lateral del mas
GVF GVF
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Detall tina Detall recipient per ensulfatar
GVF GVF

Dipòsit comunicat amb la tina Canals o recs i retalls excavats a la roca
GVF GVF

Detall Vista de l'entorn
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Restes d'un antic canal o rec
GVF
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Indret Vall d'Hortons
LOCALITZACIÓ

395493
y = 4636198

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Tines de les Comes de Torroella o Les Comes

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

Camí  de Valls de Torroella

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Tines de les Comes (d’Hortons) 11.BARP

Elements Les tines consisteixen en dos dipòsits excavats a la roca a diferents nivells, però, en un 
mateix bloc buidat des de la seva part superior i comunicats entre ells per un petit orifici a 
la part inferior. El dipòsit més gran és de forma ovalada i presenta un diàmetre de 1,50m i 
0,60m de fondària. Pel seu costat sud es conserva una graonada, formada per diversos 
graons picats a la roca, actualment força erosionats i que permetrien l’accés a la part 
superior de l’estructura facilitant l’abocament del raïm i la seva neteja. Aquest primer 
dipòsit seria l’anomenat fonyador. El segon dipòsit, més petit, presenta la planta circular i 
el fons arrodonit i una obertura a la part inferior que comunica amb l’exterior anomenada 
biot, per a recollir el líquid que sortiria per la boixa. Aquest segon dipòsit faria la funció de 
dipòsit de fermentació. 
Segons apunten diferents estudiosos coneixedors del món vitivinícola, aquests tipus de 
tines, de probable adscripció medieval, ens permeten documentar una baula més de 
l’evolució d’un procés de vinificació que acaba enllaçant amb les tines folrades de cairons 
d’època moderna. Aquestes darreres prescindeixen del fonyador donat que el raïm es xafa 
damunt el brescat (plataforma de fustes col·locades damunt la mateixa tina) simplificant el 
procés amb un sol dipòsit. 
Les tines es trobaven antigament situades a peu de vinya, simplificant les tasques 
agrícoles relacionades amb la verema, transport i amb la posterior elaboració del vi. En 
molts indrets del territori, aquí també, hi identifiquem a les rodalies d’aquests dipòsits 
molts encaixos a la roca que ens permeten apuntar l’existència de zones de treball o fins i 
tot d’hàbitat construïdes bàsicament amb fusta, arran d’algun bloc o paret vertical de roca. 
A pocs metres de distància de les tines hem pogut identificar una plataforma rocosa plana 
damunt de la qual s’observen diferents encaixos alineats que podrien correspondre a 
algun tipus de coberta senzilla.
Les tines es troben buides probablement d’antic.

Context El jaciment de les tines de les Comes de Torroella està situat a la vall d’Hortons, a llevant 
del riu Cardener, i a una distància d’uns 3,6km del nucli de Valls de Torroella. Per accedir-
hi cal emprendre una pista de terra des de l’esmentat nucli que passa per sota de la 
carretera C-55 i en direcció nord va connectant diferents masies del municipi navassenc i 
que és conegut com el camí de Valls de Torroella. Les tines es troben situades al nord o 
costat esquerre del camí, en un revolt marcat on aquest fa una inflexió puntual cap a 
llevant. Envoltades de bosc de pi blanc, les tines excavades a la roca en blocs aïllats tan 
característics d’aquestes contrades són fàcilment visibles des del mateix camí.

Ús actual Cap. Erm, bosc, arran d’un camí públic

Cronologia Medieval-modern (s. 400dC – 1789dC)

Ús original/altres Centre de producció i explotació vitivinícola: tines

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Altres riscos.;  Proximitat del camí

Estat conservació Bo;  Un dels dipòsits, però, es troba reomplert de sediments, fins i tot hi ha un arbre o 
arbust al seu interior.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació: tines

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc de producció i explotació agrícola

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1555 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1555 de l’IPAPC
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Bibliografia Blog Maria Estruch, any 2013:  http://mariaestruch.blogspot.com.es/

DAURA, A., GALOBART, J. 1988: “Nous jaciments arqueològics al terme municipal de 
Navàs”, Cardener, núm. 5, Cardona, 107-124.

DAURA, A., GALOBART, J., PIÑERO, J. 1995: L’Arqueologia al Bages. Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 255.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1555 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 22.

VILA, G. 2014: Pla turístic i de màrqueting de Navàs. Ajuntament de Navàs.

Informació històrica L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el 
jaciment. El jaciment es va recollir, també, a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i 
Històric de Navàs elaborat per Jordi Piñero l’any 1995. L'any 2010 Xavier Oms va fer la 
revisió de la fitxa de la Carta Arqueològica i n’actualitzà la informació de la mateixa. L’any 
2014 Goretti Vila visità l’indret arran de la redacció del Pla de Turisme de Navàs. L’any 
2015 l’equip redactor del Catàleg i PEUP de Navàs va visitar l’indret per redactar-ne la 
fitxa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Valor sociocultural i etnològic

Fitxat a la Carta Arqueològica. Amplia la informació històrica que es té 
sobre la producció  i vinificació en època medieval i moderna.

Exemplar tipològic que ens remet a la cultura tradicional del vi i la seva 
producció en temps antics

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Vista de les tinesVista des de la tina
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Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Sant Pere de les Cigales

Adreça/es

Base 5000 Diba editada GVF 2014

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 BAMP13

Camí  de l’Alzina

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements L’any 1981 Iñaki Padilla i el seu equip d’estudiants de la UB van documentar dos blocs de 
pedra que s’han interpretat com a tenants d’altar, localitzats al centre de l’absis. Ambdós 
blocs presentaven un forat cadascun, en un dels casos més irregular que l’altre, que 
sembla pot interpretar-se com l’encaix d’aquests a un altre bloc rectangular que constituïa 
la taula (JUNYENT, 1984: 347).
Posteriorment, en la prospecció de 2006 s’hi van documentar ceràmiques medievals 
grises i marrons, entre les quals es van identificar olles de vora arrodonida, un fragment 
de pedra polida que recorda recipients documentats freqüentment en contextos 
tardoantics del sud de la Gàl·lia. 
Entorn del camp que voreja l’església van aparèixer sembla restes òssies en algun 
rebaix o remoció produïda pels treballs agrícoles, fet que ens permet apuntar la possibilitat 
de que es conservin restes de la necròpolis associada a l’església de Sant Pere (Oral: 
BADIA, 2015).

Context L’església de Sant Pere de l’Alou o del Racó, altrament coneguda també popularment com 
Sant Pere de les Cigales, es troba en una zona agrícola delimitada al nord-oest pel serrat 
de Puigmaçó, actualment cobert per bosc de pi blanc. S’accedeix al jaciment per la 
carretera de Navàs a Viver i Serrateix (BV-4235) fins a l’alçada del PK 3,3 on cal deixar-la 
per trencar a l’esquerra i seguir una pista durant uns 3,4km. L’antiga capella rural està 
situada arran del camí de l’Alzina, just en el seu costat sud, vorejada de conreus de 
cereals que respecten la petita elevació d’uns 208m2 que conformen les ruïnes de l’antiga 
església; ubicada en una zona lleugerament plana amb pendents suaus cap al torrent de 
Casolius. Al nord del camí hi ha els límits del terme municipal de Navàs que confronten 
amb els de Viver i Serrateix. 
Les restes de l’església romànica es troben parcialment ocultes per la vegetació. Tot i 
així, se’n pot resseguir més o menys 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. Conserva els murs fins 
aproximadament un metre de potència. La porta sembla que estaria ubicada, pel que pot 
intuir-se, a l’extrem del mur de migjorn.
Contextualitzant el jaciment d’època medieval hem d’esmentar també la troballa de 
diverses tombes excavades a la roca. Un conjunt es troba a uns 50m al nord-oest de 
l’església en un bosquet situat al costat sud del camí. L’altre grup de tombes es localitza al 
costat nord ja en terme de Viver i Serrateix, on també s’hi documenten algunes sitges que 
es poden observar encara a hores d’ara ben clarament.

Ús actual En ruïnes

Cronologia Medieval - Baixa edat mitjana (988-1293dC)

Ús original/altres Culte religiós

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Altres riscos:;  Afectació dels conreus i risc d'espoli per furtius

Estat conservació Regular.;  Edifici en runes del qual se n'ha conservat bé la planta

Tipus Edifici religiós

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Arquitectura religiosa

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1556 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1556 de l’IPAPC
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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 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). 

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. Descobreixen 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 en 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 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions És necessari completar la intervenció arqueològica i la seva consolidació posterior.
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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.

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 coorporació 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).
Referent a la capella, segons Maria Estruch, 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).
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Excavació arqueològica en curs Detall de l'interior de l'absis durant l'excavació
JBM 1981JBM 1981

Vista de l'excavació des de l'interior Troballa d'una sitja per esfondrament
JBM 1982 JBM 1979

Detall d'una troballa in situ Vista de l'absis ja excavat
JBM 1981 JBM 1982
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Altres noms Serrat de Puigmaçó 
Serrat de Puigmaçó,  Pla de Sant Pere 11-16

Adreça/es

Base 5000 Diba editada GVF

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament Vigent
Base MUC editada
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Camí  de l’Alzina

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Context El jaciment del Pla de Sant Pere s’estén en una àmplia zona agrícola delimitada al nord-
oest pel serrat de Puigmaçó, en un paratge on s’alternen franges de camps i zones de 
bosc. Els camps de conreu envolten l’antiga capella rural de Sant Pere de l’Alou o del 
Racó. S’accedeix al jaciment per la carretera de Navàs a Viver i Serrateix (BV-4235) fins a 
l’alçada del PK 3,3 on cal deixar-la per trencar a l’esquerra i seguir una pista durant uns 
3,4km. Aquesta zona presenta pendents suaus cap al torrent de Casolius. Al nord del 
camí hi ha els límits del terme municipal de Navàs que confronten amb els de Viver i 
Serrateix. 
En els camps de l’entorn de l’Església de Sant Pere del Racó i als peus del Serrat de 
Puigmaçó Josep Maria Badia hi recollí materials arqueològics de diferents èpoques. En 
aquest paratge, sense que es pugui concretar el lloc, es va localitzar una pedra polida i un 
ganivet de sílex. El primer fou adscrit cronològicament al neolític i el segon element a 
l’eneolític (BADIA, 1984: 116). El conjunt més interessant és però el lot de materials 
ceràmics d’època ibèrica i romana localitzats al camp de l’Alzina. Si bé de les èpoques 
precedents comptem només amb la troballa de ceràmica que ens permet inferir l’ocupació 
del lloc i de l’existència de restes d’hàbitat, de l’altra no s’han localitzat cap tipus 
d’estructures que hi puguin estar associades. Cal pensar, però, que estem davant un 
establiment rural d’època ibèrica que amb la romanització es transformà en una probable 
vil·la agropecuària. 
D’època medieval tenim per un costat les restes en ruïnes de l’església de Sant Pere del 
Racó i la necròpolis, que trobem representada per diferents tombes excavades a la roca. 
Aquestes es troben repartides en diferents punts del Pla de Sant Pere, unes al nord del 
camí de l’Alzina, ja en terme de Viver i Serrateix, un segon grup endinsat sota la franja de 
bosc de pi situada al sud del camí i un darrer grup format per tres tombes ubicades en un 
gran bloc de roca, situades entre terres del Soler i de l’Espinalt. Aquestes es troben 
escapçades per ambdós costats. Per altra banda, cal comptar també amb la troballa de 
material arqueològic medieval localitzat a la zona en diferents ocasions.
Com a estructures d’hàbitat de difícil adscripció cronològica comptem amb les ruïnes 
d’una construcció de pedra situada arran d’un marge que aprofita diferents blocs de roca 
aïllats entre els quals s’aixequen murets de pedra. Es troben lligats amb fang i morter de 
calç. La presència de vegetació arbustiva i d’arbrat mort entre l’espai n’impedeix una bona 
observació. Malgrat tot es defineix un espai més o menys rectangular perpendicular al 
marge d’uns 12 x 5m. Alguna teula moderna es troba a l’entorn, així com l’empremta de 
l’antiga teulada, de la qual en queden els forats de biga i les restes del morter que 
defineixen el contorn de les teules, en la paret de roca que fa de tancament nord de 
l’estructura. Sembla una reutilització moderna d’un espai antic, donat que els blocs 
rocosos on s’arrecera l’estructura, a banda de trobar-se tombats o despresos de la seva 
ubicació original, presenten una sèrie de rebaixos similars a bancs de pedra, que de fet 
podrien haver format part d’antigues restes medievals, segurament tombes. Altres retalls 
de diferents mides i alçades s’intueixen, també, en la resta de blocs que conformen l’antic 
refugi.
Al nord del camí de l’Alzina i als peus del turó de Puigmaçó es conserva una escala 
formada a base de graons retallats a la roca que permeten accedir d’una plataforma a una 

Cronologia Neolític-Calcolític (5500-1800aC), Ferro Ibèric Ple – Romà Alt i Baix Imperi (250aC-
284d), Medieval (401-1492dC) i Modern.

Tipus Lloc d'habitació amb estructures, producció, explotació i enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació i d'enterrament

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa n. 1557, 20495 IPAPC

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic 
Classificació Jaciments arqueològics
Nº reg/cat. Fitxa n.1557, 20495 de l’IPAPC

IPA 16877
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Elements Entre les troballes superficials de ceràmica ibèrica destaquem fragments de Kàlathos 
pintat amb motius decoratius de mitges circumferències concèntriques. A més de dues 
monedes de bronze ibèriques que es poden datar a finals del segle IIaC. Una d’elles amb 
un cap d’Aretusa voltada per tres dofins a l’anvers i un cavall amb genet i la llegenda de la 
seca d’ Iltirda al revers. L’altra amb la llegenda Albaritur. D’aquesta època es van 
recuperar també 10 fragments de ceràmica campaniana A i B (ceràmica d’importació 
romana) que testimonia els contactes comercials de l’assentament ibèric amb els romans. 
D’època romana imperial hi ha representada en abundància una gran diversitat tipològica 
de ceràmica, a més de tègules (teula romana plana), àmfora i pesos de teler (CA: Fitxa 
1557), (BADIA, 1984: 116), (BADIA, 1988: 159).
L’any 2006 en una prospecció posterior que realitzen Jordi Gibert i Cristian Folch hi van 
localitzar ceràmica comuna oxidada, fragments de Kàlathos, de Campaniana B, ceràmica 
d’engalba vermella i sigil·lades sudgàl·liques i indeterminades. Un fragment podria tractar-
se d’una sigil·lada sudgàl·lica o hispànica. Altres materials recuperats són un fragment de 
ceràmica africana de cuina i una possible vora de sigil·lada clara D, que podria indicar una 
perduració del jaciment en època baix imperial o tardoantiga. En un indret proper a ponent 
del camp prospectat i per sobre del camí de l’Alzina hi van recuperar a més de ceràmica 
comuna oxidada, àmfora itàlica i un molí barquiforme. En l’entorn del camp on es troba 
l’església de Sant Pere també hi van documentar presència de materials ceràmics 
medievals (GIBERT-FOLCH, 2006). En altres punts propers en el vessant del Serrat de 
Puigmaçó hi localitzaren ceràmiques medievals grises i marrons, entre les quals es van 
identificar una olleta de vora arrodonida.

altra. Aquesta zona és coneguda com El Convent, es diu que antigament hi havia hagut 
un monestir femení. Fins i tot hi ha una llegenda associada a aquest paratge. Durant la 
nostra visita a l’indret podem observar la presència de diferents retalls i dipòsits excavats 
a la roca, una petita cubeta de fons cònic i un retall rectangular de petites dimensions i 
fondària.  
Un tercer grup ben rellevant el formarien les estructures excavades a la roca que trobem 
arreu i en diferents indrets del Pla de Sant Pere i que podríem definir com a tines i 
premses, lligades a un important centre d’explotació de la vinya amb altres paral·lels clars 
al territori. En els darrers anys Maria Estruch les ha recollit en el seu blog i les identifica i 
individualitza amb diferents noms segons la propietat on s’ubiquen. Així comptem amb la 
premsa i tina Roca del Frare, tines en terres de l’Espinalt, tines de l’Amurriador, etc.
D’època moderna hem pogut documentar també un dipòsit rectangular excavat a la roca 
i revestit amb morter per tal d’impermeabilitzar-lo, del qual se’ns comenta que havia estat 
un dipòsit per ensulfatar, per tant posterior a l’arribada de la fil·loxera. Actualment es troba 
pràcticament reblert de sediments, situat molt pròxim a la necròpolis medieval de tombes 
infantils. Prop de l’estructura d’hàbitat anteriorment comentada s’hi observa en planta la 
presència d’una tina de cairons d’època moderna, pràcticament oculta per la vegetació 
arbustiva en el subsòl. Més enllà i en terres de l’Espinalt hem pogut visitar en alguna altra 
ocasió una altra tina de cairons que es conserva en més bones condicions entre els 
marges d’uns camps.

Ús actual Erm, vorejat de camps de conreu i franges de bosc
Ús original/altres Lloc d’hàbitat, producció, explotació i enterrament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic.;  Gran erosió del vessant sud del turó de Puigmaçó, risc d'incendi i risc 
derivat dels treballs agrícoles

Estat conservació Regular;  Desconegut, malgrat l’abundància de materials sobretot pel que fa als períodes 
ibèric i romà. Pel que fa als temps més antics, el desconeixement encara és més gran. 
Les restes conservades d'època medieval i moderna presenten un estat desigual entre bo 
i regular.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 

Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions Fitxes associades IPAPC I IPAC: 1556, 16875, 16876, 16877, 20495. 
El jaciment continua en direcció nord ja en terme de Viver i Serrateix.

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, 155-
182.

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. 1982: L’arqueologia al Bages, 1er volum. Les Fonts. 
Quaderns de Recerca i Divulgació, núm. 5. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 88. 

DAURA, A., GALOBART, J. 1983: L’arqueologia al Bages, 2n volum. Les Fonts. Quaderns 
de Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa, 30, 59, 61, 69, 
70, 73, 84, 92.

FOLCH, C., GIBERT, J.: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall del 
Cardener.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 10.

Informació oOral: Maria Estruch i Josep Maria Badia. 

http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Informació històrica L’any 1981 Josep Maria Badia va donar a conèixer per primera vegada el jaciment ibèric i 
romà del Pla de Sant Pere en la comunicació llegida en la XXVI Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos celebrada a Manresa. Els resultats arribarien més tard amb la publicació de 
les Actes l’any 1984. L'any 1981 un equip de la Universitat de Barcelona va treballar en 
l’excavació de l’església medieval de Sant Pere del Racó. L’any 1988 Joan Daura, Joan 
Galobart i Eduard Sànchez van fitxar per primera vegada el jaciment a la Carta 
Arqueològica. 
L’any 2006 Jordi Gibert i Cristian Folch van realitzar una prospecció arqueològica en 
diversos terrenys del tram final de la Vall del Cardener, entre els quals s’hi compta el Pla 
de Sant Pere. L’any 2010 va fer la revisió de la CA l’arqueòleg Xavier Oms. L’any 2014, 
Goretti Vila va incloure el jaciment entre els indrets d’interès del municipi en el Pla de 
Turisme de Navàs. L’any 2015 l’equip redactor del Catàleg i PEUP de Navàs va visitar el 
jaciment acompanyats de Joan Badia, Maria Estruch com a informadors i d’Albert 
Obradors, Joan Fernàndez i Xavier Oms de l’Ajuntament de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Valor arqueològic i paleontològic

Valor sociocultural i etnològic
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Camp on es troba ceràmica ibèrica i romanaFragment de sigil·lada del segle IdC
JMB GVF

Tomba al sud del camí de l'Alzina Tomba al sud del camí de l'Alzina
IVAIVA
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Grup de tres tombes entre el Soler i l'Espinalt Tombes vistes des de sota, als peus del bloc
GVFGVF

Tines de l'Espinalt Tines de l'Espinalt
GVF IVA

Dipòsit per ensulfatar les vinyes Estructura d'hàbitat
GVF GVF
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Tines de l'Espinalt Tines de l'Espinalt
IVA GVF

Escales d'accés a la zona dita El Convent Aspecte de la zona dita El Convent
GVF GVF

Un dipòsit identificat a la zona El Convent Retalls i dipòsits al Pla de Sant Pere
GVF GVF
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Premsa Roca del Frare Vista general de les Tines de l'Amurriador
GVF GVF

Tines de l'Amurriador Pla de Sant Pere vist des de tines de l'Espinalt
GVF GVF
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Indret Valldeperes
LOCALITZACIÓ

395667
y = 4640493

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Necròpolis Vinya de Cal Mas

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

Camí  de Valldeperes

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements  Vuit tombes, un dipòsit i una possible cisterna. L’any 1984 Antoni Daura i Joan Galobart 
van esmentar l’existència de set tombes, una de les quals encara està tapada, si bé 
presenta ceràmica grisa medieval a la seva superfície (DAURA, GALOBART, 1984: 351). 
Posteriorment es documentà a l’any 2006 una mostra significativa de materials, entre els 
quals hi pot haver algun fragment de cronologia altmedieval. També una vora d’un vas 
amb cordó sobre l’espatlla i ungulacions sobre el llavi, alguns fragments informes de 
ceràmica a mà i alguns informes de ceràmica oxidada de pasta fina, que cronològicament 
sembla que poden atribuir-se a la primera edat del ferro i època ibèrica.
En la bibliografia es parla també de l’existència d’una sèrie de gravats o inscultures 
sobre grans blocs de pedra despresos, un dels quals representa esquemàticament una 
figura humana acèfala (DAURA-GALOBART-PIÑERO, 1995: 98). Aquests gravats no han 
estat estudiats ni localitzats posteriorment.

Context La necròpolis medieval de la Vinya de Cal Mas es troba situada en un aflorament rocós 
que s’alça al costat de ponent d’un camp de conreu, entre la riera de Valldeperes i la zona 
coneguda com a Obaga del Mas. En aquesta zona, afectada de manera important pels 
incendis de fa alguns anys, en els vessants més humits hi creixen joves rouredes 
reemplaçant el bosc de pi. L’emplaçament es troba a 230m de distància en línia recta en 
sentit nord-est del GR 176. Aquest ressegueix un camí  que prové del sud i continua amb 
un gir marcat cap a llevant. El jaciment es troba a una distància de 824m al nord-est del 
nucli de Valldeperes.
S’hi van documentar fins a vuit tombes excavades a la roca, de les quals quatre semblen 
destinades a adults i la resta a enterraments infantils. Predomina la planta trapezoïdal 
amb tres exemplars, seguida de la planta ovoïdal amb dos. Entre les tombes infantils se 
n’observa una de planta rectangular. L’orientació de les tombes és a grans trets est-oest, 
la típica d’aquest tipus de necròpolis d’aquesta època, tot i que presenten una lleugera 
desviació cap al nord en sentit nord-est / sud-oest. Això és a uns 50ºN.  Damunt la 
plataforma rocosa on es conserva la necròpolis s’observa algun retall o dipòsit, el més 
significatiu presenta una planta ovalada i es troba parcialment reomplert per sediments i 
vegetació arbustiva.

Ús actual Erm, petita cinglera rocosa envoltada de camps de conreu i franges de bosc

Cronologia Bronze Final - Ferro Ibèric Antic (1200-450aC); Medieval (400-1492dC)

Ús original/altres Necròpolis

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic.;  Erosió pel tipus de roca i risc derivat dels treballs agrícoles

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d’enterrament

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1559 de l'IPAPC

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic 
Classificació Jaciments arqueològics
Nº reg/cat. Jaciment núm.  1559 de l’IPAPC

IPA 16874

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 

Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions Una de les tombes infantils es troba aïllada en un bloc rocós que amb l’erosió i el temps 
pot acabar desprenent-se.

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 159-
160.

BARBERÀ, J., DAURA, A., PARDO, D. 1983: “Noves descobertes de necròpolis medievals 
als municipis de Cardona,  Clariana de Cardener i Navàs”. Butlletí del Patronat de 
Museus, núm. 2. Cardona,  35-45.

DAURA, A., GALOBART, J. 1984: “Necròpolis de la Vinya de Cal Mas”. Catalunya 
Romànica. El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 339; 350-351.

DAURA, A., GALOBART, J., PIÑERO, J. 1995: L’Arqueologia al Bages. C·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 98; 249-250. 

FOLCH, C., GIBERT, J.: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall del 
Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 7084. 

VILA, G. 2014: Pla turístic i de màrqueting de Navàs. Ajuntament de Navàs.

Fitxa jaciment arqueològic n. 1559 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica El jaciment és conegut bibliogràficament des de l’any 1983. L’any 1984 Antoni Daura i 
Joan Galobart esmenten l’existència de set tombes, una de les quals encara està tapada, 
si bé presenta ceràmica grisa medieval a la seva superfície (DAURA, GALOBART, 1984: 
351). L’any 1988 es va inventariar per primera vegada a la Carta Arqueològica pels 
arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sànchez. L’any 2006 es va realitzar una 
prospecció arqueològica en diferents indrets de la Vall del Cardener, entre els punts 
visitats s’hi compta les rodalies del jaciment. Llavors es van documentar i recollir una 
mostra significativa de materials ceràmics (FOLCH-GIBERT, 2006). L’any 2010 es va fer 
la revisió de la Carta Arqueològica, en realitzà el treball Xavier Oms. L’any 2014 va visitar 
el jaciment Goretti Vila arran de la realització del Pla de Turisme de Navàs. L’any 2015 es 
documentà el jaciment i se’n redactà la fitxa del Catàleg i PEUP de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Valor arqueològic i paleontològic
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vistes de la plataforma rocosaTombes d'adults
GVF GVF

Vistes des del jaciment. Al fons Valldeperes Vista del jaciment presa des del camí
GVFGVF
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Tombes infantils Vistes al nordoest
GVFGVF

Detall d'una tomba infantil Tombes i entorn
GVF GVF

Detall d'una tomba Retalls i entorn de la plataforma de roca
GVF GVF
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Tombes vistes des de ponent Tombes i retalls reblerts per vegetació
GVF GVF
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Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

398860
y = 4639475

Coordenades UTM ; x =

Localizació Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms El Castellot

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 BAMP31

Camí  de Castelladral
Camí  rural de Navàs a Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs de 1994
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació P-Espais Lliures, ST Serveis 

Tècnics 
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Elements Formaven part del castell les seves muralles de tancament, torres i altres elements 
defensius que actualment no es conserven visibles, tot i que en podria quedar algun traçat 
ocult, qüestió que només es podria resoldre amb la realització d’una intervenció 
arqueològica del subsòl.

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 (JUNYENT-MAZCUÑÁN, 1984: 340).

Es té notícia que un gran nombre de carreus amb que es bastiren les cases de l’antic nucli 
de Castelladral provenien de les ruÏnes del castell. Aquest patí malauradament la mateixa 
mala sort que altres castells que serviren de pedrera per a les construccions que anaren 
creixent a la seva rodalia.

La zona que ocupava l’antic castell és actualment una plataforma plana de planta ovalada 
situada damunt un petit turó de 75 m de llargada per 35 m 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.

Als peus del cingle que conforma els límits actuals del turó es presencien encara els 
testimonis (encaixos excavats a la roca) de les cases adossades que formaven part del 
nucli de Castelladral.

Context El castell de Castelladral es troba dalt un petit turó de 682 m situat per damunt el nucli de 
Castelladral, aproximadament al mig de la serra que duu també el mateix nom. Tenia una 
posició de domini sobre l’antic terme del castell. 
L’accés és possible tant des de la Vall del Cardener, via Súria per la carretera B-423 o 
des del costat del Llobregat per l’antic camí rural de Navàs a Castelladral, actualment 
asfaltat. La distància per ambdues rutes és pràcticament la mateixa. Hi ha uns 8 km en 
línia recta des de Navàs (11,5 km per carretera) i uns 7,84 km (9,5 km per carretera) des 
de Súria.

Ús actual Punt geodèsic, vigilància forestal, dipòsit aigua.

Cronologia 941;  800 – 1399 dC / Medieval, Alta i Baixa Edat Mitjana

Ús original/altres Castell

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Altres riscos 

Estat conservació Molt dolent.;  En ruÏnes, pràcticament inapreciables.

Tipus Assentament militar

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Castell en ruïnes

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Castell Declarat BCIN. 1111-MH. 
Decret de 22 d’abril de 1949 
(BOE-5-5-1949); Reial Decret de 10 
de gener de 1986 R-I-51-5560.
Nucli de Castelladral (BPU)

Nº reg/cat. Fitxa núm. 1561 de l'IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Castell Declarat BCIN. 1111-MH. Decret 
de 22 d’abril de 1949 (BOE-5-5-1949); 
Reial Decret de 10 de gener de 1986: 
R-I-51-5560. 

Nº reg/cat. Jaciment núm.1561 de l’IPAPC
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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 nom del primer feudatari conegut és Berenguer 
de Riculf i data de 1067. 
Entre el 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 es tornaria a vendre. 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 del 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 (BENET, 1984: 340; BADIA, 1988: 160). 

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.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions La construcció del dipòsit d’aigua hauria afectat les restes arqueològiques del sector més 
oriental del castell.
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Font oral: Josep Maria Badia.

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 (BADIA, 1988: 160).

El 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 ruïnes. Actualment 
passa pràcticament inadvertit.

 Hi ha una fotografia de principis de la segona meitat del segle XX, que es pot observar 
on-line a la web de l’Arxiu Històric de Navàs, en què el turó on s’ubicaria l’antic castell se 
l’anomena també Castellot, probablement per diferenciar-lo de la masia El Castell situada 
a l’arribada del poble vora el camí de Súria a Serrateix. S’hi observa una petita caseta de 
fusta a l’estil de la que hi ha actualment de vigilància forestal, amb un cartell que hi diu 
punt de control núm 10. 

L’any 1995  Jordi Piñero va incloure 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 sudo-est del turó. 
En ambdues visites no va ser possible observar materials arqueològics en superfície.

Actuacions finca Dipòsit d’aigua construït al segle XX
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista del mur del castell i elements de contextVista del mur del castell i elements de context
EAUCA GVF

Mur excavat anys 80 (segle XX) El dipòsit d'aigua damunt el turó del Castellot
GVFGVF
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Vista d'aprop del mur La paret de roca del turó El Castellot
GVFIVA

Vista del domini de l'antic castell
IVA

Estructures en ruïnes en els accessos al castell Vista del poble de Castelldral
GVF GVF
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Indret Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394916
y = 4641835

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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

Camí  de Cardona a Serrateix
Camí  de Cal Sant

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El jaciment està format per tres tombes excavades a la roca i una sèrie de dipòsits. A 
l’extrem nord de la codina hi ha un espai d’hàbitat, actualment cobert de forma temporal 
per preservar-ne la conservació (RODRÍGUEZ, 2009), de la qual només és possible 
identificar la paret de roca natural i els encaixos de l’antiga coberta d’un sol vessant cap a 
ponent. 

L’any 2007 es va documentar la planta rectangular de 20 m de llargada per 7 m 
d’amplada, compartimentat en tres àmbits comunicats entre ells a través de portes, de les 
quals se n’han conservat els marxapeus i l’obertura entre els murs. La porta d’entrada a 
l’edifici es trobava just a la façana sud, és a dir en un lateral. Tenia una amplada de 75-80 
cm, mentre que l’estança central era força més ample (115 cm). 

L’amplada dels murs és diversa però oscil·la sempre entre els 75 i els 100 cm. La factura 
dels murs era l’habitual de l’època, bastits amb sòcol de pedres lligades amb fang i reble 
interior de pedra petita i argila, damunt dels quals s’aixecava paret de tàpia. Els paviments 
de les diferents estances eren el mateix sòl de roca, a excepció de l’àmbit sud que ha 
estat interpretat com un taller de forja, i que presentava rebliments per anivellar la cota de 
circulació de l’habitació. En aquest espai s’hi recuperà diversos fragments de ceràmica, 
estris de ferro, un anell de bronze, restes faunístiques i fragments de molins manuals. S’hi 
va documentar també dues estructures de combustió i una estructura feta amb dos 
carreus superposats que compliria les funcions de basament d’una enclusa. 

Durant aquesta intervenció es van localitzar i excavar també dos dipòsits probablement 
relacionats amb una àrea de producció vinculada a l’assentament. Al nord de l’edifici 
excavat s’observen en la paret de roca la continuïtat d’encaixos d’algun espai vinculat a la 
casa, possiblement amb funció d’estable per animals, que no va ser excavat. 

És interessant remarcar que la cronologia de l’edifici es basa, a banda de l’anàlisi dels 
materials ceràmics, en la datació radiocarbònica, resultats que plantegen una vida molt 
curta d’aquest assentament entre segle XI i primera meitat del segle XII. Es descarta una 
relació directa entre les tombes i l’edifici. A partir de l’establiment de la xarxa parroquial 
feudal en els segles X-XI, les necròpolis es trobaven ja a l’entorn de les esglésies (FOLCH-

Context Les tombes es troben a l’enclau de l’antiga quadra de Valldeperes, aproximadament a un 
quilòmetre al nord del nucli de Valldeperes, a una cota de 564 m. L’accés més fàcil al 
jaciment es troba a l’alçada del punt quilomètric 58 de la carretera C-55, on es pren la 
carretera local que mena al nucli esmentat. Cal seguir uns 3,4 km, deixar el nucli de 
Valldeperes enrere, i prendre la pista cap a l’esquerra (ponent). El jaciment es troba a uns 
150 m en línia recta del camí. L’accés millor es fa, però, seguint un tram del GR 176 on a 
poca distància s’observa una costa fresada que voreja els camps pel costat nord fins a la 
plataforma rocosa. Aquesta es caracteritza per ser una codina d’un centenar de metres de 
llargària orientada en sentit nord-sud i envoltada de camps de conreu. La necròpolis del 
Collet de les Caixes es troba situada en un altiplà al sud-oest del Serrat de la Miranda, ja 
aquest darrer en terme municipal de Viver i Serrateix. La vegetació actual és arbustiva, 
formada sobretot per garrics a diferència dels anys vuitanta (segle XX) on el jaciment 
quedava amagat dins de bosc de pi.

Cronologia 401-715dC, Medieval Domini Visigòtic; 800-988dC; XI-XII, Medieval Catalunya Vella
Tipus Lloc d'habitació amb estructures, centre de producció de metalls, lloc enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d’enterrament i hàbitat

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1562 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1562 de l’IPAPC
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GIBERT, 2011; FOLCH- GIBERT-MARTÍ, 2012).
Ús actual Erm, codina envoltada de camps de conreu
Ús original/altres Assentament rural: hàbitat, ferreria i necròpolis

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic.;  Erosió geològica, roca fàcilment degradable (tombes), riscos derivats dels 
treballs agrícoles

Estat conservació Regular;  Dues tombes (regular), una tomba (dolent), hàbitat preservat per sediments 
aportats l'any 2009 i per herbassar que hi ha crescut posteriorment. No s'aprecia l'indret 
excavat l'any 2007 si no se'n té coneixement previ.

Informació històrica Josep Barberà i Antoni Daura van donar a conèixer el jaciment per primera vegada en 
una publicació de l’any 1982. Posteriorment es van publicar també diferents articles, el de 
més divulgació a la Catalunya Romànica l’any 1984. 

L’any 1984 es van identificar en una zona de boïga un mínim de tres tombes excavades a 
la roca seguint una orientació nord-est / sud-oest, de les quals la tomba número 1 feia 
1,92 m de llargada i 0,40 m,  0,45 m i 0,25 m d’amplada a l’alçada de cap, cos i peus 
respectivament. La segona tomba era plena de terra. La tercera era més llarga que la 
primera, 2,30 m de llargària i 0,50 m (cap), 060 m (cos) i 0,40 m (peus) d’amplada. La 
planta és ovoïdal lleugerament pisciforme. No es conservaven bé els encaixos per a la 
coberta. En aquells moments ja es plantejava la possible existència d’un poblat de 
l’època, arran de l’observació de la presència d’un gran nombre de forats oberts a la roca 
(DAURA-GALOBART, 1984: 350).

L’any 1988 Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van incorporar el jaciment a 
la carta arqueològica del Bages. Les fotografies mostren una necròpolis amagada dins el 
bosc. L’any 1995 Jordi Piñero va recullir el jaciment en l’Inventari del Patrimoni 
arquitectònic i històric de Navàs. A la mateixa zona s’hi documentà l’any 2007 una 
estructura d’hàbitat. La intervenció arqueològica es dugué a terme entre l’1 i el 31 de juliol 
de dit any, en el marc del projecte d’investigació (2006-2008) “Ocupación, organización y 
defensa del territorio durante la transición medieval”.  Actualment resta preservada pel 
cobriment temporal realitzat sota la direcció de l’arqueòleg Ramon Rodríguez l’any 2009 
(RODRÍGUEZ, 2009). Hem pogut identificar clarament en un ortofotomapa de l’ICC 
d’aquest mateix any l’edifici amb les seves tres estances.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble 
de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Catalunya central a l’alta edat mitjana”. Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la 
Catalunya Central (Manresa, 28, 29 i 30 d’Octubre de 2010). Barcelona, 117-122.

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament 
de Navàs. Navàs. Fitxa A. 21.

RODRÍGUEZ, J.R. 2009: Memòria del cobriment del jaciment del Collet de les Caixes 
(Navàs, Bages). Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia, núm. Mem.: 9208.

VILA, G. 2014: Pla turístic i de màrqueting de Navàs. Annex 1. Ajuntament de Navàs. 
Navàs, 58.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1562 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Les conclusions de la intervenció arqueològica es van donar a conèixer l’any 2010. 
Primer a Tarragona en el IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya i 
després, a Manresa en les I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central (FOLCH-
GIBERT, 2011: 823-830), (FOLCH-GIBERT-MARTÍ, 2012: 112-122). 

És també durant l’any 2010 que l’arqueòleg Xavier Oms fa la revisió de la fitxa de la 
carta arqueològica del jaciment i n’incorpora les novetats. L’any 2014 es duu a terme el 
Pla turístic i de màrqueting de Navàs on es fa ressò de la concentració de jaciments 
arqueològics a la zona de Valldeperes i el seu potencial turístic (VILA, 2014: 58).
L’any 2015 durant la realització del Catàleg i PEUP de Navàs visitem el jaciment i en 
fem la documentació pertinent. Durant la nostra visita hi vam poder observar també una 
sèrie de gravats o incisions de caràcter gràfic en una de les roques de l’indret.

Actuacions finca Cobriment temporal l'any 2009 de la zona d'hàbitat excavada l'any 2007.

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

El jaciment vist des del sud-oestVista lateral i context de la tomba rectangular
GVF GVF

El jaciment vist des del sud Vista d'una de les tombes de la necròpolis
GVFGVF
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Tomba excavada en un bloc rocós Tomba de planta rectangular
GVFGVF

Zona d'hàbitat excavada l'any 2007 Detall de la paret de roca on s'adossava l'edifici
GVF GVF

Detall del grafit Vista d'un petit dipòsit
GVF GVF
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Bloc rocós amb grafit esculpit
GVF
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Indret Palà
LOCALITZACIÓ

 391477
y = 4637558

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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 BAMP19

Camí  de Conill a Comabella
Camí  de la Sal

Pla vigent NNSS de Navàs
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements El jaciment es troba a uns 60 m al sud de les ruïnes de Cal Garrifes. El primer testimoni 
visible a una certa distància és una tina de pedra. A partir de la localització d’aquesta 
s’observen també, si hom s’endinsa al bosquet d’alzines tot rodejant la tina, una paret de 
roca vertical amb una sèrie d’encaixos més o menys quadrats disposats a la mateixa 
alçada i distribuïts regularment, que es poden interpretar com a jàsseres per bigues d’una 
teulada. Aquests encaixos es troben en nombre de 8, molt ben escairats i de dimensions 
similars. Cal pensar en l’existència d’una estructura d’hàbitat de planta rectangular, de la 
qual només veiem els testimonis esmentats. Els sediments i la vegetació existent als peus 
de la paret de roca impedeixen saber si es conserven restes de murs associats. No és 
l’únic exemple que trobem. Uns metres més al sud podem observar dos blocs de roca que 
s’aproximen en un extrem, formant un espai triangular. Presenten una línia d’encaixos 
paral·lels, situats a banda i banda dels blocs i una línia longitudinal que els delimita per 
sobre. Sembla que es pot relacionar amb una antiga coberta d’una estructura que 
funcionaria com a refugi, espai de magatzem o similar. L’entorn és ric en afloraments 
rocosos en els quals s’observen nombrosos retalls de mides i formes diferents, així com 
diversos dipòsits excavats a la roca. N’observem dos de planta circular connectats entre 
ells, encara plens de sediments que cal relacionar amb una antiga tina excavada a la roca. 
Tots els elements identificats a la zona formen part d’un conjunt que cal relacionar amb un 
antic centre de producció i explotació vitivinícola que es remunta molt probablement a 
època medieval. L’ocupació a l’indret esdevé continuada, doncs cal recordar l’existència 
propera d’una tina de pedra datable en els segles XVII-XVIII de planta quadrangular a 
l’exterior i de planta cilíndrica a l’interior (2,1m de diàmetre a l’interior), construïda amb 
pedra i morter de calç i folrada amb revestiment de cairons vidrats de color marró. La 
vegetació de l’entorn impedeix veure si hi ha altres estructures associades.

Context El jaciment de Cal Garrifes es troba a una cota d'uns 507 m, en un altiplà situat al nord-
oest del cim de Comabella, en l’extrem més occidental del terme de Navàs, i al marge dret 
del riu Cardener. L’entorn es caracteritza per camps de conreus de secà, distribuïts en 
terrasses que s’orienten com una falca vers llevant i ponent. Els camps es troben 
delimitats per boscos de pi i alzines. El jaciment es troba a uns 100 m al sud del camí de 
Conill a Comabella i a uns 60m del mas enrunat de Cal Garrifes, del qual el jaciment pren 
el nom. Per arribar al jaciment cal rodejar la masia en ruïnes de Cal Garrifes i vorejar els 
camps de conreu pel costat sud. Cal seguir la feixa que duu directament fins al peu d’una 
gran alzina centenària. Des d’on ja s’albira el jaciment.

S’accedeix al jaciment des de la C-55, on cal agafar un camí local asfaltat a l’alçada del 
punt quilomètric 53, creuar el riu Cardener, passant prop de Sant Salvador de Torroella. 
Cal enfilar el camí pel marge esquerre de la rasa de la Fàbrega i la riera de Vallbona. En 
alguns trams coincideix amb la ruta senyalitzada com a camí de la sal que mena de 
Cardona a Súria. Al cap de 2,9 quilòmetres s’arriba a l’encreuament que condueix al 
jaciment arqueològic Necròpolis Vinya del Guitarra. Cal continuar 280 m en direcció oest 
fins que s’arriba a una altra bifurcació. Entre 50 i 100 m més a l’oest s’observen els 
afloraments rocosos a banda i banda del camí on hi ha la necròpolis de Cal Garrifes.

Ús actual Bosc d’alzines amb afloraments rocosos vorejat al nord per conreus de secà disposats en 
terrasses

Cronologia 1150-1789dC; Medieval, Modern
Tipus Lloc o centre de producció i explotació agrícola, lloc habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'explotació i producció agrícola, lloc habitació amb estructures

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1563 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1563 de l’IPAPC
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Ús original/altres Lloc d’explotació i producció agrícola relacionat amb la vinya (tines, dipòsits i retalls), lloc 
habitació amb estructures peribles (forats per a jàsseres regulars excavats a  la roca).

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi, geològic (per erosió de la roca) i derivat dels treballs agrícoles 

Estat conservació Regular.;  La tina de pedra es conserva bé en la part interior i es troba incompleta en 
alçada. Les restes de retalls i dipòsits es troben diferentment conservats segons hagin 
estat més o menys afectats per l'erosió. A l'interior d'algun dipòsit fins i tot hi han crescut 
alzines. Una gran quantitat de sediments oculten altres restes no visibles que tan sols 
s'intueixen.

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: “Navàs”. Història del Bages, vol. II. Edicions Parcir. Manresa, 159.

DAURA, A., GALOBART, J. 1984: “Necròpolis de Cal Garrifes”. Catalunya Romànica, vol. 
XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 351.

DAURA, A., GALOBART, J., PIÑERO, J. 1995: L’arqueologia al Bages. Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages. Manresa, 247.

FOLCH, C., GIBERT, J., MARTÍ, R. 2012: “Ocupació i organització del territori a la 
Catalunya central a l’alta edat mitjana”. Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la 
Catalunya Central (Manresa, 28, 29 i 30 d’Octubre de 2010). Barcelona, 120.

MARTÍ, R., FOLCH, C., GIBERT, J. 2006: Memòria de les prospeccions arqueològiques a 

Informació històrica El jaciment es va donar a conèixer l’any 1984 (DAURA-GALOBART, 1984: 351). L’any 
1988 Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el jaciment a la Carta 
Arqueològica. L’any 2006 es van realitzar unes prospeccions arqueològiques a l’entorn del 
jaciment que van consistir bàsicament en la recerca de materials arqueològics, ceràmica i 
altres. Segons sembla però els resultats van ser negatius. Només al voltant de les restes 
del mas enrunat s’observaren materials moderns i contemporanis que no van ser recollits. 
L’any 1995 Jordi Piñero va incloure la fitxa del jaciment a l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric de Navàs. Fa referència també dins la mateixa fitxa a un altre 
jaciment proper, la necròpolis de Cal Garrifes. L’any 2010 Jordi Amorós va fer la revisió de 
la carta arqueològica, tampoc observa materials en superfície. Parlen de la troballa d’una 
inscultura antropomorfa que nosaltres durant la nostra visita no vam localitzar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 
de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Valor sociocultural i etnològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble 
de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions No es descarta la conservació de més estructures ocultes per la vegetació.

la Vall del Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Generalitat de Catalunya. 
Núm. Reg. 7084. 

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Navàs. Fitxa A. 23.

VILA, G. 2014: Pla turístic i de màrqueting de Navàs. Annex 1. Ajuntament de Navàs. 
Navàs, 55.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1563 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Detall dels paraments de la tina de pedraVista cap al nord, des de la tina
GVF GVF
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Al fons les ruïnes de Cal Garrifes des de la tina La tina s'asseu damunt un bloc de pedra
GVFGVF

Vista des de ponent de la tina Detall de la tina amb revestiment de cairons
GVFGVF

Vista longitudinal de la paret de roca Paret de roca a ponent de la tina
GVF GVF

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

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

Navàs

Cal Garrifes 17.BARP

Retalls rectangulars a la paret de roca vertical A la base rocosa de la tina s'oberva un retall
GVF GVF

Vista superior d'un retall ocult pels sediments Diferents retalls excavats en un bloc de roca
GVF GVF

Detall d'un retall rectangular Forats paral·lels i canals excavats en dos blocs
GVF GVF
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Retall a la base d'un bloc de roca Paret de reforç exterior d'un possible dipòsit
GVF GVF

Dipòsit de planta circular excavat a la roca Vista lateral del dipòsit
GVF GVF

El dipòsit es comunica amb un altre més baix Aspecte dels blocs de roca des sota el bosc
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Indret Palà / Nord-est del turó de Comabella
LOCALITZACIÓ

391887
y = 4637677

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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

Camí de   l'Obac a Conill
Camí de  la sal

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements Del jaciment se n'ha documentat una necròpolis de nou tombes situades en una cinglera 
amagada pel bosc de pi i alzines. Són tombes excavades a la roca del tipus anomenat 
banyera. Segueixen una orientació nord-oest sud-est. I es troben buides d'antic. Tenen 
llargades que oscil·len entre els 2,20 i els 1,45 m i amplades d'entre 0,34 i 0,55 m a la part 
més ample. En una cota inferior i més al nord s'observa la presència d'un dipòsit 
quadrangular i dos encaixos excavats a la roca, que probablement formen part de les 
restes visibles d'una antiga premsa.

Context El jaciment de la Vinya del Guitarra es troba a peu del camí de l'Obac a Conill, situat al 
nord-est del turó de Comabella, en l’extrem més occidental del terme de Navàs, i al marge 
dret del riu Cardener. L’entorn es caracteritza per un bosc de pi i alzines que oculten una 
petita cinglera. El jaciment es troba a peu del camí de la sal de Súria a Cardona, a una 
cota de 496 m. La necròpolis Vinya del Guitarra es troba senyalitzada amb un panell 
d'informació turística.
S’accedeix al jaciment des de la C-55, on cal agafar un camí local asfaltat a l’alçada del 
punt quilomètric 53, creuar el riu Cardener, passant prop de Sant Salvador de Torroella. 
Cal enfilar el camí pel marge esquerre de la rasa de la Fàbrega i la riera de Vallbona fins 
passada la casa de l'Obac, on cal deixar el camí principal de Comabella i prendre el camí 
de llevant.  Poc després, passats uns 280 m trobem una altra cruïlla. Cal seguir el camí de 
ponent fins que arribem al jaciment. Una altra opció possible és continuar pel camí 
principal de Comabella a Conill passant per davant de la casa en runes de Cal Garrifes 
fins a la necròpolis de Cal Garrifes. Des d'aquest darrer indret hi ha un camí cap al sud 
que dista uns 100 m de la necròpolis Vinya del Guitarra.

Ús actual Bosc de pi i alzines a peu del camí de la sal

Cronologia 400-1492 dC

Ús original/altres Necròpolis: inhumació col·lectiva (9 tombes), centre de producció i explotació vitivinícola 
(premsa, dipòsit i encaixos)

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi, geològic (per erosió de la roca) i derivat dels treballs forestals 

Estat conservació Regular.;  No totes les tombes presenten el mateix grau de conservació, algunes d'elles 
estan força ben conservades.

Tipus Lloc d'enterrament i centre de producció i explotació agrícola

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament, lloc de producció i explotació agrícola

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1564 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1564 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions No es descarta la conservació de més tombes i altres retalls ocults per la vegetació.

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa, 159.

BARBERÀ, J.,  DAURA, A.,  PARDO, D. 1983: Noves descobertes de necròpolis 
medievals als municipis de Cardona,  Clariana de Cardener i Navàs. Butlletí del Patronat 
de Museus, núm. 2. Cardona,  33-45.  

DAURA, A., GALOBART, J. 1984:  "Necròpolis de la Vinya del Guitarra". Catalunya 
Romànica. El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 352.

DAURA, A., GALOBART, J., PIÑERO, J. 1995: "L’Arqueologia al Bages". Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 248-249. 

MARTÍ, R., FOLCH, C., GIBERT, J. 2006: Memòria de les prospeccions arqueològiques a 
la Vall del Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Generalitat de Catalunya. 
Núm. Reg. 7084. 

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 26.

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. Dies: 15 abril – 15 d’octubre / 16 octubre – 31 de 
desembre de 2006.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1564 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica El jaciment es va donar a conèixer l’any 1983 (BARBERÀ-DAURA-PARDO, 1983: 44-45), i 
el 1984 va aparèxier publicat a la Catalunya Romànica (DAURA-GALOBART, 1984: 352). 
L’any 1988 Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el jaciment a la Carta 
Arqueològica. L’any 1995 Jordi Piñero va incloure la fitxa del jaciment a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. L’any 2006 es van realitzar unes prospeccions 
arqueològiques a l’entorn del jaciment que consistiren bàsicament en la recerca de 
materials arqueològics, ceràmica i altres. Segons sembla però els resultats van ser 
negatius, donada la vegetació existent en el sotabosc. L'any 2010 Jordi Amorós va fer la 
revisió de la fitxa de la carta arqueològica i va esmentar la presència d'un mínim de 9 
tombes visibles. Fins aleshores només se n'esmentaven cinc. L'any 2015 vam visitar el 
jaciment per a la redacció de la fitxa del present Catàleg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista del plafó a peu del camí de la salPanell explicatiu del jaciment
GVF GVF

Vista longitudinal de la cinglera Vista d'algunes tombes
GVFGVF
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Vista de tombes des del nord-oest Detall de dues tombes excavades a la roca
GVFGVF

Vista de les tombes més ben conservades Detall d'una tomba arran del cingle
GVF GVF

Tombes properes a la cinglera Grup de cinc tombes
GVF GVF
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Indret Palà / Nord-est del turó de Comabella
LOCALITZACIÓ

391558
y = 4637670

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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 BAMP17

Camí de  Conill a Comabella
Camí de  de la sal

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements Tres tombes, encaixos, retalls i dipòsits excavats a la roca conformen les restes visibles 
d'aquest jaciment medieval. La necròpolis com ja hem dit es caracteritza per la presència 
de tres tombes aïllades entre elles, tot i que no massa distants. Dues són de planta 
ovoïdal i una de planta pisciforme, orientades sud-oest nord-est i buides o violades d'antic. 
La primera tomba de planta ovoïdal la trobem damunt un bloc de roca situat al nord del 
camí. Les altres dues es localitzen al sud d'aquest. Pel que fa a la resta de retalls hem 
pogut documentar també al nord del camí i arran d'aquest un dipòsit quadrangular de 
mitjanes dimensions. Ja a llevant de la primera tomba s'observa en un bloc de roca més 
petit un dipòsit de planta circular. Més al nord, altres afloraments de roca conserven retalls 
de més petites dimensions. Damunt el banc de roca al sud del camí s'aprecien les restes 
d'un petit dipòsit ovoïdal en el qual hi arriben dos petits canals que farien arribar algun 
tipus de líquid al seu interior.  No és l'unic exemplar. No a massa distància en una zona de 
clariana situada més al sud trobem un altre dipòsit també amb reguerons associats, 
aquest però de planta quadrangular i de límits força definits. Aquesta sèrie d'elements s'ha 
de relacionar possiblement amb l'explotació de recursos agrícoles o forestals. Hi ha qui fa 
esment o interpreta els dipòsits com a ginebreres medievals, fent referència a petits forns 
molt precaris on es produïa oli de ginebre (FÀBREGA, 2006: 91).

Context El jaciment es localitza en un altiplà situat al nord-est del turó de Comabella, en l’extrem 
més occidental del terme de Navàs i al marge dret del riu Cardener. La necròpolis de Cal 
Garrifes es troba a uns setanta metres al nord-oest del mas enrunat de Cal Garrifes, a 
banda i banda del camí de Conill a Comabella, en afloraments rocosos o blocs aïllats. 
L'entorn es caracteritza per un bosc de pi i alzines en contacte amb camps de conreu de 
secà. 

S’accedeix al jaciment des de la C-55, on cal agafar un camí local asfaltat a l’alçada del 
punt quilomètric 53, creuar el riu Cardener, passant prop de Sant Salvador de Torroella. 
Cal enfilar el camí pel marge esquerre de la rasa de la Fàbrega i la riera de Vallbona. En 
alguns trams coincideix amb la ruta senyalitzada com a camí de la sal que mena de 
Cardona a Súria. Al cap de 2,9 quilòmetres s’arriba a l’encreuament que condueix al 
jaciment arqueològic Necròpolis Vinya del Guitarra. Cal continuar 280 m en direcció oest 
fins que s’arriba a una altra bifurcació. Entre 50 i 100 m més a l’oest s’observen els 
afloraments rocosos a banda i banda del camí on hi ha la necròpolis de Cal Garrifes.

Ús actual Bosc de pi situat a banda i banda del camí, vorejat de camps de conreu de secà

Cronologia 400-1492 dC, Medieval

Ús original/altres Necròpolis inhumació (3 tombes), centre de producció i explotació agrícola (dipòsits, 
retalls i encaixos…)

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi, geològic (per erosió de la roca), risc derivat dels treballs agrícoles i 
forestals 

Estat conservació Regular.;  Les tombes i retalls es troben força ben conservats, altres només s'intueixen.

Tipus Lloc d'enterrament, centre de producció i explotació agrícola

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1566 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1566 de l’IPAPC
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Informació històrica El jaciment es va donar a conèixer l’any 1983. L’any 1988 Antoni Daura, Joan Galobart i 
Eduard Sánchez van fitxar el jaciment a la Carta Arqueològica. L’any 1995 Jordi Piñero 
en  l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs va fer referència al jaciment 
anomenant-lo com a Gal Garrifes, però no esmenta les restes arqueològiques localitzades 
al sud de les ruïnes de Cal Garrifes, que actualment es consideren a la carta arqueològica 
com a dos jaciments diferenciats, tot i la seva proximitat. L’any 2006 es van realitzar unes 
prospeccions arqueològiques a l’entorn del jaciment que van consistir bàsicament en la 
recerca de materials arqueològics, ceràmica i altres. Els resultats van ser negatius. L’any 
2010 Jordi Amorós va fer la revisió de la carta arqueològica, tampoc observà materials en 
superfície.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions No es descarta la conservació de més estructures ocultes per la vegetació.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1566 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

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. Dies: 15 abril – 15 d’octubre / 16 octubre – 31 de 
desembre de 2006.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista d'un retall rectangular damunt la codinaVista dels blocs de roca al costat nord del camí
GVF GVF
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Detall del mateix retall Vista lateral des del camp
GVFGVF

Segon grup de blocs al costat nord del camí En el bloc dret s'observa petit dipòsit
GVFGVF

En el bloc esquerre vista d'una tomba Vista de detall de la tomba excavada a la roca
GVF GVF
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Vista des de l'extrem nord del jaciment Retalls situats al nord del camí
GVF GVF

Petits retalls en una codina Blocs del costat sud del camí
GVF GVF

Petit dipòsit al costat sud i arran del camí Detall del mateix retall o petit dipòsit
GVF GVF
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Vista de context de la segona tomba Tomba de planta ovoïdal al sud del camí
GVF GVF

Tomba de planta pisciforme Vista de context de la tercera tomba
GVF GVF

Dipòsit quadrangular amb rec o canal associat
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Indret Valldeperes
LOCALITZACIÓ

395037
y = 4640804

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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

Camí de  Cardona a Serrateix
Camí de  Valldeperes a Cal Mas

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements La tomba de Cal Perejoan es troba en un aflorament de roca situat al sud d'un petit 
alzinar, excavada a la roca, presenta la planta pisciforme i un alt grau d'erosió. Fou 
descoberta buida. Documentada més tardanament que altres tombes del territori 
navassenc.

Context El jaciment de la tomba de Cal Mas es troba a la vall de Valldeperes a peu del camí de 
Valldeperes a Cal Mas, situada al sud i a poca distància de la masia de Cal Perejoan, 
amagada sota un petit alzinar al costat de ponent del camí. L'accés al jaciment  és 
possible per la carretera C-55, a l'alçada del punt quilomètric 58. Això és al sud de 
Cardona, d'on arrenca el camí de Cardona a Serrateix, passant pel nucli de Valldeperes. 
Un cop s'arriba al nucli, un camí paral·lel a l'anterior va comunicant diferents masies. La 
tomba es troba uns setanta metres al sud abans d'arribar a Cal Perejoan.

Ús actual Petit alzinar situat arran del camí i vorejat de camps de conreu

Cronologia 800-1150 dC, Medieval

Ús original/altres Lloc d'enterrament d'inhumació: tomba aïllada

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic (per erosió de la roca), risc derivat dels treballs agrícoles 

Estat conservació Dolent.;  Presenta un alt grau d'erosió i es troba parcialment coberta per la vegetació

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

Informació històrica L’any 1988 Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el jaciment a la Carta 
Arqueològica. L'any 1995 Jordi Piñero va incloure el jaciment en l'Inventari del Patrimoni 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1567 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1567 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions La tomba es troba parcialment oculta per la vegetació
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DAURA, A.; GALOBART, J. 1988: “Nous jaciments arqueològics al terme municipal de 
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FOLCH, C. 2005: "El poblament al nord-est de Catalunya durant la transició a l’Edat 
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MARTÍ, R. 2005: “ La defensa del territori durant la transició medieval”. I Congrés de 
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Ajuntament de Navàs. Fitxa núm. A. 31.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1567 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

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. Dies: 15 abril – 15 d’octubre / 16 octubre – 31 de 
desembre de 2006.

Arquitectònic i Històric de Navàs. L'any 2006 entre els mesos d'octubre i desembre es va 
dur a terme una prospecció arqueològica en diversos terrenys del tram final de la Vall del 
Cardener, entre els quals hi figura la tomba de Cal Mas. En dita intervenció no es va 
localitzar cap material arqueològic en superfície. L'any 2010 es realitzà la revisió de la 
Carta Arqueològica i s'actualitzà la fitxa del jaciment, tampoc en aquest moment es van 
localitzar materials arqueològics associats a la tomba.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada
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Navàs

Tomba de Cal Mas 20.BARP

Tomba vista des de la capçaleraVista des del nord de l'alzinar
GVF GVF

Detall de la tomba Vista de proximitat
GVFGVF

Vista de la tomba Vista de Cal PereJoan des de la tomba de Cal Mas
GVFGVF

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



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

Navàs

Costa del Clot de l'Isidre 21.BARP

Indret Valldeperes, La Solana
LOCALITZACIÓ

394412
y = 4641813

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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

Camí de  Cardona a Serrateix

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Costa del Clot de l'Isidre 21.BARP

Elements El jaciment localitzat l'any 1985 va ser descrit com una possible cista neolítica del període 
neolític mitjà, conegut també com a cultura dels sepulcres de fossa. Es trobava remoguda 
i saquejada d'antic. Conservava in situ només dues lloses verticals. Aquestes definien una 
planta trapezoïdal amb una cambra de 1,40 m per 1,10 m, orientada seguint un eix nord-
sud. No presentava túmul, tot i que a les rodalies s'observaren diverses acumulacions de 
pedres.

Context El jaciment de la Costa del Clot de l'Isidre es troba situat en una zona erma amb bosc jove 
de pi blanc en el vessant d'una muntanya orientada cap a ponent, en direcció a la riera de 
Navel i, en l'extrem nord-oest del terme municipal de Navàs. La cista neolítica es trobaria 
aproximadament a una altitud de 530 m, al nord del nucli de Valldeperes.  S'accedeix al 
jaciment des de la carretera C-55, a l'alçada del PK 58, això és al sud de Cardona d'on 
surt un camí rural asfaltat que mena al nucli de Valldeperes i continua fins a Serrateix. Cal 
passar de llarg el nucli de Valldeperes fins a l'alçada de la masia de Cal Perejoan, a 
ponent surt una pista de terra que cal seguir en direcció nord-oest fins a la zona coneguda 
com la Solana.

Ús actual Erm  i bosc jove de pi blanc cap a ponent en direcció la riera de Navel

Cronologia 3500-2500 aC, Neolític Mig Recent

Ús original/altres Lloc d'enterrament (cista)

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi i riscos derivats dels treballs forestals 

 Desconegut. No fou localitzat durant la revisió de la Carta Arqueològica de l'any 2010, ni 
tampoc durant la visita de 2015.

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1568 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1568 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Fitxat a la Carta Arqueològica

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

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



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

Navàs

Costa del Clot de l'Isidre 21.BARP

Bibliografia Fitxa jaciment arqueològic núm. 1568 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica L'any 1985 el Sr. Jaume Barberà va localitzar una possible cista neolítica en l'indret 
anomenat la Solana. L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard 
Sánchez van fitxar el jaciment per primera vegada a la Carta Arqueològica. L'any 2010 
Xavier Oms va fer la revisió de la mateixa i no va localitzar l'estructura, donada la 
recuperació de la vegetació després dels importants incendis que van afectar al Bages 
durant la dècada dels anys noranta del segle XX. Evidencià encara restes de pins 
cremats, així com "els túmuls tarters de pedres" de què parlava la descripció de l'any 
1988. Durant la nostra visita a l'indret vam poder observar que en la zona més elevada el 
bosc es recuperava més rapidament amb joves roures i un sotabosc important de matolls 
pràcticament inaccessible. A la part baixa del vessant aflorava la roca i hi havien moltes 
lloses de pedra.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Afloraments de roca en el vessant nordVista des del nord-est
GVF GVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Costa del Clot de l'Isidre 21.BARP

Vista cap a ponent Vista des de llevant
GVFGVF

Vista de la zona on situaren les UTM l'any 1988
GVF

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



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

Armaris del Reguer del Perejoan 22.BARP

Indret Valldeperes
LOCALITZACIÓ

395208
y = 4641208

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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

Camí de  Cardona a Serrateix
Camí de  la Vinya del Perejoan

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Armaris del Reguer del Perejoan 22.BARP

Elements El jaciment consisteix en unes cavitats excavades al cingle, orientades vers el sud-oest, 
conegudes popularment a la zona de Valldeperes com a Armaris del Reguer del Perejoan. 
Es tracta de dues obertures, l'una més gran que l'altra, separades per lloses verticals 
unides amb morter. A la part superior presenten una regata també excavada a la roca, que 
deuria servir per desaiguar l'aigua de la pluja i evitar que penetrés a l'interior.

Context El jaciment dels Armaris del Reguer del Perejoan es troba situat en una zona on abunden 
els afloraments rocosos, envoltats de bosc de pi blanc, matolls i camps de conreu, 
orientada vers llevant, cap a la riera de Valldeperes. 
S'accedeix al jaciment des de la carretera C-55, a l'alçada del PK 58, això és al sud de 
Cardona d'on surt un camí rural asfaltat que mena al nucli de Valldeperes i continua fins a 
Serrateix. Cal passar de llarg el nucli de Valldeperes uns tres quilòmetres al nord i prendre 
una pista cap a llevant, deixant enrere la pista que condueix a la masia de Cal Perejoan, 
en direcció sud. L'indret es troba a uns 160 m de la carretera.

Ús actual Erm aprop d'un camí, zona d'afloraments de roca envoltat de bosc de pi blanc, matoll i 
camps de conreu. Els dos "armaris" presenten indicis d'haver estat tapiats en temps 
passats.

Cronologia 400 - 1492 dC, Medieval

Ús original/altres Lloc d'enterrament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic (per erosió de la roca) i risc derivat dels treballs agrícoles. 

Estat conservació Regular l'any 1988. Molt dolent. Il·localitzat l'any 2010 i l'any 2015. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1571 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1571 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Fitxat a la Carta Arqueològica

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

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



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

Navàs

Armaris del Reguer del Perejoan 22.BARP

Observacions És possible que els "armaris" hagin quedat ocults per la vegetació o hagin estat destruïts.

Bibliografia Fitxa jaciment arqueològic núm. 1571 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el 
jaciment per primera vegada a la Carta Arqueològica. L'any 2010 Xavier Oms va fer-ne la 
revisió i no va localitzar les cavitats excavades al cingle en el lloc indicat per les 
coordenades disponibles. Es va fer, però, una prospecció de tota la zona, i en especial 
atenció als afloraments rocosos i els cingles. Finalment es va concloure que la fragilitat de 
la roca, la forta erosió d'aquesta, el creixement del sotabosc i les noves parcel·les 
conreuades poden haver causat l'ocultació de les cavitats o "armaris" o la seva mateixa 
destrucció. Durant la nostra visita a l'indret, comprovem com la zona delimitada a la Carta 
Arqueològica es troba envoltada de camps de conreus i zona de matolls, situada al sud 
d'una cinglera que s'estén d'est a oest. Aquesta cinglera queda força allunyada i fora dels 
límits.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista cap a ponent del jacimentVista de proximitat
GVF GVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Armaris del Reguer del Perejoan 22.BARP

Vista cap al nord de la zona prospectada Vista cap al nord des de la zona prospectada
GVFGVF

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

Navàs

Can Riols I 23.BARP

Indret Palà, Entorn de Can Riols
LOCALITZACIÓ

395344
y = 4634712

Coordenades UTM ; x =

Localizació Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms El Riols, Orriols

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 BAMP24

Camí de  Valls de Torroella

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Can Riols I 23.BARP

Elements El jaciment consisteix en la troballa, l'any 1988 durant la realització de la Carta 
Arqueològica, de materials ceràmics com són un fragment de ceràmica campaniana B, 
dues nanses d'àmfora ibèrica, un fragment de ceràmica grisa emporitana i diversos 
fragments d'època romana imperial (sigil·lada sud-gàl·lica, sigil·lada hispànica, sigil·lada 
africana C i ceràmica africana de cuina). Més endavant, l'any 2006, es van realitzar unes 
prospeccions arqueològiques que van permetre documentar més materials com són una 
base completa de ceràmica campaniana A i una petita vora de terra sigil·lada sud-gàl·lica. 
L'any 2010 es van localitzar superficialment més fragments de ceràmica ibèrica oxidada i 
àmfora i ceràmica comuna romana. A partir dels materials ceràmics recuperats fins al 
moment és possible apuntar una datació del jaciment amb una forquilla cronològica que 
va des d'època romana republicana a època romana imperial. Aquests indicis ens 
permeten inferir l'existència d'un assentament romà, del qual desconeixem la seva 
ubicació exacta així com el seu estat de conservació.

Context El jaciment es localitza en els camps de conreu situats al sud de la masia de Can Riols. 
Aquesta es troba ubicada prop del camí de Valls de Torroella, en el sector occidental del 
terme municipal de Navàs. S'accedeix al jaciment des de la carretera C-55, a l'alçada del 
quilòmetre 50,6 cal prendre un desviament a llevant i seguir el camí de Valls de Torroella 
durant dos quilòmetres. A 200 m a l'est del camí s'arriba a la masia de Can Riols.

Ús actual Camps de conreu al sud de la masia de Can Riols

Cronologia 218 aC - 284 dC, Segles III aC - III dC, Romana

Ús original/altres Assentament romà

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Altres riscos derivats dels treballs agrícoles i ramaders. 

Estat conservació Dolent. No és possible determinar amb exactitud l’extensió real del jaciment ni tampoc 
l’estat de conservació. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1572 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1572 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

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



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

Navàs

Can Riols I 23.BARP

Observacions L'abundància i varietat tipològica de materials arqueològics ibèrics i romans palesa el gran 
potencial d'aquest assentament.

Bibliografia DAURA, A.; PARDO, D. 1987: "Els primers pobladors". Història del Bages, vol. I. Ed. 
Parcir. Manresa: 41-60.

DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J. 1995 .  "L’arqueologia al Bages". Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 131, 175, 196.

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. Navàs. Fitxa A. 16.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1572 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

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 L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el 
jaciment per primera vegada a la Carta Arqueològica. L'any 2006 un equip de la 
Universitat Autònoma de Barcelona format per Cristian Folch i Jordi Gibert van realitzar 
unes prospeccions arqueològiques dins el marc del projecte d'investigació "Ocupación, 
organización y defensa del territorio durante la transición medieval". L'any 2010, Oscar 
Varas i Xavier Esteve van fer la revisió de la fitxa de la Carta Arqueològica. En totes les 
actuacions es van recuperar materials ceràmics d'època romana. Aquests es troben 
dipositats al Museu Comarcal de Manresa i a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana).

D'època medieval es constata el topònim de Riols, en la seva forma original "Orriolos", 
esmentat per primera vegada en un document de l'any 992 com a limítrof del terme de 
Súria.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

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

Vista cap a llevant del campCamp on es trobaren ceràmiques d'època romana
GVF GVF

Indret de les troballes superficials Sector meridional
GVFGVF
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Can Riols II. Tombes de Can Riols 24.BARP

Indret Palà
LOCALITZACIÓ

395281
y = 4634950

Coordenades UTM ; x =

Localizació 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 BAMP23

Camí de  Valls de Torroella

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

Can Riols II. Tombes de Can Riols 24.BARP

Elements El jaciment consta de tres tombes excavades a la roca, dues de les quals es troben 
properes i una altra a una distància de 18 m de les anteriors. Una de les tombes presenta 
la planta ovalada amb el cap quasi recte, amb l'encaix per a la coberta ben conservat. Les 
altres dues són també del mateix tipus però més erosionades i no conserven l'encaix. 
L'orientació que segueixen és nord-sud, segons es diu a la bibliografia, malgrat aquesta 
no sigui l'habitual de l'època. Durant la nostra visita només hem pogut identificar una de 
les tombes, ocultes sota la vegetació. Aquesta presentava una orientació nord-est a sud-
oest. La llenya acumulada en el sòl, provinent de la tala de branques del mateix bosquet, 
obstaculitzava la identificació de les altres. Les tombes semblaven correspondre a un 
adult i un infant. Cap d'elles conservava sediment arqueològic. Per la seva tipologia poden 
datar-se en l'alta edat mitjana.
En el mateix bosquet, i uns metres més al nord-est de la tomba visible actualment, vam 
localitzar dos dipòsits excavats a la roca. Eren de planta circular, separats entre ells pel 
que semblava un possible canal. Ambdues estructures excavades a la roca es trobaven 
parcialment reomplertes de sediments. Es conservaven força bé en tres quartes parts del 
seu perímetre. Pel seu costat sud, a cadascun d'ells es podia observar un forat circular 
que permetia el buidat del dipòsit. Grans blocs de roca que conformarien part de la 
plataforma rocosa es trobaven despresos a una cota inferior. En un dels blocs vam poder 
documentar una inscripció esculpida a la roca en forma de creu.
A l'extrem sud-oest dels límits de la Carta Arqueològica i prop del camí d'accés a Can 
Riols observàrem diversos afloraments de roca molt erosionats amb possibles retalls. En 
un d'ells vam identificar, amb moltes reserves, la base d'una possible premsa excavada a 
la roca.

Context El jaciment de Can Riols II o tombes de Can Riols es troba situat en un alzinar rodejat de 
camps de conreu al costat sud del camí de Valls de Torroella. S'accedeix al jaciment des 
de la carretera C-55, a l'alçada del PK 50,5, d'on surt una pista que cal seguir durant dos 
quilòmetres. Poc després de deixar la cruïlla a mà dreta que mena a Can Riols, cal 
endinsar-se en l'azinar que hi ha al costat sud del camí. Es poden observar afloraments de 
roca en alguns indrets.

Ús actual Alzinar rodejat de camps de conreu

Cronologia Segle V - XII dC, Alta Edat Mitjana, Medieval

Ús original/altres Lloc d'enterrament i centre d'explotació i producció vitivinícola

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi i riscos derivats dels treballs agrícoles i forestals. Molta llenya seca tallada 
s'acumula sota l'alzinar. 

Estat conservació Dolent. Les tombes es troben ocultes per la vegetació. Regular. Altres retalls com una 
possible base de premsa i dos dipòsits excavats a la roca (tines) encara es poden veure. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament i centre de producció i explotació

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1573 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 1573 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 

Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

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



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

Navàs

Can Riols II. Tombes de Can Riols 24.BARP

Observacions La vegetació impedeix veure les tombes. És necessària una actuació urgent de neteja. 
Molta llenya seca tallada s'acumula sota l'alzinar.

Bibliografia DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J. 1995 .  "L’arqueologia al Bages". Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 253-254.

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. Navàs. Fitxa A. 30. 

VILA, G. 2014: Pla turístic i de màrqueting de Navàs. Annex 1. Ajuntament de Navàs. 
Navàs.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1573 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya.

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 L'any 1988 els arqueòlegs Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez van fitxar el 
jaciment per primera vegada a la Carta Arqueològica.  L'any 1995 Jordi Piñero va incloure 
el jaciment en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. L'any 2006 un 
equip de la Universitat Autònoma de Barcelona format per Cristian Folch i Jordi Gibert van 
realitzar unes prospeccions arqueològiques dins el marc del projecte d'investigació 
"Ocupación, organización y defensa del territorio durante la transición medieval". L'any 
2010, Oscar Varas i Xavier Esteve van fer la revisió de la fitxa de la Carta Arqueològica. 
Durant la seva visita només van poder localitzar una de les tombes, que estava en bon 
estat de conservació. L’any 2014 va visitar el jaciment Goretti Vila arran de la realització 
del Pla de Turisme de Navàs i va poder observar encara el lateral d'una tomba. Durant la 
darrera visita per a la redacció del present catàleg, la vegetació ocultava totalment dues 
de les tombes; malgrat tot, encara vam poder observar les restes molt erosionades d'una 
antiga premsa excavada a la roca, així com alguns retalls i dos dipòsits. En cap de les 
actuacions es van recuperar materials ceràmics associats a les tombes. 

D'època medieval es constata el topònim de Riols, en la seva forma original "Orriolos", 
esmentat per primera vegada en un document de l'any 992 com a limítrof del terme de 
Súria.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Valor arqueològic i paleontològic

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

Detall de roca on es troben excavades les tombesVista del sotabosc i afloraments de roca
GVF GVF

Restes de base d'una premsa excavada a la roca Vista de detall d'una possible premsa
GVFGVF

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Aspecte entorn proper de les tombes Vista des del sud-oest d'una tomba
GVFGVF

Vista de proximitat d'un dels dipòsits Visió del segon dipòsit
GVF GVF

Vista de detall de la tomba parcialment visible Vista general de les tines o dipòsits
GVF GVF
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Vista de l'exterior dels dipòsits des de sota Detall interior d'un dipòsit
GVF GVF

Detall del broc des l'interior d'un dels dipòsits Bloc de roca amb inscultura
GVF GVF

Detall d'una creu gravada en un bloc Acumulacions de llenya tallada i no recollida
GVF GVF
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Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

398835
y = 4639277

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Església de Castelladral

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 BAMP2

Església  de Sant Miquel de Castelladral
Pati de  la Rectoria

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Elements El jaciment consisteix en una necròpolis de tombes excavades a la roca, d'època alt-
medieval, documentada a l'entorn de l'església de Sant Miquel. Arran de l'esllavissament 
del mur de contenció del pati oriental de l'església l'any 1992, es va dur a terme una 
intervenció arqueològica que va consistir en la realització de tres cales de sondeig, dues 
arran dels murs sud i est de l’edifici i l’altra en el mur de contenció que s’havia esllavissat. 
En l’excavació es va documentar part de la necròpolis altmedieval de tombes excavades a 
la roca al sud i a llevant de l’església. La inexistència de relació estratigràfica directa entre 
les tombes i la fonamentació original de l’edifici no va permetre determinar si la necròpolis 
tenia un origen anterior a la construcció de l’església romànica. Malgrat tot la necròpolis 
apareguda cal relacionar-la amb el temple romànic del segle XI.

Context La necròpolis de Sant Miquel de Castelladral es troba situada dins el nucli de Castelladral, 
a uns 667 m d'altitud i aproximadament al mig de la serra de Castelladral, concretament 
entre la nova rectoria i la façana sud de l'església (paret romànica). Pel seu costat de 
llevant encara es conserva la paret de tancament i una porta tapiada que protegia el 
recinte. Pel costat sud un nou mur de contenció delimita l'espai del que és avui el pati de 
la rectoria.
L’accés és possible tant des de la Vall del Cardener, via Súria per la carretera B-423 o des 
del costat del Llobregat per l’antic camí rural de Navàs a Castelladral, actualment asfaltat. 
La distància per ambdues rutes és pràcticament la mateixa. Hi ha uns 8 km en línia recta 
des de Navàs (11,5 km per carretera) i uns 7,84 km (9,5 km per carretera) des de Súria.

Ús actual Pati de la nova rectoria

Cronologia 400 - 1492 dC, Medieval

Ús original/altres Lloc d'enterrament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Altres riscos. Derivats de possibles rebaixos en el subsòl per instal·lació de serveis. 

Estat conservació Dolent. Actualment es troben tapades després de l'excavació de l'any 1992. Es desconeix 
l'extensió de la necròpolis medieval. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 5637 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 5637 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions Seria interessant l'excavació arqueològica en extensió de tot el pati, donat que podria 
aportar noves dades sobre la necròpolis i la seva relació amb l'edifici romànic.
El material procedent de les tombes excavades l'any 1992 es conserva actualment al 
Museu Comarcal de Manresa.

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

BENET, A. 1984: "Castell de Castelladral". Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 340-341. 

JUNYENT, F.; MAZCUÑÁN, A. 1984: "Sant Miquel de Castelladral". Catalunya Romànica. 
El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 340-341. 

OLIVARES, D. 1993: "Memòria dels sondejos arqueològics a la necròpolis medieval de 
Sant Miquel de Castelladral". Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Núm. 
Registre 930.

PIÑERO, J. 1995: "Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs". Ajuntament 
de Navàs. Fitxa núm. A. 29.

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

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 seria 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 quan apareix citada en la llista de parròquies del deganat de Berga, del Bisbat 
d’Urgell (BADIA, 1988: 163), concretament en les visites pastorals del bisbe d’Urgell 
(BENET, 1984: 340).

L'any 1992 es van dur a terme uns sondejos arqueològics a la zona del pati oriental de 
l'església de Sant Miquel de Castelladral dirigits per Eduard Sánchez i David Olivares. La 
intervenció arqueològica d'urgència fou promoguda pel Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. L'any 1993 Goretti Vila va realitzar la fitxa de la Carta 
Arqueològica. L'any 2010 Xavier Oms en va fer l'actualització i va observar l'acumulació 
d'abocaments de runa i materials de construcció en el pati. No es van documentar 
materials arqueològics en superfície ni cap tipus de senyalització de la necròpolis.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista posterior del mur de tancament del patiVista de la necròpolis des del camí
GVF GVF

Vista de proximitat des del nord-est Vista frontal cap a la paret sud de l'església
IVAGVF
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Tipus d'intervenció Excavacions
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Façana de l'església Sant Miquel de Castelladral Vista del pati de l'església des de sota
GVFIVA

Entrada al pati i restes d'elements petris antics Vista interior del pati de l'església
GVF GVF

Vista exterior del mur de tanca del pati Detall de la llinda de la porta tapiada
GVF GVF
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Indret Palà
LOCALITZACIÓ

395441
y = 4635905

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

Camí de  Valls de Torroella

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El sepulcre o megàlit consisteix en un conjunt de dues lloses verticals, orientades en sentit 
nord-sud, acompanyades d'un bloc més petit que forma angle recte amb aquestes. Les 
lloses amiden d'alt: 1 m, 0,57 m, 0,20 m i 0,30 m. En l'excavació de Serra i Vilaró a 
principis del segle XX es van documentar restes òssies humanes en molt mal estat i 
diversos fragments ceràmics. Tot i que es pressuposa l'existència d'un possible túmul a 
l'entorn del megàlit, actualment ni tan sols s'intueix. Es detecten afloraments de la roca 
natural ben propers al dolmen.
En la bibliografia s'esmenta que en zones properes hom hi ha localitzat,  també, restes 
òssies i ceràmica gruixuda i grollera però fora de context arqueològic.

Context El Dolmen de les Comes de Torroella està situat a la vall d’Hortons, a llevant del riu 
Cardener, i a una distància d’uns 3,6 km del nucli de Valls de Torroella. Per accedir-hi cal 
emprendre una pista de terra des de l’esmentat nucli que passa per sota de la carretera C-
55 i en direcció nord va connectant diferents masies del municipi navassenc i que és 
conegut com el camí de Valls de Torroella. El dolmen es troba situat al costat de llevant 
del camí, en un revolt marcat on aquest fa una inflexió puntual cap a ponent. Envoltat de 
bosc de pi blanc, el jaciment és fàcilment visible des del mateix camí.

Ús actual Erm situat entre el camí de Valls de Torroella i el bosc de pi i alzina

Cronologia 2500 aC- 1200 aC, Neolític Final - Bronze Mig

Ús original/altres Lloc d'enterrament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc tecnològic derivat de treballs forestals i ramaders, i de possibles actuacions que 
afectin el camí; també hi ha un gran risc en el gir de vehicles de gran envergadura. 

Estat conservació Dolent. Del dolmen, només se'n conserva un lateral. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 11718 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 11718 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions Es tracta d'un element fràgil que requereix d'un entorn físic de protecció. Observem 
marques de maquinària en el sòl que s'han apropat massa al dolmen.

Bibliografia ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J. 1945: "Carta Arqueológica de 
España. Província de Barcelona". Madrid.

CURA, M. 1980: "Guia arqueològica del Bages". El Bages. Aproximació al medi natural i 
humà de la comarca. Manresa.

DAURA, A.; GALOBART, J. 1982: "L’arqueologia al Bages". 1er volum. Les Fonts. 
Quaderns de Recerca i Divulgació, núm. 5. Col·legi Doctors i Llicenciats. Manresa, 64; 73.

PIÑERO, J. 1995: "Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs". Ajuntament 
de Navàs. Fitxa núm. A. 29.

SERRA I VILARÓ, J. 1927: "La civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu 
estudi". Solsona.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 11718 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Informació històrica El dolmen fou excavat per Serra i Vilaró en companyia de mossèn Canal a la dècada dels 
anys 20 del segle XX. En aquells moments només conservava dretes cinc lloses de 
diferents mides. En aquesta intervenció va realitzar una planta del megàlit i va dibuixar 
també la ceràmica documentada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada
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Vista actual del dolmen des de ponentPlanta del dolmen segons Serra Vilaró
AD - JG, 1982, pp. 73 XC

Vista posterior del dolmen amb caus de rosegadors Detall del domen vist des del sud
GVF, 2014GVF

El dolmen vist des del nord Vista de proximitat
GVF, 2014GVF, 2014
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El dolmen Dibuix de ceràmica segons Serra Vilaró
GVF, 2014 AD - JG, 1982, pp. 73
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Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

398736
y = 4635197

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

Riera  del Tordell

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements Aquest sepulcre consisteix en una estructura negativa de planta rectangular, excavada a 
la roca i reblerta de sediment. Mesura uns 2,40 m de llargària màxima i uns 0,65 m 
d'amplada pel costat nord i 0,67 m pel costat sud. Presenta una orientació nord - sud 
(340º N). Actualment el jaciment, tot i el trànsit rodat que circula per aquest camí, encara 
és ben visible. Se n'observa bé el retall en planta que conforma el sepulcre. Per la 
tipologia i dimensions de l'estructura sembla que podria tractar-se d'una tomba d'època 
visigòtica.

Context La tomba en el camí del pont de Barquets a Castelladral es troba al mig d'una pista 
forestal que mena a Castelladral, i a uns 900 m al nord del Pont de Barquets. Aquest el 
trobem a la carretera local que porta de Súria a Balsareny (BV-4313). A l'alçada del punt 
quilomètric 53,5 arrenca la pista esmentada que va resseguint la riera del Tordell per la 
seva riba esquerra. La tomba es troba en un context on predominen camps de conreu a 
ponent del camí i bosc de pi i alzines a llevant.

Ús actual Pista forestal

Cronologia 401 - 715dC, Medieval Domini Visigòtic; 800 - 988 dC, Medieval Catalunya Vella

Ús original/altres Lloc d'enterrament

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc tecnològic derivat d'actuacions en el camí que impliquin algun tipus de rebaix. 

Estat conservació Molt dolent. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 12298 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 12298 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions Caldria una actuació urgent que permeti confirmar o desmentir si realment es tracta de les 
restes d'una tomba visigòtica.

Bibliografia Fitxa jaciment arqueològic núm. 12298 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Informació històrica A finals de la dècada dels anys 1980 es va posar al descobert una possible tomba en 
realitzar-se un rebaix en el camí que va suposar l'afectació de la part superior de la tomba 
i remoció del seu rebliment. La tomba, segons el seu descobridor Josep Rodríguez,  veí 
de Súria, encara conservava alguna de les lloses de coberta i restes òssies remogudes 
que van quedar a la vista a les proximitats de l'estructura.
L'any 2000, Goretti Vila va fitxar el jaciment a la Carta Arqueològica. L'any 2010 Xavier 
Esteve en va fer la la revisió. L'any 2015 vam visitar l'indret arran de la realització del 
present Catàleg i en vam comprovar el seu estat de conservació. En les visites posteriors 
a la troballa del jaciment no es va constatar la presència de materials arqueològics ni 
restes òssies en superfície. En l'estat actual sembla un retall en un bloc de roca.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista de la tomba des del nordVista i entorn de la tomba des del sud
GVF GVF
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Vista lateral de la tomba, presa des de ponent Roderes deixades pel pas de vehicles
GVFGVF

Vista de la tomba des de llevant Vista de proximitat
GVFGVF

El castell de Solivella és a ponent de la tomba
GVF
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Indret Mujal. Torrent de les Esglésies
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Camí de  l'Oliva

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements En la zona més elevada del turó pel seu vessant sud, es troben les restes d'enderroc d'un 
possible mas d'època baix-medieval o moderna que semblen distribuir-se en una forma 
quadrangular. En l'indret, un equip de la UAB hi va recollir l'any 2006 diversos fragments 
ceràmics, entre els que destaquen ceràmica comuna reductora, ceràmica vidriada, 
ceràmica comuna oxidada i ceràmica blava, així com restes de material constructiu 
(teules).
L'any 2010 durant les tasques de revisió de la Carta Arqueològica es va comprovar que 
l'estat de les restes es reduïa tan sols a un enderroc i no s'observaren materials 
arqueològics en superfície. Durant la nostra visita hem confirmat que les restes visibles no 
permeten actualment identificar la planta de cap edifici. Només unes acumulacions de 
pedres i una paret de pedra seca que no descartem pertanyi al marge d'una antiga feixa. 
La densa vegetació del sotabosc no permet l'observació de més restes.

Context El turó de Capdevila és un turó ovalat situat al sud del torrent de les Esglésies i a ponent 
del nucli del Mujal. Conforma una superfície aproximada d'uns 150 m de llargada en sentit 
sud-oest nord-oest per uns 120 m d'amplada. S'alça uns 15 - 20 m per sobre els camps de 
conreu que l'envolten i es troba a uns 401 m d'altitud. S'accedeix al jaciment des del nucli 
de Navàs pel camí rural asfaltat que mena a Castelladral. Passats uns 200 m el nucli del 
Mujal, surt un pel costat sud de la carretera una pista forestal que condueix a la masia de 
l'Oliva. A uns 700 m s'arriba al final d'un camp de conreu que limita amb el bosc. Des 
d'aquest punt cal vorejar els camps a peu en direcció nord-oest fins als peus del turó.

Ús actual Erm, roureda jove i sotabosc de matoll damunt un petit turó

Cronologia 1230 - 1789 dC, Baixmedieval - Moderna

Ús original/altres Lloc d'habitació

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi i derivats de treballs forestals 

Estat conservació Molt dolent. Les restes constructives pràcticament no es veuen. Han quedat ocultes pel 
sotabosc que hi ha crescut. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació amb estructures

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 18526 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 18526 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Fitxat a la Carta Arqueològica

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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FOLCH, Cristian; GIBERT, Jordi: Memòria de les prospeccions arqueològiques a la Vall 
del Cardener. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 7084.

MARTÍ, R. 2005: “ La defensa del territori durant la transició medieval”. I Congrés de 
Castells a la Mediterrània Nord-Occidental. Arbúcies (5-7 de març). 

PIÑERO, Jordi (1995), Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. 
Ajuntament de Navàs. Fitxa núm. A. 31.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 18526 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

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 L'any 2006 un equip del departament d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va realitzar una prospecció arqueològica a la Vall del Cardener 
dins el Projecte "Ocupación, organización y defensa del territorio durante la transición 
medieval 2005-2008". Els directors van ser Cristian Folch i Jordi Gibert. L'any 2010 Xavier 
Oms va realitzar la revisió de la Carta Arqueològica.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Acumulació de pedres vistes en plantaRestes d'un mur de pedra
GVF GVF

Vista de detall Vista de proximitat
GVFGVF
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Vista del turó de Capdevila des de la carretera
GVF
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Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El jaciment de Vilamorós és conegut d'entrada per la presència d'una tomba de planta de 
banyera i per altres retalls o dipòsits excavats a la roca. La tomba és orientada d'est a 
oest, mesura 1,90 m de llargària, 0,50 m d'amplada i 0,35 m de fondària. Es troba buida 
d'antic. Al peu dels afloraments rocosos, al costat sud-est de la tomba es van localitzar 
restes de tègula i ímbrex (teula plana i corba romana). Presència que s'ha dit podria 
indicar l'existència de tombes construïdes amb aquests materials. Un centenar de metres 
més al sud-est, a continuació de l'esperó rocós fins un cingle encarat al sud, s'obre una 
plana on hi ha evidències d'ocupació humana. L'any 2006 un equip de la UAB hi va recollir 
ceràmica comuna d'aspecte groller amb coloracions de pastes grises i marrons i 
d'abundant desgreixant, a més de la presència d'un fragment informe d'àmfora i un 
fragment de vidre transparent. Aquests materials van permetre  apuntar una cronologia 
tardoantiga o altmedieval que podria relacionar-se amb la tomba o tombes de Vilamorós. 
També es van detectar possibles restes d'estructures en pedra. L'any 2010 es van 
observar materials similars. L'any 2015 constatem la presència d'algun fragment de teula 
àrab.
A més dels indicis ressenyats anteriorment, cal advertir l'etimologia del seu topònim, que 
pot indicar l'existència d'una antiga villa o villare Amorosus o Amorós, i les possibilitats 
que ofereix la recerca d'aquest assentament inscrit cronològicament entre l'antiguitat 
tardana i l'alta edat mitjana. Hem de tenir en compte també que es tracta d'una àrea 
delimitada i sense ocupacions prèvies o posteriors identificables.

Context La tomba de Vilamorós es troba en un terreny rocallós envoltat d'arbusts i pins, situat al 
vessant sud del turó dels Olivers, prop del camí de Cal Reixes a Taurons. Des de l'indret 
on s'ubica el jaciment s'albira un bon domini visual de la riera de Sant Cugat i del nucli de 
Castelladral situat al nord. S'hi accedeix des del nucli esmentat, d'on surt una pista en 
direcció sud-est que connecta diferents masos de la zona. El lloc de Vilamorós es troba a 
l'est de Cal Reixes, a 2,3 quilòmetres des de Castelladral.

Ús actual Erm, zona d'afloraments rocosos envoltat de bosc i prop del camí

Cronologia 284 - 1492 dC, Romà Baix Imperi - Medieval

Ús original/altres Lloc d'enterrament (una tomba isolada), centre de producció i explotació (dipòsit i retalls 
excavats a la roca), lloc d'habitació (restes de teula romana).

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic, per erosió de la roca. 

Estat conservació Regular. Tomba i retalls afectats per la natura fràgil de la roca. 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'enterrament, producció i explotació, i lloc d'habitació

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 18527de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 18527 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Vilamorós 29.BARP

Bibliografia ACIÉN, M. 2000: “La herencia del protofeudalismo visigodo frente a la imposición del 
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MARTÍ, R. 2005: “ La defensa del territori durant la transició medieval”. I Congrés de 
Castells a la Mediterrània Nord-Occidental. Arbúcies (5-7 de març). 

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa núm. A. 28.

Fitxa jaciment arqueològic núm.18527 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 

Informació històrica L'any 2006 un equip del departament d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va realitzar una prospecció arqueològica a la Vall del Cardener 
dins el Projecte "Ocupación, organización y defensa del territorio durante la transición 
medieval 2005-2008". Els directors van ser Cristian Folch i Jordi Gibert. L'any 2010 Xavier 
Oms va realitzar la revisió de la Carta Arqueològica. L'any 2015 vam visitar el jaciment per 
a la redacció del present Catàleg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions L'accés a la tomba es troba senyalitzat almenys des del 2010.amb placa quadrada 
metàl·lica sobre suport de fusta.

Catalunya.

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.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Ubicació de la tomba de VilamorósPlaca de senyalització turística a peu del camí
GVF GVF
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Aflorament de roca amb retalls i petit dipòsit Vista de proximitat de la tomba
GVFGVF

Vista de proximitat d'un petit dipòsit Vista dels afloraments rocosos des de ponent
GVFGVF

Vista cap a llevant Vista de la tomba des de llevant
GVF GVF
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Vista del poble de Castelladral des de Vilamorós Entorn de la tomba, vista cap al sud-est
GVF GVF
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Indret Sant Cugat del Racó. Riera de Sant Cugat o del Tordell
LOCALITZACIÓ

400590
y = 4639910

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí del Tordell. Molí de Castelladral

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

Camí de  Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El Molí de Castelladral és en realitat el nom que se li ha donat a les restes d'antigues 
rescloses identificades al llit de la riera de Sant Cugat, de les quals només en queden els 
testimonis excavats a la roca. Es tracta d'una sèrie d'alineacions de forats de pal excavats 
a la roca en el llit de la riera i de diferents canals, actualment reblerts, la majoria d'ells, per 
llims i vegetació. Han estat interpretat com a bases per a rescloses de fusta per embassar 
l'aigua i desviar-la cap al molí. Les diferents alineacions de forats de pal s'interpreten com 
a possibles rescloses, que eren reemplaçades per noves construccions quan aquestes 
eren destruïdes per riuades. La qual cosa indicaria una certa pervivència en el temps del 
funcionament del molí.
L'existència d'un molí fariner medieval però no s'ha pogut relacionar de moment amb cap 
document de l'època. Segons Jordi Bolós, especialista amb diferents publicacions sobre el 
tema, apuntava la hipòtesi que les rescloses que tenen els forats rodons i petits puguin 
atribuir-se a l'època medieval. En descriu un rengle de fins a 18 forats situats al nord-est 
del conjunt. L'aigua acumulada a la resclosa seria conduïda, segons Bolós, vers al final de 
la roca, cap al sud, on hi ha un salt de 4 m. Hi suposa que, en aquest punt, hi hauria hagut 
la mola, aixoplugada per algun tipus de construcció. Aquests molins primitius, com també 
s'esdevé en els molins fariners pirinencs, no devien tenir bassa. Resoldrien la qüestió amb 
una canal inclinada que devia moure un rodet horitzontal. A l'extrem sud-oest de la gran 
roca s'observaren els forats d'almenys dues rescloses més. Una, amb nou clots, fou feta 
durant la baixa edat mitjana o en època moderna. La segona, amb 22 forats, sembla més 
antiga. Esmenta l'existència de diversos recs. Una canalització sembla com si unís les 
aigües de la resclosa segona amb la primera. A ponent hi ha dues canalitzacions més que 
van de nord a sud.

Context El jaciment arqueològic del Molí de Castelladral es troba en una zona de ribera, situada 
entre Sant Cugat i la Rovira, en un entorn de vegetació exuberant al voltant de la riera de 
Sant Cugat, en un tram on el llit del riu discorre sobre afloraments de roca. S'accedeix al 
jaciment des del nucli de Navàs, on cal prendre el camí rural asfaltat de Castelladral i 
seguir-lo durant 7 quilòmetres. Cal deixar la carretera i prendre un camí forestal en 
direcció sud. A uns 30 m s'obre una clariana on es pot observar la riera.

Ús actual Curs i llit de la Riera de Sant Cugat

Cronologia 400 - 1789 dC, Medieval - Moderna

Ús original/altres Rescloses d'un antic molí molt proper a Castelladral

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc geològic derivat de la natura fràgil de la roca. Risc d'inundacions. 

Estat conservació Regular. Les alineacions de forats i canals excavats a la roca es conserven força bé, tot i 
que gran part d'ells es troben ocults per llims i fang.;  Dolent. El llit de la riera està format 
per grans blocs rocosos que s'han trencat i separat de la seva ubicació original.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Construcció hidràulica

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 19213 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 19213 de l’IPAPC
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Bibliografia BOLÓS, J.; FÀBREGAS, M. 1982: "Els molins de la conca mitjana del Llobregat durant 
l’alta edat mitjana. Introducció". Quaderns d’estudis medievals, vol. 1, any III, núm. 9. 
Barcelona: 556-568.

BOLÓS, J.; NOET, J. 1983: "Els molins fariners". Ketres, Barcelona. 

BOLÓS, J. 1984: "Rescloses d'un antic molí proper a Castelladral". Catalunya Romànica. 
El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 341-342.

PIÑERO, J. 1995: "Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs". Ajuntament 
de Navàs. Fitxa núm. i. 7.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 19213 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Informació històrica El jaciment fou donat a conèixer per Jordi Bolós als anys 1980. L’any 1995 Jordi Piñero va 
fitxar el jaciment en  l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. L'any 2010 
Xavier Oms va fer la revisió de la Carta Arqueològica. L'any 2015 visitàrem l'indret arran 
de la redacció del present Catàleg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Valor arqueològic i paleontològic
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Resclosa de la Riera de Sant CugatPlanta de la resclosa segons Bolós
Catalunya Romànica, 1984 GVF

Detall d'un forat excavat a la roca Alineament de forats excavats a la roca
GVFGVF

Vista de proximitat dels forats Vista de nord a sud
GVFGVF

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

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 

Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Alineament dels forats Alineament de forats i canal excavat a la roca
GVF GVF

Detall d'un dels canals Alineament i canals, vista cap al sud
GVF GVF

Blocs despresos de la plataforma principal Vista de proximitat
GVF GVF
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Vista cap a ponent del llit de la riera Vista d'un canal reblert de llims
GVF GVF
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Indret Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

393091
y = 4636171

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Saubeta

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

Camí de  Sant Salvador de Torroella
Camí de  Sant Salvador a l'Alzina

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements L'any 2006 un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona hi localitzà diversos 
fragments de ceràmica en superfície de cronologia medieval. Dins una superfície d'uns 
200 m2, hi recolliren una mostra de ceràmica de color gris amb pastes dures i compactes, 
alguns fragments amb superfícies polides i allisades, i altres de factura més grollera amb 
abundant desgreixant. Es varen documentar formes de vores arrodonides o lleugerament 
aplanades, que corresponien a olles i a una possible gerreta. Anys més tard, en fer-se la 
revisió de la Carta Arqueològica l'any 2010, s'hi identificaren també ceràmiques grises tant 
en els vessants com al cim del turó, així com restes de murs. Durant la nostra visita 
comprovem que es tracta de murs de pedra seca de marges d'antigues feixes agrícoles. 
Els materials arqueològics recollits van ser datats entorn els segles X-XI.

Context El jaciment Camps del Seuveta es troba situat en els vessants i cim d'un petit turó de la 
Solana de la Fàbrega, en un entorn de pi blanc i sotabosc d'alzina i garric, a l'extrem 
occidental del terme de Navàs. S'accedeix al jaciment des de la carretera C-55; a l'alçada 
del PK 53 es pren la pista que condueix a l'església de Sant Salvador de Torroella. Cal 
vorejar el conjunt d'edificacions per ponent i anar en direcció al cementiri. El jaciment es 
troba a uns 150 m al nord-oest.

Ús actual Bosc de pi blanc i sotabosc de garrics, vorejat de camps de conreu pel costat de ponent.

Cronologia Segles X-XII. Medieval

Ús original/altres Possible lloc d'hàbitat medieval.

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Derivats dels treballs forestals i agrícoles 

Estat conservació Molt dolent. Es desconeix si es conserven restes d'edificacions associades als materials 
arqueològics documentats. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 20496 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 20496 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions El material recuperat en les prospeccions de 2006 es troben al departament de Ciències 
de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Edifici B, 
Bellaterra.

Bibliografia Fitxa jaciment arqueològic núm. 20496 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

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 L'any 2006 un equip del departament d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va realitzar una prospecció arqueològica a la Vall del Cardener 
dins el Projecte "Ocupación, organización y defensa del territorio durante la transición 
medieval 2005-2008". Els directors van ser Cristian Folch i Jordi Gibert. L'any 2010 Xavier 
Oms va realitzar la revisió de la Carta Arqueològica. L'any 2015 vam visitar el jaciment per 
a la redacció del present Catàleg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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Vista del turó des de sant Salvador de TorroellaVista del turó des de la Solana de la Fàbrega
GVF GVF 2014
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Indret Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

40325
y = 4638532

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Santa Maria de les Esglésies

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 BAMP08

Camí de  Castelladral
Camí  rural de Navàs a Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements L'absis romànic en ruïnes i alguna tomba antropomorfa excavada a la roca. 
A l'interior de l'església roman la llosa de coberta d'una tomba del segle XVIII (1797) amb 
inscripció (Ramon [Igip] Mas i dels seus.

Context L'església de Santa Maria de les Esglésies, coneguda també com Les Esglésies, es troba 
situada al costat sud i a poca distància del camí rural de Navàs a Castelladral. Aquest 
nucli es troba envoltat de camps de conreu rodejats de bosc de pi blanc i negre en una 
petita elevació situada al marge esquerre del torrent de les Esglésies, amb suau pendent 
vers aquest. S'hi accedeix des de Navàs, on cal seguir la carretera fins passats 5 km el 
nucli del Mujal.

Ús actual Sense ús

Cronologia 400 - 1789 dC; 983; S. X-XVII; Medieval, Alta i Baixa Edat Mitjana, Moderna

Ús original/altres Religiós: Església i lloc d'enterrament amb tombes excavades a la roca

Situació de risc Altres riscos derivats del seu abandó: presència d'importants problemes estructurals. 

Estat conservació Dolent: les façanes i volta. Importants esquerdes als murs nord i sud. Regular: les 
cobertes. 

Tipus Edifici religiós

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Arquitectura religiosa

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, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 16865 de l’IPA

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa núm. 16865 de l’IPA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.
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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'eles 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 
el 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 probablement 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 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 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. 

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.
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Segons el cadastre de 1746 Sant Cugat i les Esglésies tenien 8 propietaris de masos. La 
meitat hi vivien i la resta eren de fora. 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; 
cal Gemilà 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.

Actuacions finca En aquests darrers anys s'hi ha fet alguna petita actuació a l'interior sense cap control 
arqueològic.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Detall de les arcuacions llombardesVista de l'accés actual a l'església
GVF GVF

Detall d'una tomba excavada a la roca Vista del conjunt des del sud
GVFGVF
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Detall de la portalada del segle XVI Estat de l'interior de l'església
GVFGVF

Vista de Les Esglésies des del camí Façana
GVF 2013 GVF 2013

Vista del cor Detall de la llosa d'una tomba - hipogeu
GVF GVF
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Vista del recinte Detall d'un absis
GVF 2013 GVF 2013

Campanar d'espadanya Detall d'una important esqueda
GVF 2013 GVF 2013

Accés principal Ruïnes de l'absis principal
GVF 2013 GVF 2013
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Ruïnes de l'absis principal Detall de la volta amb pintures murals
GVF 2013 XCL

Detall de la barana de fusta policromada del cor Tenants d'època pre-romànica de les Esglésies
XCL GVF
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Indret Castelladral - Casanova del Castell
LOCALITZACIÓ

 398897
y = 4640560

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
Camí de  Casanova del Castell

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements  A la part occidental del conjunt del Casalot es conserva una paret de roca vertical amb 
una sèrie d'encaixos excavats a la roca a la part superior. Aquests estaven destinats a 
encabir-hi bigues de fusta del sostre del Casalot, del qual actualment no s'observen els 
murs perimetrals. La paret de roca del Casalot conformaria la paret perimetral nord de 
l'estructura d'hàbitat. Vàrem comptabilitzar fins a set encaixos de forma quadrangular, amb 
marques ben visibles deixades per les eines del picapedrer. En el costat oriental de l'antic 
habitatge es conservava la base d'una premsa d'oli excavada a la roca, de planta circular i 
amb un diàmetre d'1,25 m. Ja al sud de la paret del Casalot es conservava la base i la 
mola sotana d'un molí. La mola es troba encaixada en un forat circular excavat a la roca, a 
mena de dipòsit fet a mida d'uns 70 cm d'alt. Presenta senyals evidents de fregament 
damunt la seva superfície i de les empremptes deixades per les eines del picapedrer en 
tot el seu volt exterior. La mola té un diàmetre d'1 m, mentre que la vora exterior del retall 
on s'ubica arriba al 1,25 m. Observem, al costat est i a la part inferior d'aquest, la 
presència d'un petit muret d'uns 25 cm d'amplada, visible en un tram que no arriba a 1 m 
de llargària, ocult sota la vegetació. A poca distància i més al sud s'observen dos blocs de 
roca separats a la part inferior per un muret de pedra seca. En el bloc de llevant, hi ha dos 
dipòsits connectats entre si per un forat circular, situats a diferent alçària. El dipòsit més 
gran és de planta ovalada i fons pla. Presenta unes dimensions de 1,20 m en sentit nord-
oest a sud-oest i uns 0,80 m d'amplada en sentit nord-est a sud-oest, i 50 cm de fondària. 
És en aquest extrem on trobem el desguàs que connecta amb el segon dipòsit més petit. 
El forat conserva restes de morter, probablement d'haver estat segellat alguna vegada. El 
dipòsit inferior és una cubeta que resta seccionada o erosionada i de difícil accés. Uns 
metres a l'est hi trobem una base circular de premsa de molí, de la qual queda només una 
cubeta molt poc profunda excavada a la roca, que arriba a tenir uns 20 cm i un diàmetre 
de 1,25 m. Al centre es conserva un petit forat que marca l'eix que sostindria la part 
superior. A ponent i a pocs centímetres d'aquesta estructura hi ha una cubeta associada 
d'uns 30-35 cm de fondària i uns 50-65 cm de diàmetre segons el punt. Per sota aquests 
darrers elements, s'observen, en l'extrem de la roca que marca el cingle, retalls de mides 
diferents. 
El conjunt del Casalot formaria part d'un centre de producció i explotació agrícola 
relacionat amb l'oli i potser també amb el vi, amb restes d'hàbitat evidents malgrat en 
desconeixem la seva planta, probablement oculta pels sediments acumulats a peu de 
paret.

Context El Casalot es troba al nord del nucli de Castelladral, en una cinglera rocosa encarada al 
sud, arran d'un camp de cereals i prop de la masia de Casanova del Castell. Les restes 
del Casalot es localitzen en una plataforma rocosa d'uns 30 m de llarg en sentit est-oest i 
uns 5-10 m d'amplària segons l'indret. S'hi accedeix per la carretera B-423, que connecta 
Castelladral amb Serrateix. Un cop a la casa cal seguir una pista forestal en direcció 
ponent uns 780 m fins al punt on el camí pren un gir marcat cap al sud-est.

Ús actual Terreny erm, cinglera rocosa arran d'un camp de conreu de cereals

Cronologia Medieval - Moderna

Ús original/altres Habitage troglodític, centre de producció i explotació de l'oli (dipòsits, moles, bases de 
moles, etc.)

Estat conservació Dolent: Habitatge a la roca, del qual no s'observen murs associats. Regular: Conjunt molt 
interessant de dipòsits i bases de moles excavats a la roca. 

Tipus Lloc d'habitació i centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació i centre de producció i explotació

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològicTipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Núm. 17 d'IMR de Navàs
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Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc geològic derivat de l'erosió de la roca, risc d'incendi i riscos derivats dels treballs 
agrícoles. 

Bibliografia Blog: de Maria Estruch: http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Blog d'Eloi Font: http://torcularium.blogspot.com

Informació oral: Miquel Estruch.

Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: "Inventari de ruïnes municipi de Navàs". Fitxa 17. 
(inventari de masies en estat ruïnós)
Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable. Mapa general. Ajuntament de Navàs.

Informació històrica La presència del Casalot i les estructures que s'hi relacionen han estat recollides en 
diferents blogs, també en l'Inventari de masies en estat ruïnós de Navàs (IMR) de l'any 
2011, on consten identificades amb fitxes individualitzades 27 masies.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

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

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

Navàs

El Casalot 33.BARP

Vista del Casalot des de llevantOrtofoto, detall
ICC GVF

Detall de dues estructures excavades a la roca Detall d'un bloc amb dipòsit i retalls
GVFGVF

Detall d'una cubeta ovalada Paret de roca on es recolzava el Casalot
GVFGVF

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

El Casalot 33.BARP

Vista frontal del Casalot Detall dels forats per a bigues
GVF GVF

Base de premsa prop la paret del Casalot Detall de la base d'una premsa d'oli
GVF GVF

Vista de context del Casalot Detall dels forats per a jàsseres
GVF GVF
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Navàs

El Casalot 33.BARP

Vista de la premsa damunt la roca Restes d'un mur de pedra seca
GVF GVF

Vista de proximitat del mur Dipòsit al capdamunt d'un bloc de roca
GVF GVF

Forat de desguàs del dipòsit Vista del Casalot des de ponent i a peu de roca

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

El Casalot 33.BARP

Vista de la premsa d'oli, al fons Castelladral
GVF
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Navàs

Ca l'Agustí 34.BARP

Indret El Mujal
LOCALITZACIÓ

403788
y = 4638937

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

Camí de  Can Gusart

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Qualificació B-Forestal 
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Ca l'Agustí 34.BARP

Elements Ca l'Agustí és una masia en estat ruïnós, de la qual sabem que tindria una superfície 
aproximada de 10 x 10 m. Fa uns anys encara es podia observar a terra la llinda d'un 
portal que conservava la data de 1761 i la inscripció del nom Agustí Vilard[  ].

Context Ca l'Agustí és una masia en estat ruïnós situada en una pineda que es troba al nord-est 
del Serrat de Ca l'Agustí i al sud de la Baga de Can Gusart i del Torrent de Casolius. A 
190 m aproximadament a llevant es troben les restes de la masia de Can Gusart, també 
en ruïnes.  A 2 km a ponent del nucli del Mujal, seguint el camí rural asfaltat de Navàs a 
Castelladral, surt el camí de Can Gusart.

Ús actual Masia en ruïnes dins una pineda

Cronologia 1761, segle XVIII, Moderna

Ús original/altres Masia

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc d'incendi i derivat de treballs forestals 

Estat conservació Molt dolent: Els murs de la masia han quedat coberts per la vegetació arbustiva. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional ARU Arquitectura Rural
Subtipus funcional Masia en ruïnes

Bibliografia Informació oral: Miquel Estruch.

Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: "Inventari de ruïnes municipi de Navàs". Fitxa 19. 
(inventari de masies en estat ruïnós)

Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 

Informació històrica Hi ha un inventari de masies en estat ruïnós de Navàs (IMR) de l'any 2011, on consten 
identificades amb fitxes individualitzades 27 masies amb fotografies realitzades pels volts 
del 2007.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològicTipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. Núm. 19 d'IMR de Navàs

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

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

urbanitzable. Mapa general. Ajuntament de Navàs.
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Navàs

Ca l'Agustí 34.BARP

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Llinda amb data 1761 i inscripció nom Agusti ViladVista de les ruïnes de la masia
IMR - 2007 IMR - 2007
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Navàs

Cal Cairó 35.BARP

Indret Valldeperes
LOCALITZACIÓ

394482
y = 4642222

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Torrabadella

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

Camí de  Cardona a Serrateix
Camí de  Cal Sansensó

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Cal Cairó 35.BARP

Elements Cal Cairó conservava fa uns anys en una de les parets una llinda de fusta amb una 
inscripció sencera que es cremà en els incendis dels anys 1990-1994; també un possible 
forn. Consta que la casa tenia planta baixa i almenys un pis. A l'entorn de la casa hi havia 
una bassa i un pica de pedra.

Context La masia de Cal Cairó es troba situada enmig del bosc, al vessant nord-oest d'un suau 
turó en la zona anomenada bosc de Cal Sansensó, actualment totalment oculta per la 
vegatació de garric, argelaga, esbarzer, cirerer d'arbós i d'alguns pins que van sobreviure 
als incendis que va patir el municipi entre els anys 1990 i 1994.

Ús actual Masia en ruïnes totalment oculta per la vegetació.

Cronologia 1700, 1861-1862, segles XVIII-XIX, Moderna

Ús original/altres Masia

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc d'incendi i derivat de treballs forestals 

Estat conservació Molt dolent. La vegetació que ha crescut en els anys posteriors als incendis no ens 
permeten veure a hores d'ara res que indiqui la conservació de la masia en les UTM 
indicades en la fitxa de l'inventari de runes. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional ARU Arquitectura Rural
Subtipus funcional Masia en ruïnes

Informació històrica Cal Cairó és una antiga masia del segle XVIII, coneguda anteriorment com a Torrabadella. 

Cal Cairó apareix citada en el Nomencàtor de masies de la província de Barcelona de 
l'any 1861-1862 com a Cal Cayró. Es registra com a casa situada a 8 km de l'Ajuntament 
de Castelladral. Estava habitada constantment i tenia dos pisos.

Havia estat masoveria de Cal Mas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològicTipus de bé Patrimoni arquitectònic

Nº reg/cat. Núm. 4 d'IMR de Navàs

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

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



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

Navàs

Cal Cairó 35.BARP

Bibliografia CUSCÓ, E.; TORELLÓ, J. 2008: Els incendis de la Catalunya Central de 1986. 
http://gama.am.ub.es/presentaciones/csr2008/presenta_incendi.pdf

Nomenclàtor de masies de la província de Barcelona de l'any 1861-1862. Font: Arxiu 
Històric de la Diputació de Barcelona.

Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: "Inventari de ruïnes municipi de Navàs". Fitxa 4. 
(inventari de masies en estat ruïnós)

Urbamed i aim3 (equip redactor) 2011: Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable. Mapa general. Ajuntament de Navàs.

Hi ha un inventari de masies en estat ruïnós de Navàs de l'any 2011, on consten 
identificades amb fitxes individualitzades 27 masies amb fotografies realitzades pels volts 
del 2007. En la fitxa de la masia consta una fotografia d'una llinda amb la data de l'any 
17(  ) i el nom de Torrabadella.

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

La masia anys enreraVista interior de la masia
IMR - 2007 IMR - 2007

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

Cal Cairó 35.BARP

Turó on s'ubica la masia de Cal Cairó
GVF
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia 36.BARP

Indret Palà, prop de Cal Sastre
LOCALITZACIÓ

395120
y = 4635617

Coordenades UTM ; x =

Localització, Fornot prop de cal Sastre 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

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació B-Valor Forestal 

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

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

Navàs

Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia 36.BARP

Elements La Cova de prop de Cal Sastre és coneguda de fa poc temps i no se li havia donat encara 
cap nom. L'esmentem aquí com a Cova prop de Cal Sastre per la proximitat a aquesta 
masia. Aquests tipus d'estructures es caracteritzen per estar excavades a la roca. Són 
anomenades "coves de forn" o també "fornots" per la seva semblança morfològica a un 
forn de pa. Tradicionalment s'han interpretat o bé com a eremitoris altmedievals o com a 
coves sepulcrals. La recerca arqueològica més recent apunta cap a una altra direcció 
relacionada amb un ús domèstic d'època baixmedieval. Posem com a exemple El Roc 
Foradat de Cal Pepa en el municipi bagenc d'Aguilar de Segarra, que fou excavat l'any 
2009 i que aportà en l'excavació de l'entorn de la cova la troballa d'una construcció 
adossada feta en pedra que delimitava fins a cinc àmbits amb abundants materials 
arqueològics de cronologia baixmedeival 

La Cova prop de Cal Sastre presenta una planta ovalada amb l'entrada situada en la seva 
part més ampla, mentre que en la Cova de Lladre ho fa en la part més estreta. Les 
dimensions són similars a l'entorn d'uns 2 m de diàmetre, i d'1,10 m d'alçada màxima 
interior. L'entrada fa 1 m d'alçada (mesures Cova del Lladre). Es troba alçada respecte 
l'exterior. La presència de diversos graons excavats a la roca permeten l'accés al seu 
interior.

Context La "cova de forn" prop de Cal Sastre es troba situada a prop d'una pista forestal en un 
entorn de bosc de pi blanc i vegetació de matoll que trobem a ponent del camí de Valls de 
Torroella, a la Vall d'Hortons. S'accedeix al jaciment des de la carretera C-55, a l'alçada 
del PK 50,5, d'on surt una pista que cal seguir fins passada la casa de Cal Sastre.  La 
cova s'ubica a llevant d'un revolt molt marcat que fa la pista; queda a uns 470 m al nord-
oest de Cal Sastre en línia recta i al nord de la zona coneguda com a Clot del Marrueco.

Ús actual Bosc de pi blanc

Cronologia Alt i Baixmedieval

Ús original/altres Hàbitat medieval (ús domèstic), Cova de fornot o eremitori

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc d'incendi, i altres riscsderivats de treballs forestals i de la proximitat a una pista 
forestal. 

Estat conservació Bo. Es conserva en bon estat. Només els graons d'accés una mica erosionats. 

Tipus Cova o estructures subterrànies

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).

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

Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia 36.BARP

Bibliografia ESTRUCH, M. 2003: "Un indret amb llegenda: La cova del lladre (Sant Cugat del Racó, 
Navàs)". Dovella, núm. 46. Manresa: 45-46.

FÀBREGA, A. 2004: "Dues noves coves de forn al Bages". Dovella, núm. 83-84. Manresa: 
5-10.

FOLCH, C.; GIBERT, J. "Resultats preliminars de les excavacions al roc foradat de cal 
Pepa (Aguilar de Segarra, Bages)". Actes del IV Congrés d'arqueologia medieval i 
moderna a Catalunya (Tarragona, 2010). Tarragona: 955-960.

Blog: de Maria Estruch: http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Blog: http://lamiradadeloliba.blogspot.es/

Informació oral: Ester Llobet.

Informació històrica Els veïns de Palà de Torroella cada any organitzen caminades pels entorns de l'antiga 
colònia, on es mira de passar per indrets poc coneguts i redescobrir elements  d'interès 
patrimonials o naturals. És en aquest context que es va fer la visita a dit element. Aquesta 
cova o fornot es troba al nord-oest de Cal Sastre a la Vall d'Hortons. Ester Llobet va 
acompanyar-nos a la cova de fornot per tal de conèixe'n la seva ubicació i poder redactar 
la fitxa del present catàleg.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto, Fornot prop de cal Sastre
Base ortofoto ICC editada

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

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

Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia 36.BARP

Vorejant la codinaEntorn del fornot de prop de cal Sastre
GVF GVF

Vista frontal de la "cova o eremitori" Vista de la gran codina on es troba excavada
GVFGVF

"Cova de fornot o eremitori prop de Cal Sastre" Vista lateral de la cova o eremitori
GVFGVF

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

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
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Cova de fornot Prop de Cal Sastre i cova de la Soleia 36.BARP

Croquis de la Cova del Lladre
AFE 2004, Núm. 83-84, pp: 5-10.

Graons d'accés a la cova de fornot prop cal Sastre Vista lateral dels graons
GVF GVF

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

Cova de fornot del Lladre 37.BARP

Indret Sant Cugat
LOCALITZACIÓ

40892
y = 4641312

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 Diba editada NPE 2014

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

Camí de  l'Alzina
Pla de Sant Pere

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Cova de fornot del Lladre 37.BARP

Elements La cova del Lladre es troba excavada en un bloc de roca. Aquests tipus d'estructures són 
anomenades "coves de forn" o també "fornots" per la seva semblança morfològica a un 
forn de pa. Tradicionalment s'han interpretat o bé com a eremitoris alt medievals o com a 
coves sepulcrals. 

La recerca arqueològica més recent apunta cap a una altra direcció relacionada amb un 
ús domèstic d'època baixmedieval. Posem com a exemple El Roc Foradat de Cal Pepa en 
el municipi bagenc d'Aguilar de Segarra, que fou excavat l'any 2009 i que aportà en 
l'excavació de l'entorn de la cova la troballa d'una construcció adossada feta en pedra que 
delimitaven fins a cinc àmbits amb abundants materials arqueològics d'aquesta 
cronologia. 

En describim aquí les característiques principals de la cova artificial. Presenta una planta 
ovalada amb l'entrada en la seva part més estreta. Les dimensions són d'uns 2 m de 
diàmetre, i d'1,10 m d'alçada màxima interior. L'entrada fa 1 m d'alçada.  Es troba alçada 
respecte l'exterior.

Context La cova del Lladre es troba al Pla de Sant Pere al vessant sud-est del serrat de Puigmaçó. 
S’accedeix al jaciment per la carretera de Navàs a Viver i Serrateix (BV-4235) fins a 
l’alçada del PK 3,3 on cal deixar-la per trencar a l’esquerra i seguir una pista durant uns 
3,4km. El Serrat es troba a peu del camí de l’Alzina, just en el seu costat nord. La cova es 
troba en els límits del terme municipal de Navàs que confronten amb els de Viver i 
Serrateix.

Ús actual Pineda

Cronologia Alt i Baixmedieval

Ús original/altres Hàbitat medieval (ús domèstic), Cova de fornot o eremitori.

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc d'incendi i risc d'erosió per la fragilitat de la roca. 

Estat conservació Dolent: El bloc s'ha desprès de la seva ubicació uns metres avall i es troba girat cara 
amunt. Les restes associades haurien quedat descontectualitzades. Si és que es 
conserven. 

Tipus Cova o estructures subterrànies

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

2015Autors : Claparols, X; Vila, G.;Lleonart I. SPAL; Vilamala I.; Caixal A.; Fernández, L.; Grabau, J.
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Observacions La boca d'entrada es troba en terme municipal de Navàs.

Bibliografia ESTRUCH, M. 2003: "Un indret amb llegenda: La cova del lladre (Sant Cugat del Racó, 
Navàs)". Dovella, núm. 46. Manresa: 45-46.

FÀBREGA, A. 2004: "Dues noves coves de forn al Bages". Dovella, núm. 83-84. Manresa: 
5-10.

FOLCH, C.; GIBERT, J. "Resultats preliminars de les excavacions al roc foradat de cal 
Pepa (Aguilar de Segarra, Bages)". Actes del IV Congrés d'arqueologia medieval i 
moderna a Catalunya (Tarragona, 2010). Tarragona: 955-960.

Blog: de Maria Estruch: http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Blog: http://lamiradadeloliba.blogspot.es/

Informació oral: Maria Estruch.

Informació històrica En les terres de Sant Cugat del Racó es coneix una estructura anomenada popularment 
com la Cova del Lladre, amb llegenda associada inclosa. Maria Estruch la va donar a 
conèixer l'any 2003 en una publicació d'àmbit comarcal. Posteriorment l'any 2004 Albert 
Fàbrega va publicar en la mateixa revista un article sobre la troballa de dues noves coves 
de forn al Bages, una a la Serra de Castelltallat i l'altra referent a la Cova del lladre del Pla 
de Sant Pere.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

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

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

Navàs

Cova de fornot del Lladre 37.BARP

Serrat de Puigmaçó de llunyVista de proximitat
JO 2012 GVF

Croquis de la Cova del Lladre
AFE 2004, Núm. 83-84, pp: 5-10.
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Coll d'Arques 38.BARP

Indret Navàs
LOCALITZACIÓ

405823
y = 4639295

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

Carrer  Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 

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

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

Navàs

Coll d'Arques 38.BARP

Elements S'hi va recuperar una pedra polida, a més de ceràmica a mà d'època neolítica i del Bronze 
Final-Ferro del tipus "Merlès".

Context El jaciment està situat en un entorn de camps de conreu, vorejats de bosc de pi blanc, en 
la zona de Coll d'Arques, a ponent del nucli de Navàs i al sud-oest del Solell de Can 
Ribes, a l'antiga zona del motocròs.

Ús actual Agrícola (camps de cereals)

Cronologia Neolític - Bronze Final - Ferro

Ús original/altres Assentament rural

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Altres riscos derivats dels treballs agrícoles. 

Estat conservació Molt dolent. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Bibliografia BADIA, J.M. 1984: "Dades arqueològiques i històriques entorn de Navàs". Actes de la 
XXVI Assamblea Intercomarcal d’Estudiosos (Manresa, 1981), I volum. Manresa: 115-121.

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

DAURA, A.; GALOBART, J. ; PIÑERO, J. 1995: " L’arqueologia al Bages". Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 52, 98.

Informació històrica L'any 1977 Josep Maria Badia va recollir una pedra polida a l'antiga zona del motocròs de 
Navàs. L'any 1984 ho donava a conèixer en una publicació amb el nom de Zona 
Motocròs. Actualment se li ha canviat la denominació pel topònim de Coll d'Arques.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Núm. A.4  IPAH de Navàs (1995)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.
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PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 4.

Informació oral: Josep Maria Badia

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Foto de Coll d'Arques presa l'any 1977Ortofoto, vol 1986
ICC JBM
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Coll d'Arques 38.BARP

Vista de Coll d'Arques des del nord Accés a Coll d'Arques des del Solell de Can Ribes
GVFGVF
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L'Oliva 39.BARP

Indret El Mujal
LOCALITZACIÓ

402901
y = 4637259

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  del Mujal a Sant Cugat del Racó
Camí del  Mujal a l'Oliva

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació B-Forestal 
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L'Oliva 39.BARP

Elements Troballa superficial de ceràmica ibèrica i romana. Destaquem la presència de ceràmica 
campaniana A i B.

Context El jaciment de l'Oliva es troba situat en un camp de conreu rodejat de bosc, a llevant del 
Torrent de Coma d'Infern i al sud-oest de la masia de l'Oliva. S'accedeix al jaciment des de 
la carretera BP-4313. A ponent del PK 48 surt una pista que travessa el torrent de 
Sobirana i ressegueix després un tram del Torrent de Coma d'Infern per la seva riba 
esquerra (nord-est) en direcció a una petita elevació de 469 m. Al sud d'aquesta hi trobem 
un camp de conreu. Cal vorejar-lo per llevant fins al seu extrem sud.

Ús actual Camp de conreu rodejat de bosc

Cronologia Ibèric - Romà

Ús original/altres Assentament rural d'època romana republicana

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Risc d'incendi i riscos derivats dels treballs agrícoles i forestals. 

Estat conservació Dolent. Malgrat conèixer l'indret precís on es van fer les troballes de ceràmica, 
desconeixem l'extensió del jaciment. 

Tipus Lloc d'habitació sense estructures visibles

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació sense estructures visibles

Bibliografia BADIA, J.M. 1988: "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 159.

DAURA, A.; GALOBART, J. ; PIÑERO, J. 1995: " L’arqueologia al Bages". Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 130.

Informació històrica L'any 1988 Josep Maria Badia va donar a conèixer la troballa de ceràmica ibèrica i 
romana prop la masia de l'Oliva. L'any 1995 Jordi Piñero ho va recollir en una fitxa de 
l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Núm. A 14 IPAH de Navàs (1995)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

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

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de 
Navàs. Fitxa A. 14.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista del jaciment des del nord-estUbicació del punt de les troballes
ICC GVF
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El jaciment des del nord-est Indret on es recolliren ceràmiques romanes
GVFGVF

Vista de proximitat Vista des de llevant
GVFGVF
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Tines, premses i altres estructures excavades a la roca 40.BARP

Indret Zona rural de Navàs
LOCALITZACIÓ

402712
y = 4640853

Coordenades UTM ; x =

Els Caus del Soler

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GVF, 2014

DADES URBANÍSTIQUES

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

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla de Sant Pere
Sant Cugat

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
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Tines, premses i altres estructures excavades a la roca 40.BARP

Elements Les tines, premses i estructures excavades a la roca que trobem arreu del territori 
navassenc i amb gran concentració en el Pla de Sant Pere, estan relacionades amb 
l'explotació de la vinya i amb l'elaboració del vi des d'època medieval fins època moderna.  
Les cronologies que es donen no estan relacionades amb cap intervenció arqueològica, 
però han estat situades aproximadament entre els segle XI i XIV. De fet, només es coneix 
que en els treballs de neteja que es van fer el 1988 a les tines del Pla de Sant Pere es van 
localitzar ceràmiques del segle XIV entre les terres de rebliment.

En els darrers anys Maria Estruch les ha recollit en el seu blog i les identifica i 
individualitza amb diferents noms segons la propietat on s’ubiquen. Així es coneixen al Pla 
de Sant Pere: la premsa i tina Roca del Frare, tines en terres de l’Espinalt, tines de 
l’Amurriador, etc. No són només vestigis relacionats amb la vinya, els elements que han 
deixat l'emprenta en el paisatge; l'explotació i producció d'oli i farina ens deixa testimonis 
interessants com són Cellers i el Casalot per posar-ne dos exemples representatius. 
Tenim constància també de l'existència d'altres estructures relacionades amb l'explotació 
del bosc com són les pegueres i les ginebreres per a l'obtenció de pega i oli 
respectivament. L'interès per tots aquests elements és cada vegada més present al 
territori. Això ha dut a la recuperació de moltes d'aquestes estructures que es trobaven 
ocultes per la vegetació. En donem una llista de les més rellevants:
1.Bartomeus (Castelladral). (UTM: 398875, Y: 4639061).
2.Caus del Soler (premsa i tombes). UTM: 402326, Y: 4640279)
3.Casa nova del Pla
4.Comes (casa). (UTM: X: 395449, Y: 4636518)
5.Comes d’Hortons. (UTM: X: 395493,  Y: 4636198)
6.Espinalt
7.Font del Tiquet / Vinya del Masover. (UTM: X: 401784, 4639216)
8.Forn. (UTM: 398587, Y: 4638846))
9.Masia. (UTM: X: 396146, Y: 4639398)
10.Molar. (UTM: X: 395042, Y: 46434901)
11.Navarons Sobirà. (UTM: X: 406498, Y:640241)
12.Obac. (UTM: X: 392069, Y: 4636532)
13.Pla de l’Horta. (UTM: X: 402039, Y: 4640328)
14.Pla de Sant Pere:
14.1. Terres del mas Espinalt. UTM: X: 402712, Y:  4640853.
14.2. Premses i tines del Convent del serrat del Puigmaçó. UTM: 402612, Y: 4640920.
14.3. Premses del convent del serrat del Puigmaçó. UTM: X: 402651,  Y: 4640951 
14.4. Premsa de la Roca del Frare: UTM: 402495, Y: 4641002. 
14.5. Premsa camí de l’Alzina. UTM: X: 402382, Y: 4641240 
14.6. Premsa de l'Amurriador. UTM: X: 402382, Y: 4641240 
15.Puiggròs. (UTM: X:398398, Y: 4637547)
16.Puixot / Putxot. (UTM: X:402895, Y: 4640328)
17.Riols / o Picot del Roses. (UTM: X: 395281, Y: 4634950)

Context Zona rural del terme de Navàs, sobretot en zones agrícoles a prop de masies i zones 
forestals on antigament hi havia també antigues feixes de conreus, on hi predominin 
afloraments de roca.

Cronologia Medieval - Moderna
Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Centre de producció i explotació agrícola

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova
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18.Sala.   (UTM: X: 402279 / 4641002)
19.Sant Genís 
20.Serra dels Eixibis   (UTM: X: 395659, Y: 4637267)
21.Sitges  (UTM de la casa: X: 39643, Y: 4638627)
22.Teuló. (UTM: X: 393817, Y: 4637614)
23.Vinya del Guitarra. (UTM: X: 391887, Y: 4637677)
24.Tauler, Cal

Molins d’oli i / o blat:
1.Casalot, El. Molí d'oli. (UTM: X: 398897, Y: 4640560)
2.Cellers, Els. Molí d'oli. (UTM: X: 40121, Y: 4639445)
3.Santa Maria de les Esglésies (molí d'oli i blat). (UTM: X: 402518, Y: 4638523)
4.Molí sota Sant Cugat. Molí d'oli. (UTM: X: 401410, Y: 4638893)

Ginebreres: 
1.Garrifes, Cal. (UTM: X: 391477, Y: 4637558)
2.Alzina del Racó, L’
3.Camí de Navarons

Ús actual En alguns casos es recuperen com a dipòsits d'aigua
Ús original/altres Lloc o centre de producció i explotació agrícola (vinya, olivera, cereals) i forestal

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Altres riscos derivats dels treballs agrícoles i forestals 

Estat conservació Regular: En general tots els elements esmentats. Algunes es troben força degrades per 
l'erosió, altres encara ocultes per la vegetació. 

Informació històrica L'any 1977 es dóna a conèixer el conjunt de tines de la terra de l'Espinalt (Pla de Sant 
Pere) en un treball de recerca escolar, guanyador d'un premi d'Òmnium Cultural, realitzat 
per Maria Estruch, Jordi Soler, Josep Maria Soler i M. Àngels Villaró, assessorats per 
Josep Soler Pladelasala i Josep Maria Badia Masgrau. Josep Maria Badia publica les 
seves recerques l'any 1984. Posteriorment se'n feren ressò diferents autors, Antoni Daura 
i Joan Galobart (1988), Ramon i Jaume Corominas (1995; 1998), Llorenç Ferrer (1998), 
Albert Fàbrega (2011), entre altres.

Si bé de tines excavades a la roca n'hi ha abundants exemples a la Catalunya Central, i 
moltes d'elles han estat estudiades i publicades en diferents ocasions, la majoria romanen 
inèdites a nivell científic encara. 

De peguera ens consta n'hi havia una en terrenys de Sant Genís, avui dia desapareguda 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Valor sociocultural i etnològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.
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Observacions Fitxes relacionades: Tines i premsa de Navarons (fitxa nova), Jaciment núm. 1555, 1557, 
1563, 1564, 1573, 18527, 20495 de l’IPAPC; El Casalot (Fitxa núm. 17 d'IMR de Navàs).

Bibliografia COROMINAS, R; COROMINAS, J. 1995: . "Estudi de diferents peces de pedra de 
probable època medieval i utilitat desconeguda". L'Erol, núm. 48. Berga: 10-14.

COROMINAS, R; COROMINAS, J. 1998: "Premses de biga bastides en codines i en 
pedres traslladables". L'Erol, núm. 98. Berga: 30-33.

DAURA, A.; GALOBART, J. 1982: "L’arqueologia al Bages I". Les Fonts. Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 5. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa: 88.

DAURA, A.; GALOBART, J. 1983: "L’arqueologia al Bages II". Les Fonts. Quaderns de 
Recerca i Divulgació, núm. 6. Col·legi Doctors i Llicenciats, Manresa: 30.

DAURA, A., GALOBART, J., PIÑERO, J. 1995: L’arqueologia al Bages. Col·lecció 
monografies, núm. 15. Centre d’Estudis del Bages, Manresa: 2, 115, 130, 163, 250, 251, 
252.

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: 147-155.

Blog d'Eloi Font: http://torcularium.blogspot.com

Blog: de Maria Estruch: http://mariaestruch.blogspot.com.es/

Blog: http://lamiradadeloliba.blogspot.es/

Informació oral: Maria Estruch, Albert Fàbrega, Jaume Fàbrega, Isidre Vinyas, Ester 
Llobet, Joan Fernàndez, Josep Escalé.

segons informació oral del propietari.

Actuacions finca Són moltes les tines que s'estant excavant sense que hi hagi intervencions 
arqueològiques regulades pel Departament de Cultura.
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Les Comes d'HortonsMasia de les Comes
GVF GVF

Can Serra dels Exibis Molí d'oli de Cellers
GVFGVF

El Forn La Sala
GVF, 2014GVF
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Ginebrera a l'Alzina del Racó Bartomeus
MES, 2013 EF

Cal Garrifes Navarons
GVF GVF

Les Sitges Puiggròs
MES GVF
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Riols Sant Genis
GVF EF

Molí d'oli El Casalot Terra de l'Espinalt - Pla de Sant Pere
GVF GVF

Roca del Frare - Pla de Sant Pere Amorriador - Pla de Sant Pere
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GVF GVF

Ginebrera de Navarons
Nuri Artigas

Molí sota Sant Cugat 
EF, 2014
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Indret Palà, A 1,5 km al nord de Sant Salvador de Torroella
LOCALITZACIÓ

392354
y = 4637436

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Torroella Vell

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  C-55, PK 53
Camí de  l'Alzina

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació B-Forestal 
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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 cm. La paret és construïda amb carreus molt irregulars, mal escairats i 
units amb morter de calç, disposats en filades regulars. La torre es troba pràcticament 
arrasada o destruïda pel seu costat sud. Probablement les restes de la torre siguin obra 
del segle X.

La resta del recinte, que ocupa la part superior de tot el turó, està encerclat per un mur 
d'aparell irregular i de blocs de grans dimensions, disposats horitzontalment. Aquest 
recinte mesura 150 m de llargada i 50 m d'amplada.

Uns metres al sud de la torre hi observem també alguns blocs de roca amb retalls 
antròpics, tallades com a piques i algun rec. Ja amagat dins l'espessor del bosc, hi podem 
observar amb dificultat les ruïnes 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. Hom ha apuntat que 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, si més no, que podríem estar davant una construcció contemporània a 
aquesta. No descartem 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. Segons Ester Llobet que hi havia entrat alguna 
vegada anys enrere, l'estructura presenta una volta apuntada, de factura gòtica tardana o 
posterior. Per l'aspecte que té podria ser una estructura d'època més tardana a la torre, 
però també medieval. Es troba reblerta de sediments.

A l'obaga del turó hi observem també les restes d'una petita bassa, emprada en temps 
passats per a preparar adobs pels ceps o per regar. Al vessant sud i entre dues feixes, es 
conserva en ruïnes una construcció de planta rectangular, realitzada en pedra seca i amb 
presència de teules en el parament. Probablement es tracta d'una barraca de vinya o 
estructura d'hàbitat d'època contemporània.

Context El castell de Torroella es troba al capdamunt d'un turó allargassat, orientat en sentit nord-
oest a sud-est, de 521 m d'altitud, a la riba dreta del riu Cardener, en l'extrem occidental 
del terme municipal de Navàs. Es troba al nord-oest de la masia de l'Alzina. S'hi accedeix 
des de la carretera C-55, passant pel costat del nucli de Sant Salvador de Torroella. A 
partir d'aquí cal prendre una pista que mena a la casa de l'Alzina. Cal vorejar la casa 
seguint la pista fins que aquesta fa un gir sobtat d'on surt un sender que condueix al 
castell.

Cronologia 800 - 1230 dC, Medieval; Moderna
Tipus Assentament militar

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Castell en ruïnes

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

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. Fitxa núm. 19215 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

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. Jaciment núm. 19215 de l’IPAPC 
IPA 42920
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Just abans de començar l'ascens al turó i a peu del sender que duu al castell hi ha una 
creu de ferro amb basament de pedra, coneguda com a creu de l'Obac, per trobar-se en 
terrenys d'aquesta propietat. Es troba ja en zona boscosa, però a pocs metres dels 
conreus que voregen el turó pel sud i ponent. Dita creu ens assenyala el pas d'un antic 
camí ara perdut, que voreja la cinglera també pel nord.

Ús original/altres Castell (torre circular) i murs del recinte, església, cisterna, bassa, barraca i dipòsits i 
retalls excavats a la roca.

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi i altres riscos derivat dels treballs forestals 

Estat conservació Dolent, sobretot la torre, l'església, la barraca i els retalls excavats a la roca. 

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 comtats 
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 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions Malgrat les poques restes visibles, s'intueixen enderrocs ocults sota la vegetació de 
diferents edificacions relacionades amb el castell de Torroella. Una excavació 
arqueològica en permetria recuperar la planta.

Bibliografia BENET, A.: "Castell de Torroella". Catalunya Romànica, vol. XI. Barcelona: 352.

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.

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.

SITJES, X.: Opuscle de la revista DOVELLA.

Fitxa jaciment arqueològic núm. 19215 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya.

Informació oral: Ester Llobet.

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 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 al segle 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.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

La torre del Castell de TorroellaAspecte de la torre des del costat sud
GVF GVF

La torre del Castell de Torroella La torre del Castell de Torroella
GVFGVF
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Detall dels paraments Vistes des del castell
GVFGVF

Restes de l'antiga església del castell Detall d'un dels paraments de l'església
GVF GVF

Gràfic de Xavier Sitjes: secció de la torre Aspecte de la torre des del costat sud
XS (Dovella) GVF
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Boca d'una cisterna amb volta interior gòtica Restes d'una barraca en el vessant sud del turó
GVF GVF

Detall del parament de la barraca Camí del castell
GVF GVF

Retalls excavats a la roca prop de la torre Creu de l'Obac o Creu de l'Alzina
GVF GVF
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Detall del basament de pedra de la creu Vistes cap a la Rasa de la Fàbrega
GVF GVF
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Indret Castelladral, Riera del Tordell
LOCALITZACIÓ

398576
y = 4635196

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   BP-4313, PK 53,5
Camí de  Barquets a Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació A-Agrícola 
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Elements El castell conserva les restes en ruïnes del que fou una antiga casa forta de cronologia 
baixmedieval. Es poden observar algunes dependències soterrades, els murs perimetrals i 
un llenç important de paret que conserva diferents espitlleres i una finestra gòtica 
geminada. Els murs van ser construïts a base de filades regulars, lligats amb morter de 
calç, alternant en algun punt la tècnica opus spicatum, sobretot a la part superior. Entre 
les estructures soterrades es pot observar una estança rectangular amb volta de canó, 
oberta a l'exterior per un dels costats. El seu interior és buit però presenta sediments i 
restes d'enderrocs a partir d'una fondària superior als 2 m. S'hi detecta un antic sondeig 
rectangular associat a un dels seus murs perimetrals que permet evidenciar la presència 
d'enderrocs. Malgrat que els panys de paret conservats en més alçada, a jutjar per les 
seves finestres, semblen de cronologia baixmedieval, els paraments més baixos dels murs 
perimetrals, així com l'esmentada estructura de volta de canó semblen de cronologia 
altmedieval.
Recordem que entorn del castell s'hi trobà anys enrere, una fíbula i una moneda d'Egica 
(686-702) encunyada a Toledo, i a l'altre costat de la riera del Tordell una possible tomba 
d'època visigòtica. Ambdós elements podrien ser indicatius d'una cronologia més antiga.

Context El castell està situat al sud i al marge d'uns camps de conreu, dins un bosc d'alzinar i 
garric, a la riba dreta de la riera del Tordell. S'accedeix al castell pel camí del pont de 
Barquets a Castelladral. A uns 700 m al nord del Pont de Barquets, surt un camí que 
travessa la riera. Des d'aquest punt ja s'albiren al nord-oest les restes del castell i la casa 
de Solivella. A l'alçada del punt quilomètric 53,5 de la carretera local que porta de Súria a 
Balsareny (BV-4313) trobem el pont de Barquets i la pista esmentada que va resseguint la 
riera del Tordell per la seva riba esquerra.

Ús actual Erm, franja de bosc d'alzinar i garric que llinda amb camps de conreus.

Cronologia 1131; 400 - 1492 dC, Alta i Baixa Edat Mitjana

Ús original/altres Castell o casa forta de planta poligonal.

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi, risc geològic a causa de l'erosió i altres riscos derivats dels treballs 
agrícoles per la seva proximitat als camps de conreu. 

Estat conservació Regular: en general tot el recinte, ja que gran part de les estructures estan ocultes en el 
subsòl. Molt dolent: l'estat dels fonaments del tram de mur perimetral. 

Tipus Assentament militar

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Castell en ruïnes

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Jaciment núm. 20489 de l’IPAPC

Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

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. Jaciment núm. 20489 de l’IPAPC

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Observacions Urgeix una actuació ràpida de salvament de la fonamentació del mur perimetral conservat 
en més alçària. Es tracta d'un edifici molt interessant i amb un gran potencial

Bibliografia BADIA, J.M. 1988:   "Navàs". Història del Bages, Volum II. Edicions Parcir. Manresa: 162, 
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". Sembla que 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 en 
Ramon d'Olivella, que 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 actua com a feudatari de Castelladral. El 1305 el cavaller Arnau d'Olivella 
reclama el delme de les olives del mas Capçada. El darrer Olivella documentat és en 
Pere, a qui el rei vengué Castelladral.

A finals de la dècada del 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 del catàleg. En cap de les 
visites esmentades es va fer esment de la troballa de materials arqueològics en superfície.

Actuacions finca Es detecten diferents sondejos no autoritzats pel Departament de Cultura a l'interior del 
recinte.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

El castell des de sotaVistes del castell des del nord
GVF GVF

Finestra gòtica geminada Vista del finestral gòtic
GVFGVF
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Vista del parament exterior del mur més alt Detall de la fonamentació descalçada
GVFGVF

Vista lateral del fonament descalçat per l'erosió Detall paraments externs
GVF GVF

Vista del parament nord-oest Vista lateral del fonament descalçat per l'erosió
GVF GVF
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Mur perimetral nord-est del castell de Solivella Mur perimetral est del castell de Solivella
GVF GVF

Mur perimetral est del castell de Solivella Costat interior del mur més alt
GVF GVF

Detall dels paraments inferiors del mur més alt Vista superior dels murs (interior recinte)
GVF GVF
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Vista interior del finestral gòtic Vista de l'estança amb volta de canó
GVF GVF

Vista de l'estança fins a peu de sediments Detall d'un sondeig al seu interior
GVF GVF
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Indret Palà, per sobre de la Font de la Teula
LOCALITZACIÓ

394057
y = 4636311

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms La Guixola. Torre núm. 29

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

Camí  

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació B-Valor Forestal 
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Elements La torre és un edifici en ruïnes que es conserva força arrasat i ocult per la vegetació. El 
mur septentrional és el que presenta més alçària. Del mur de llevant s'observa l'enderroc 
al seu exterior. L'interior de la torre es troba reblert de sediments, fins i tot hi ha crescut 
algun pi. Es fa difícil vorejar l'estructura pel costat sud.
A nivell de paraments presenta un aparell irregular lligat amb morter de calç i amb carreus 
que reforcen la construcció a les cantonades. Presenta una faixa d'una sola filada amb 
carreus ben treballats que separa l'aparell irregular. S'observen almenys dues petites 
espitlleres a la part inferior.
Va formar part de la xarxa de comunicació telegràfica de mitjans del segle XIX, de la qual 
se'n conserven diverses torres més a la comarca. Un paral·lel tipològic el trobem en la 
Torre del Telègraf de la Guixola a sant Salvador de Guardiola.

Context La torre de Telègraf de Can Solana es troba en una zona boscosa força espessa aprop 
d'una pista forestal nova que no es troba situada encara en la planimetria existent. La torre 
es troba al sud-oest del Serrat d'En Guineu, a una altitud d'uns 456 m i a uns 84 m de la 
pista que en direcció sud porta cap a la casa de Can Solana. Aquesta es troba a 502 m en 
línia recta de la torre. L'accés es fa pel Barri de Can Rata a l'alçada del PK 52 de la 
carretera C-55, d'on surt una pista que segueix el torrent de la Rata. Cal deixar-la per 
prendre una pista que en direcció nord mena a la casa de Can Solana.

Ús actual Edifici en runes amagat dins el bosc

Cronologia 1861-1862, Segle XIX

Ús original/altres Torre de telègraf

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (2010).

Situació de risc Risc d'incendi i risc derivat dels treballs forestals. 

Estat conservació Regular. 

Tipus Assentament militar

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional AM Arquitectura Militar
Subtipus funcional Torre de telègraf òptica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Nº reg/cat. Fitxa nova

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 
Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Bibliografia AGUILAR, A.; MARTÍNEZ, G. 2003: “La telegrafia óptica en Cataluña. Estado de la 
cuestión”. Scripta Nova, vol. 7, núm. 137. Universidad de Barcelona: 1-24. 

PRAT, J. 2004: “4 pedres.. La telegrafia òptica a Catalunya”. Institut cartogràfic de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona: 94.

Font oral: Ester Llobet.

Nomenclàtor de Masies de la província de Barcelona (1861-1862). Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona.

Informació històrica Durant la nostra visita a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona vam poder constatar 
en el Nomenclàtor de Masies de la província de Barcelona corresponent als anys 1861-
1862, l'existència d'una torre de telègraf en l'antic terme de Castelladral, que distava 8 km 
de l'antic cap de municipi.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base ortofoto ICC editada

Vista de la torre des del nordVista des de la pista forestal

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.
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GVF GVF

Vista del mur perimetral nord Detall dels paraments
GVFGVF

Vista de la cantonada nord-oest Detall d'enderrocs al costat de llevant
GVFGVF

Entorn de la torre Vista de l'interior de la torre
GVF GVF
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Sediments acumulats a l'interior de l'edifici Gràfica xarxa telegrafia òptica catalana
GVF Xarxa militar catalana
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Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

398845
y = 4639267

Coordenades UTM ; x =

Localització A la dreta hi havia l'antiga rectoria

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

Plaça  de Castelladral

Pla vigent NNSS de Navàs (1994)
Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació ED. Equipaments. Docent i 

Cultural 
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Elements Les estructures identificades durant la intervenció arqueològica de 2001 van ser tres. La 
anomenada estructura A era un cos rectangular de 9 m per 5,5 m, que no s’havia 
d’enderrocar i que es trobava situada més a ponent, ocupava una superfície aproximada 
d’uns 50 m2. Tenia una escala interior de 1,50 m 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 70 
m2. 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 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 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 una cisterna i 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. 
Els materials ceràmics més antics recuperats durant la intervenció eren de la segona 
meitat del segle XVII, tot i que sense context estratigràfic.

Context Nucli rural. L'Antiga rectoria es trobava formant part dels edificis del nucli original de 
Castelladral, a una cota compresa entre els 659 i els 664 m d'altitud. Tancava la plaça pel 
costat de llevant.

Ús actual Carrer i mur de contenció

Cronologia 1438, segle XV, Medieval; Segles XVII - XVIII, Moderna

Ús original/altres Antiga rectoria de Castelladral

Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit en el present Catàleg.

Situació de risc Riscos derivats de possibles rebaixos a la via pública. 

Estat conservació Molt dolent: Queden poques estructures conservades després de les intervencions 
arqueològiques de l'any 2001 i la posterior reforma de la plaça. 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia Funcional JA Jaciment Arqueològic
Subtipus funcional Lloc d'habitació amb restes no visibles

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació Jaciments arqueològics
Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de 

Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya (revisió de 2010).
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Bibliografia AADD, 1984: Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona: 339-341. 

República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945)”. Ajuntament de 
Navàs, Navàs: 20-21. 

MORERA, J. 2001: Control de rebaixaments i documentació arqueològica d’obres de 
construcció d’un mur de contenció. Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg. 

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 (TORRAS, 2003: 80-82).

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 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 200 m2. 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 una 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. 

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

Entre l'11 i el 22 de juny de 2001, Jordi Morera va realitzar 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. El fet que part de les estructures 
podien correspondre a l’antiga rectoria van motivar la documentació arqueològica.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que 
contemplen la consolidació, rebliment, trasllat o salvació dels valors culturals.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Fitxes relacionades: Jaciment núms.1561 i 5637 de l’IPAPC.

Els materials recuperats en la intervenció arqueològica de 2001 es troben dipositats en el 
SAM de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

3414. 

PIÑERO, J. 1995: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament 
de Navàs. Fitxa R.U. 9. 

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/ 

Arxiu Fotogràfic del Centre Excusionista de Catalunya (AFCEC). 

Fitxa jaciment arqueològic núm. 1561 de l’IPAPC. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya. 

Fonts orals: Josep Maria Badia, Jaume Obradors.
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Fotos de Cèsar August Torras i FerreriEncerclada l'antiga rectoria
AFCEC 1913 AFCEC 1913

La rectoria era entre l'església i el carrer A la dreta hi havia la rectoria vella
IVAIVA

La rectoria es trobava a l'esquerra dels edificis Espai on hi havia hagut la rectoria vella
GVFGVF
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Vista de proximitat des de la plaça
GVF
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Indret RIU CARDENER
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme 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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El Cardener és un riu del Prepirineu català i el principal afluent del Llobregat. Neix prop de 
la Coma (Solsonès), a les fonts del Cardener (1050 m alt.), al vessant oriental de la serra 
de Port del Comte, les quals li proporcionen un cabal relativament important, que escorre 
les aigües de les serres de Port del Comte i del Verd, el serrat de les Comes, el 
Pedraforca i la serra d’Ensija. La seva conca (1500 km2 ) inclou la meitat oriental del 
Solsonès i els sectors limítrofs del Berguedà, del Bages i d’Anoia. A la comarca del Bages, 
passa per Cardona, Súria i Manresa, i s’uneix al Llobregat 8 km avall d’aquesta última, al 
terme de Castellgalí.
Al municipi de Navàs rep les aigües de la xarxa fluvial formada per diverses rases, rieres i 
torrents. Els cursos hídrics més importants afluents del Cardener són el torrent de Davins 
en el sector oest del municipi i que transcorre en direcció nord-oest a sud-oest i 
desemboca al riu Cardener en el mateix terme municipal de Navàs, a l’alçada del nucli del 
Palà de Torroella. La Riera d’Hortons, neix en el terme municipal de Navàs, transcorre en 
direcció nord-sud, en el centre oest del municipi i desemboca al riu Cardener en el 
municipi de Súria. I la Riera de Sant Cugat que neix dins el terme municipal, transcorre en 
direcció nord-sud, en el centre del municipi i i desemboca al riu Cardener en el municipi de 
Súria.
Pel que fa a la riera de Sant Cugat, té una longitud aproximadament d’uns setze 
quilòmetres, amb una conca d’uns vint-i-vuit quilòmetres quadrats. L’eix principal d’aquest 
curs d’aigua es disposa en sentit nord-sud i té un pendent mitjà d’un 2%. En el seu 
recorregut s’alternen trams d’aigües amb corrent sobre pedres i sòcols i trams d’aigües 
encalmades en basses i tolls. La vegetació de ribera està molt alterada i en determinats 
trams és inexistent. Malgrat això, en alguns indrets encara es pot trobar fragments de bosc 
de ribera, amb espècies d’interès ecològic, com ara la presència d’una població de trèmol.
I la riera o torrent de Davins es troba en l'espai d'interès natural nuclear Serra de les 
Garrigues (EINN 21) segons el  Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages. 
El paisatge de la vall del riu Cardener, en aquest tram, és un mosaic de conreus, 
plantacions de pollancres i fragments de bosc de ribera. Les principals espècies de ribera 
són l'àlber, el pollancre, el trèmol, el freixe de fulla petita, el salze, l'om, la vimetera, la 

Context El riu Cardener travessa el municipi, en direcció nord-sud, a la part més occidental 
d’aquest. El riu té un recorregut dins del municipi d’uns 5 Km aproximadament dels 87 Km 
del Cardener a la comarca del Bages. El recorregut en aquest tram és força obert, abans 
que el pendent s’enfili formant la serra de Comabella i de Vallbona.
L’entorn més immediat al riu és un mosaic de camps de conreu, plantacions de pollancre i 
fragments de bosc de ribera. Mentre que l'entorn de la xarxa fluvial de rases, torrents i 
rieres tributaris que davallen al Cardener des de serrats i carenes és una coberta forestal 
majoritàriament de pins i bosc de regeneració de zones afectades per incendis forestals.
Com a rasa s'entén un torrent poc fondo, gairebé sempre eixut, mentre que el torrent és 
més llarg i profund que una rasa.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Rius, rieres, rases i torrents

Classificació Entorns fluvials i marítims

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni naturalAltres prot. "Àrea d'interès faunístic i florístic 
segons la DG. del Medi Natural i 
Biodiversitatdel DAA.
Espai d'interès singular segons el 
PPMNP del Bages
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sarga, l'arç blanc, el sanguinyol, el canyís i la boga.
Cal assenyalar que a l’entorn del riu Cardener es delimita el forest Ribes Cardener (CUP 
73), d'una superfície de 44,25 hectàrees, el qual és gestionat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En el tram de Navàs l'itinerari es 
proposa pel marge dret del riu, per Cal Flautes, La Rata i Palà de Torroella.

En el marc del Pla director per a la restauració dels espais fluvials del Bages, promogut 
pel Consell Comarcal del Bages i redactat per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, es proposa el desenvolupament de l'itinerari "El Camí del riu". Un 
recorregut a peu al llarg del sistema fluvial bagenc del Cardener i el Llobregat. La finalitat 
de la proposta és que "El Camí" funcioni com una iniciativa de conservació ecològica, de 
treball educatiu per als estudiants de la comarca, així com de proposta turística i d'element 
d'integració i promoció econòmica i cultural de la comarca.

 Els terrenys confrontants amb el riu Cardener s’inclouen en zones inundables per les 
avingudes de període de retorn de 50, 100 i 500 anys, segons criteris hidràulics de 
l’INUNCAT.

Entorn protecció - Zones d’alt valor agrícola de secà a l’entorn del riu Cardener, la riera de Sant Cugat (en 
el límit meridional del terme), i el riu Llobregat, segons el Pla director urbanístic del Pla del 
Bages (PDUPB). Plànol de suport T09.Espais d'interès agrícola. En relació amb els espais 
agrícoles delimitats a l’entorn del Cardener, es constata que part d’aquests es troben 
delimitats, alhora, com a espais agrícoles d’interès natural.

- Sòls de protecció territorial d'interès agrari (21a Àrees agrícoles de vall) a l'entorn del 
Cardener, segons l'inventari els espais de protecció especial del Pla Territorial de les 
Comarques Centrals (setembre 2008), article 6. Sistema d’espais oberts.Plànol de suport 
"O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del Bages".

Estat conservació Bo 
Ús original / altres Hidrològic
Ús actual Hidrològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament  vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Protecció de la xarxa hídrica del riu Cardener i dels seus entorns, així com de les zones 
de recàrrega dels aqüífers, per tal de garantir la seva funció estructuradora.

Reg. intervencions Les actuacions que es duguessin a terme haurien d’anar encaminades a la recuperació 
de la llera i la riba del riu Cardener i la seva xarxa de torrents i rases tributaries, al seu pas 
per Navàs, per tal de protegir i gestionar el sistema d’aigua de la conca del riu. 

La gestió s’hauria de basar en la recuperació ambiental dels espais degradats, en la 
restauració dels sistemes ecològics alterats que no presentessin impactes significatius i 
en la conscienciació i divulgació de les actuacions que es duguessin a terme.

Les actuacions que es prevegin sobre l’espai fluvial  hauran de fer-se d’acord amb 
els criteris i directrius de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic De valor natural i ambiental per la funció hidrològica i de recàrrega 
del'aqüífer. D'alt valor agrícola de secà i com a espais agrícoles d'interès 
natural.
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Bibliografia CAPSADA, JAUME; DUARRI, CECÍLIA; LLOBET, ESTER. La Grandària del MÓN. Entorn, 
història i imaginari de Palà de Torroella. Edicions de l'Albí. 2010.

CARRETÉ,  Ramon. Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny. Societat 
d’Onomàstica. Institut Cartogràfic de Catalunya. 2010.

Pla territorial parcial de les comarques centrals, aprovat definitivament en data 16 de 
setembre de 2008.

Pla director urbanístics del Pla del Bages aprovat definitivament en data 10 d’octubre de 
2006 

Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (PPMNP). Consell Comarcal del 
Bages.2003.

Pla director per a la restauració dels espais fluvials del Bages. Consell Comarcal del 
Bages. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

http://www.enciclopedia.cat/

Informació històrica El canal de Palà. L'antic canal de Palà circulava en paral·lel al riu per la riba esquerra. 
Actuament es troben les restes de l'antic canal que travessa la fàbrica i el molí i 
desemboca pocs metres abans de la resclosa de Valls. Durant un temps va servir 
d'abocador incontrolat i molts trams estan colgats de terra i runa, o bé coberts de 
vegetació.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Orto
ICC

Vincular l’activitat agrària a activitats complementàries com la producció biològica, 
l’agroturisme, el senderisme, els serveis d’oci i la producció artesanal. 

Recuperació de l'antic canal de Palà.
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Topogràfic Orto
ICC ICC

Riu Cardener des del pont de Palà Riu Cardener des del pont de Palà
ILL ILL

Vista des de la carretera Vista des de Palà
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ILLILL

Horts de Palà Cobertes del sòl (CREAF)
ICCILL

Plantació de pollancres als marges del riu Camí dels horts de Palà
ILLILL
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Indret Riu Llobregat
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Riera del Mujal i Canal de Cal Forcada

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El riu Llobregat neix a les fonts del Llobregat a Castellar de N'Hug, a una alçada de 1295 
m sobre el nivell del mar i desemboca al Prat de Llobregat, prop de Barcelona. Té un 
recorregut de 170 quilòmetres i recorre de nord a sud les comarques barcelonines del 
Berguedà, el Bages i el Baix Llobregat.
El curs d'aquest riu ha estat molt aprofitat per la població del país per a diversos usos: 
agrícoles, industrials i de consum, entre altres.
El Llobregat a Navàs té un recorregut d'aproximadament 1 Km i voreja el terme 
configurant una terrassa fluvial encaixada amb un desnivell d'uns 35 metres respecte la 
cota del nucli de població. En aquest àmbit es troben les antigues naus de les filatures 
Forcada.

La riera principal del Llobregat en el municipi de Navàs és la Riera del Mujal, que neix en 
el límit municipal amb el municipi veí de Viver i Serrateix, transcorre en direcció nord sud-
est en el centre de Navàs i desemboca en el riu Llobregat, ja en el municipi de Balsareny.

Amb l'objectiu de potenciar els valors ecològics, culturals i patrimonials, així com el gaudi 
social dels rius Llobregat i Cardener al seu pas pel Bages, s'ha elaborat el Pla director per 
a la restauració dels espais fluvials del Bages. El Pla director ha estat promogut pel 
Consell Comarcal del Bages i redactat pel Servei de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona.
El Pla director fa la proposta de "Camí del riu" al Cardener i el Llobregat. Un itinerari a peu 
tot al llarg del sistema fluvial bagenc del Cardener i el Llobregat, que ha de funcionar com 
a iniciativa de conservació ecològica, de treball educatiu per als estudiants de la comarca, 
així com de proposta turística i d'element d'integració i promoció econòmica i cultural de la 
comarca.
A Navàs, el Camí del riu comparteixen la traça o creuen el Camí del Llobregat el sender 
de gran recorregut GR 176 (Ruta de les vint ermites o Ruta del Romànic) i el sender de 
petit recorregut PR C-144 (Ruta de les colònies tèxtils del Llobregat).

Context El riu Llobregat travessa el municipi en el límit oriental d’aquest, fent de límit administratiu 
amb el municipi veí de Gaià, en direcció nord-sud. El Llobregat té un recorregut aproximat 
d’1 Km en el terme municipal i forma part dels 156,5 Km dins la comarca del Bages.

 Els terrenys confrontants amb el riu Llobregat s’inclouen en zones inundables per 
les avingudes de període de retorn de 50, 100 i 500 anys, segons criteris hidràulics 
de  l’INUNCAT.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Hidrològic
Ús actual Hidrològic. Ambiental.

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Rius, rieres, rases i torrents

Classificació Entorns fluvials i marítims

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni naturalAltres prot. "Àrea d'interès faunístic i florístic 
segons la DG. del Medi Natural i 
Biodiversitatdel DAA.
Espai d'interès singular segons el 
PPMNP del Bages
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
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Navàs

Riu Llobregat 02.BN

Bibliografia Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (PPMNP). Consell Comarcal del 
Bages.2003.

Pla director per a la restauració dels espais fluvials del Bages. Consell Comarcal del 
Bages. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 2015.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
ICC

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Protecció de la xarxa hídrica del riu Llobregat i dels seus entorns, així com de les zones 
de recàrrega dels aqüífers, per tal de garantir la seva funció estructuradora.

Reg. intervencions Les actuacions que es duguessin a terme haurien d’anar encaminades a la recuperació 
de la llera i la riba del riu Llobregat i els seus afluents, al seu pas per Navàs, per tal de 
protegir i gestionar el sistema d’aigua de la conca del riu.

La gestió s’hauria de basar en la recuperació ambiental dels espais degradats, en la 
restauració dels sistemes ecològics alterats que no presentessin impactes significatius i 
en la conscienciació i divulgació de les actuacions que es duguessin a terme.

Les actuacions que es prevegin sobre l’espai fluvial  hauran de fer-se d’acord amb els 
criteris i directrius de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

 ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic De valor natural i ambiental per la funció hidrològica i de recàrrega de 
l'aquífer. D'interès com a connector ecològic i paisatgístic
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Llera i marges riu Llera i marges riu
ILL ILL

Llera i marges riu Llera i marges riu
ILL ILL
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Tram del "Camí de riu"
ILL

Cobertes del sòl (CREAF)
ICC



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

Navàs

Rouredes de fulla petita (Quercus faginea) 03.BN

Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Detall fulla Quercus faginea

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Rouredes de roure valencià

Adreça/es

botanicavirtual.udl.es

DADES URBANÍSTIQUES

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements A Navàs es localitzen diversos boscos amb presència de roure de fulla petita. Segons la 
cartografia d'hàbitats de Catalunya correspon a l’hàbitat 45d1 Boscos mixts de carrasca 
(Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. Pubescens), de terra 
baixa i de l'estatge submontà. S'han identificat poblacions a Vila fresca i a Sant Pere.

En el vessant nord-est, sota la sota la casa de la Rovira en direcció a la riera de Sant 
Cugat, es troba la zona forestal coneguda com a l'obaga de la Rovira. És una massa 
forestal que té un desnivell important, d’uns 80 metres i que es troba a una altitud mitjana 
de 550 m. Aquest bosc no es va veure afectat per l’incendi forestal del juliol de 1994.Es 
tracta d’una roureda de roure de fulla petita en la qual la pinassa domina en l’estrat arbori 
(d’uns 15 m d’alçada), ja que té un creixement més ràpid i es troba en més quantitat que 
el roure. El topònim de “rovira” ja indica la presència d’una roureda.  
Aparentment la roureda de roure de fulla petita té més sovint aspecte de pineda de 
pinassa que no pas de roureda. Les espècies més representatives de l‘obaga són la 
pinassa, roure de fulla petita, boix, corner, jonça, heura i argelaga.
A nivell local, és una bona mostra de l'ecosistemes forestal de la roureda de roure de fulla 
petita.

Context La roureda de fulla petita és una comunitat vegetal que es troba en les àrees eixutes de la 
muntanya mitjana plujosa. Com a comunitat vegetal és un bosc mixt de roure valencià, 
amb pinassa o pi roig. El sotabosc és força ric en arbustos i herbes mediterrànies i de 
rouredes seques.
L’espècie suporta bé els freds hivernals i el períodes estivals quasi eixuts. Si bé el bosc 
potencial domina en la zona pre-pirenenca, entre els 600 i 1000 m, penetra també cap a 
parts més baixes en les obagues. Creix sobre sòls calcaris, acompanyat  per la pinassa i 
per un sotabosc que inclou algunes espècies mediterrànies de la terra baixa.

Estat conservació Bo;  Els boscos de roure de fulla petita i martinenc, purs o mixtos, són un bon reservori de 
biodiversitat, ja que presenten un tipus d’hàbitat de transició entre el mediterrani i 
l’eurosiberià, ric en espècies d’interès com ara flora sensible o rara, quiròpters, aus 
rapinyaires i mamífers carnívors.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Forestal
Ús actual Forestal

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Comunitats vegetals d'interès

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural
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Bibliografia Botànica agrícola i forestal. Universitat de Lleida. http://botanicavirtual.udl.es/

ILLA, JOSEP. Itineraris de natura a Castelladral. Ajuntament de Navàs. Setembre 1996.

Informació històrica Hàbitat amenaçat per incendis forestals, i també aprofitaments forestals intensos o excés 
de pastura. Aquest bosc no es va veure afectat per l’incendi del juliol de 1994.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Valor natural/ambiental/paisatgístic Valor natural perquè es tracta d'una espècie que la seva distribució és de 
muntanya mitjana- muntanya mediterrània.
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Indret Riu Cardener
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Riu Cardener

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 Diba editada

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El forest Ribes Cardener són terrenys forestals situats a l'entorn del riu Cardener 
catalogats d'utilitat pública (CUP 73), gestionat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Es gestiona com a pollancreda amb 
aprofitament fustaner i no fustaner (pastures).
Inclou un refugi de pesca intensiva controlada (pesca de truita). El límit superior de la zona 
de pesca controlada és el Pas de Valldepera-la Cort i el límit inferior la resclosa de Valls 
de Torroella.
Està considerat un ecosistema amb funció de connector i corredor biològic, tant a escala 
municipal com entre espais naturals territorials exteriors.

Context Forest catalogada d'utilitat pública (CUP) amb el nom de Ribes del Cardener (CUP 73) 
situada a l’entorn del riu Cardener, que pentany als termes municipals de Navàs i Sant 
Mateu de Bages.
Segons dades facilitades per la Generalitat de Catalunya es tracta d'una finca rústica 
anomenada “El Cardener” de superfície 44,63 hectàrees (antigament 46,27 ha). Afronta al 
nod amb el terme municipal de Pinós, província de Lleida en el riu Cardener; a l'est, amb 
finques particulars al terme municipal de Navàs, carretera comarcal C-1410 i el terme 
municipal de Sant Mateu de Bages; al sud, amb el terme municipal de Sant Mateu de 
Bagés, al riu Cardener; i a l'oest, amb finques particulars al terme municipal de Navàs.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús actual Forestal i recreatiu

Entorn protecció Declaració d’Utilitat Pública. Per Ordre d'1 de juny de 1983, es van aprovar les actes 
d’avaluació de riberes del riu Cardener, al terme municipal de Navàs (Bages) (DOGC núm. 
348), declarant d’utilitat pública una superfície de 46,27 ha i incloent la forest al Catàleg 
d’Utilitat Pública (endavant CUP) de Barcelona amb el número 73 (s’adjunta ordre).

Atermenaments parcials de la forest. Per Ordre de 4 d’octubre de 1984, es va aprovar el 
partionament parcial de les Ribes del riu Cardener entre els piquets 83 i 91 al terme 
municipal de Navàs (DOGC núm. 485), essent la superfície de la forest esmentada de 
44,63 ha (s’adjunta ordre).

Per resolució 27 de març de 2013, es va aprovar l’atermenament parcial, entre les 
piquetes 99 i 107, de la forest número 73 del Catàleg d’Utilitat Pública de Barcelona, 
anomenada Ribes del Cardener (Navàs), propietat de la Generalitat de Catalunya, al 
terme municipal de Sant Mateu de Bages, d’acord amb les actes i la cartografia que 
consten a l’expedient (s’adjunta resolució).

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Comunitats vegetals d'interès

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgísticAltres prot. Forests d’utilitat pública (Generalitat 
Catalunya)
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Pertinença a 2 termes municipals. Per Decret de 26 de gener de 2000, es va aprovar 
l’alteració parcial dels termes municipals de Navàs i Sant Mateu de Bages (DOGC núm. 
3073), afectant a la forest anomenada Ribes Cardener (Navàs) que inicialment estava 
localitzada únicament al terme municipal de Navàs passant a estar ubicada en ambdós 
termes municipals.

Observacions El Catàleg de Forests d’utilitat pública és un registre públic de caràcter administratiu,
regulat per la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, en el qual s'inclouen totes
les forests que hagin estat declarades d'utilitat pública, així com totes les actuacions
que tinguin a veure amb el seu estat jurídic i patrimonial (atermenaments i fitacions,
Forests públiques són els boscos patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Estat, entitats 
locals i altres administracions públiques, d’acord amb l’article 4 de la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya (Llei 6/1988).

Bibliografia Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Eugeni Selga, enginyer forestal. Generalitat de Catalunya. Oficina comarcal del Bages

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Protecció existent Marc legislatiu
- Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
- Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la 
Llei del patrimoni de la Generalitat de Catalunya

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent i la normativa sectorial
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior i la normativa sectoial

Gestió Millora de l'espai per a ús recreatiu

Reg. intervencions Segons l'establert a  la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
La qualificació d'utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, 
en conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables.
L'ACA realitza gestions d'actuacions i millora (control vegetació al·loctona, manteniment 
de passera, etc.). 
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Perquè està considerat un ecosistema amb funció de connector i corredor 
biològic, tant a escala municipal com entre espais naturals territorials 
exteriors.
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Ortofoto
ICC
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Indret

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització EINN 17. Planol I.2a Xarxa d'espais naturals

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 Diba editada PPMNP del Bages

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements L'espai de protecció especial Can Mateu és un espai amb una extensió de 232 hectàrees, 
que el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages identifica com a espai 
d'interès natural nuclear (EINN 17).
En aquest espai predomina la pineda de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) i en menor 
extensió conreus. 
L’espai destaca perquè presenta en un espai molt reduït el 5% de les alberedes i altres 
boscos de ribera seleccionats a tots els espais nuclears de la comarca del Bages. Això és 
degut a la capçalera de la riera de Sant Cugat, la qual passa pel bell mig d’aquest espai.
Cal destacar també la presenta espècies protegides de mamífers carnívors, 
micromamífers, rapinyaires i altres aus d'interès. Entre els mamífers carnívors com la 
fagina (Martes foina) o micromamífers com la rata cellarda (Eliomys quercinus) i l’esquirol 
(Sciurus vulgaris). Entre els rapinyaires l'aligot comú (Buteo buteo), l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus) o el gamarús (Strix aluco).

Context Espai d'interès natural segons el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del 
Bages, situat al nord del municipi de Navàs. Limita, al nord, amb el límit comarcal, a l’oest, 
amb el bosc dels Olivers, al sud, amb Sant Cugat del Racó, i, a l’est, amb les finques de 
les Planes i de Can Mateu. Inclou la capçalera de la riera de Sant Cugat.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Espai natural d'interès

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni naturalAltres prot. Espai de protecció especial segons 
el Pla de protecció del medi natural i 
del paisatge del Bages i el Pla 
territorial de les comarques centrals.

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

Altres aus protegides presents en l’espai nuclear de Can Mateu són el bernat pescaire 
(Ardea cinerea), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), la cingonya (Cicoina cicoina), la 
fotja (Fulica altra) o la becada (Scolopax rusticola).

Entorn protecció Sòl de protecció especial segons el Pla territorial de les comarques centrals (Aprovació 
definitiva 2008). Normativa: Article 2. Sistema d’espais i Article 6. Paisatge. Plànol de 
suport: O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del 
Bages.
Espai d'interès forestal, matriu forestal, segons el Pla Director urbanístic del Pla del Bages 
(2006). Normativa: Capítol 2 i 9. Plànol de suport:T.20 Estructura d'espais lliures 
territorials.

Estat conservació Bo 

Ús actual Forestal, agrari i hidrològic.
Ús original / altres Forestal, agrari i hidrològic.
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Bibliografia Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (PPMNP). Consell Comarcal del 
Bages. 2003.
Pla director urbanístic Pla del Bages. Generalitat de Catalunya. 2006.
Pla territorial de les comarques centrals. Generaitat de Catalanya. 2008.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament municipal vigent i el Pla territorial de les comarques 
centrals.

Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Preservació i expansió dels hàbitats naturals d’interès comunitari o rars a nivell comarcal 
que confomen un ampli territori natural respecte al conjunt de la comarca.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Espais d’interès natural on la presència d’hàbitats naturals d’interès 
comunitari o rars a nivell comarcal conforma un ampli territori natural 
respecte al conjunt de la comarca.
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Ortofoto+ topografic 
ICC

Ortofoto Cobertes del sòl (CREAF)
ICC ICC

EINN 17. Planol I.2b Xarxa d'espais naturals EINN 17. Planol I.2b Xarxa d'espais naturals
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Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de 
Malagarriga

06.BN

Indret

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització EINN 18. Planol I.2a Xarxa d'espais naturals

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Adreça/es

Base 5000 Diba editada PPMNP del Bages

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Malagarriga

06.BN

Elements L'espai de protecció especial Riera de Taulet, Torrent de la Plana i Torrents de les 
Maleses i Obaga de Malagarriga és un espai d'unes 3000 hectàrees, que el Pla de 
protecció del medi natural i del paisatge del Bages identifica com a espai d'interès natural 
nuclear (EINN 18).
Compren un mosaic de pinedes de pinassa amb boscos mixt de caducifolis i coníferes, 
acompanyats d’àrees de conreus i alguna gran clapa d’alzinars.
Els conreus hi són presents per tot l’espai en clapes més o menys petites, mentre que 
l’alzinar es concentra al nord d’aquest espai en un parell de grans àrees.
Hi destaca la presència de bosquines calcícoles mediterrànies situades al nord de l’espai i 
que representen prop del 21% d’aquest hàbitat seleccionat a tots els espais nuclears. 
L’espai, en concret l'Obaga de Malagarriga, inclou la totalitat de les rouredes de roure 
valencià (Quercus faginea) presents a la comarca (hàbitat d’interès comunitari prioritari), 
així com el 10% dels matollars halonitròfils de tots els espais nuclears ( tipus de vegetació 
característica de zones amb una salinitat excessiva que dificulta la vida vegetal).
El poblament faunístic és també molt important. Entre les espècies d’aus que poden estar 
present a la zona es troben el trist (Cisticola juncidis), la bosqueta vulgar (Hippolais 
polyglotta). Altres espècies de caràcter més forestal és el colitor (Jynx torquilla), el bruel 
(Regulus ignicapillus).Com a rapinyaire destacar l’àliga calzada (Hieraaetus fasciatus), 
espècie d’ambients mediterranis, nidificant en tallants de tot tipus.

Context Espai d'interès natural segons el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del 
Bages,situat al nord-oest de la comarca, amb forma allargassada nord-sud. Aquest espai 
ve delimitat, al nord, pel límit comarcal, a l’oest, pel Cardener i la zona de Valldeperes, al 
sud, per Cal Sibil·la de la Roca i Sant Salvador del Quer (sobre Súria) i, a l’est, pel Turó 
del Pi de la Malla i la serra de Castelladral. L'espai majoritàriament es troba en el terme 
municipal de Navàs.

Entorn protecció Sòl de protecció especial segons el Pla territorial de les comarques centrals (Aprovació 
definitiva 2008). Normativa: Article 2. Sistema d’espais i Article 6. Paisatge. Plànol de 
suport; O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del 
Bages.
Espai d'interès forestal, matriu forestal, segons el Pla Director urbanístic del Pla del Bages 
(2006). Normativa: Capítol 2 i 9. Plànol de suport:T.20 Estructura d'espais lliures 
territorials.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Forestal, agrari i hidrològic.
Ús actual Forestal, agrari i hidrològic.

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Espai natural d'interès

Classificació Entorns fluvials i marítims

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni naturalAltres prot. Espai de protecció especial segons 
el Pla de protecció del medi natural i 
del paisatge del Bages i el Pla 
territorial de les comarques centrals.

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

Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de 
Malagarriga

06.BN

Bibliografia Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (PPMNP). Consell Comarcal del 
Bages. 2003.
Pla director urbanístic Pla del Bages. Generalitat de Catalunya. 2006.
Pla territorial de les comarques centrals. Generaitat de Catalanya. 2008.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
ICC

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Espais d’interès natural on la presència d’hàbitats naturals d’interès 
comunitari o rars a nivell comarcal conforma un ampli territori natural 
respecte al conjunt de la comarca.
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Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i Obaga de 
Malagarriga

06.BN

Cobertes del sòl (CREAF) EINN 18. Planol I.2b Xarxa d'espais naturals
ICC PPMNP del Bages
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Navàs

Les Esglésies 07.BN

Indret Sant Cugat del Racó
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Connector 24.Planol I.2a Xarxa espais naturals

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Espai connector

Adreça/es

Base 5000 Diba editada PPMNP del Bages (2003)

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Navàs

Les Esglésies 07.BN

Elements L'espai Les Esglésies és un espai natural d'interès connector fluvial segons el Pla de 
protecció del medi natural i del paisatge del Bages(2003). Connector tipus1a (fluvial de 
prioritat màxima) que significa que és un dels espais connectors considerats 
imprescindibles a nivell del conjunt comarcal. L'espai es situa entre els espais d'interès 
nuclear Can Mateu  (EINN 17) i torrent de Sobirana, torrent de la font de la Roca i torrent 
de la Canal (EINN 16), que limita al nord amb la riera de Mujal, en el municipi de 
Balsareny.
En el conjunt de la comarca s’han considerat 25 connectors de tipus 1a (fluvials de 
prioritat màxima).

Context Compren l'àrea entre Sant Cugat i les Esglésies, drenat pel torrent de les Esglésies que 
drena al sud-est del municipi a la riera del Mujal.

Entorn protecció Sòl de protecció especial segons el Pla territorial de les comarques centrals (Aprovació 
definitiva 2008). Normativa: Article 2. Sistema d’espais i Article 6. Paisatge. Plànol de 
suport; O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del 
Bages.
Espai connector segons el Pla Director urbanístic del Pla del Bages (2006). NormatIva: 
Capítol 2 i 9. Plànol de suport:T.20 Estructura d'espais lliures territorials.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Forestal, agrari i hidrològic
Ús actual Forestal, agrari i hidrològic

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Espai conector

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.

Reg. intervencions Les actuacions que s’haurien de realitzar en aquest tipus de connector són les 
relacionades amb la millora dels hàbitats existents o la realització de noves plantacions 
per suplir la manca de vegetació natural de ribera.

Altres prot. Espai connector fluvial segons el Pla 
de protecció del medi natural i del 
paisatge del Bages(2003)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Espai de valor natural com a un espai amb interès connector fluvial per a la 
xarxa ecològica del Bages.
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Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.
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Bibliografia Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages (PPMNP). Consell Comarcal del 
Bages. 2003.
Pla director urbanístic Pla del Bages. Generalitat de Catalunya. 2006.
Pla territorial de les comarques centrals. Generaitat de Catalanya. 2008.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
ICC

Ortofoto i topogràfic Ortofoto
ICC ICC

Les Esglésies 
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arquitectònics, històrics i ambientals
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Les Esglésies 07.BN

Cobertes del sòl (CREAF) Connector 24. Planol I.2b Xarxa d'espais naturals
ICC PPMNP del Bages (2003)

Connector. Plànol T.20 Estructura d'espais lliures
PDU Pla del Bages (2006)
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Roure de Vallbona 08.BN

Indret Vallbona
LOCALITZACIÓ

390348
y = 4635710

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Quercus cerrioides

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, històrics i ambientals

Navàs

Roure de Vallbona 08.BN

Elements El roure de Vallbona és un exemplar centenari de roure cerrioide (Quercus x cerrioides). El 
tronc té uns 3,5 metres de perímetre,que projecta una capçada de més de quinze metre. 
El roure cerriode és un híbrid entre el roure martinenc (Quercus humilis) i el de fulla petita 
(Quercus faginea).

Context Situat al costat del camí forestal proper a la rasa de Davins, a peu de l'obaga de Davins. 
En un entorn forestal amb predomini de pi blanc als vessants i clapes de conreus de 
cereals. Resseguint les rases i torrents hi trobem roures (Quercus cerrioides) i en alguna 
raconada més humida auró negre (Acer monspessulanum) i boix (Buxus sempervirens). 
Més avall del roure hi ha el pantà de Vallbona.

Situació de risc Risc d'incendi 

Entorn protecció L'àrea definida per l’envolvent que recull la capçada de l’arbre amb un radi de protecció 
resultant de sumar el radi de la capçada més 3 metres o en l'àmbit de projecció de la 
copa, més un radi de 5 metres.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Arbre

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament  vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Seguiment de l'estat fitosanitari i biomecànic de l'arbre.
Desbrossada selectiva de d'entorn.

Reg. intervencions Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 
l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat.
No es permet la tala total o parcial com també danyar-lo per qualsevol mitjà.
No es permet la fixació d'elements publicitaris en els arbres.
Adoptar les mesures preventives i de seguretat necessàries per evitar l'afectació del tronc 
o brancatge en el cas de treballs d'arranjament del camí, etc.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic D'interès natural i paisatgístic com a espècie de roure i per les dimensions 
de l'arbre.
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Senyalitzar l'arbre amb elements de senyalització i/o d'interpretació i de difusió, 
incorporant-lo en itineraris, etc..
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Roure de Vallbona 08.BN

Bibliografia CAPSADA, Jaume; DUARRI, Cecília; LLOBET, Ester. La Grandària del MÓN. Entorn, 
història i imaginari de Palà de Torroella. Edicions de l'Albí. 2010. Pàg. 43.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
ICC

Roure de Vallbona Camí i entorn roure de Vallbona
ILL ILL
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Lledoner dels horts de Palà 09.BN

Indret Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

 393586.0
y = 4634629.0

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Celtis australis

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)

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

Navàs

Lledoner dels horts de Palà 09.BN

Elements Lledoner (Celtis australis) de grans dimensions. Es tracta d'un exemplar amb dos tanys 
que en conjunt formen un gran capçada ovoide de color verd grisenc.

Context Situat al marge del camí dels horts de Palà, paral·lel al riu Cardener, situat per sota el 
nucli de Palà de Torroella.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Forestal i agrari
Ús actual Forestal i agrari

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Arbre

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

Informació històrica El lledoner és un arbre originari de la Mediterrània oriental. Plantat sovint a Catalunya  
com a arbre ornamental i d'ombra en masies i per la seva fusta flexible utilitzada per 
construir forques i altres estris de treball al camp, i també pel brancatge que es donava 
com a farratge al bestiar. Se'l troba sovint aïllat (mai forma boscos). Actualment el lledoner 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Seguiment de l'estat fitosanitari i biomecànic de l'arbre.
Desbrossada i neteja de d'entorn.
Senyalitzar l'arbre amb elements de senyalització i/o d'interpretació i de difusió, 
incorporant-lo en itineraris, etc..

Reg. intervencions Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 
l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat.
No es permet la tala total o parcial, com, també, danyar-lo per qualsevol mitjà.
No es permet la fixació d'elements publicitaris en els arbres.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic D'interès natural per les dimensions de l'arbre i pel seu emplaçament en un 
entorn d'usos agrícola
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es planta en carrers i places amb la funció d'arbre d'ombra; és una espècie més resistent 
a les malures, no provoca al·lèrgies i s'adapta molt bé a les condicions urbanes.
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Lledoner dels horts de Palà 09.BN

Observacions El lledoner és un arbre caducifoli , mitjanament alt, de fins a 25 m, amb el tronc dret i 
robust i l'escorça llisa i grisenca. Les fulles són simples, alternes amb el pecíol llarg, de 
color verd intens i tacte aspre a la cara superior, i més clares i peludes per sota. Les flors 
són petites i grogues. Els seus fruits, els lledoners, de color negre quan són madurs, són 
dolços i comestibles.

Ortofoto
ICC

Lledoner (Celtis australis)
ILL
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Alzina i càdec de Castelladral 10.BN

Indret Castelladral
LOCALITZACIÓ

398981
y = 4639142

Coordenades UTM ; x =

Alzina (Quercus ilex) Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Alzina (Quercus ilex) i càdec (Juniperus oxycedrus)

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Navàs

Alzina i càdec de Castelladral 10.BN

Elements L'alzina (Quercus ilex) està formada per tres troncs principals probablement de rebrot de 
la soca original. Cada un dels troncs té més de 1,5 m de perímetre, que en conjunt formen 
un capçada d'envergadura. 
El càdec (Juniperus oxycedrus), és un exemplar de més de 3 metres d'alçada format per 
diferents peus de rebrot, que en conjunt presenten un port no molt dens.

Context Situats a pocs metres del nucli de Castelladral. L'alzina es troba a la banda esquerra de la 
carretera venint de Navàs, en el marge d'un camí que porta cap als camps. El càdec es 
troba a l'altra banda de la carretera.
Les UTM de localització són: 
alzina, X:398981 ; Y: 4639142

Y4639663

Estat conservació Bo;  Caldria eliminar el pi blanc jove que creix a tocar de l'alzina, per millorar el 
desenvolupament de l'alzina i la seva observació a nivell paisatgístic. L'alzina limita el 
creixement del pi. Tala selectiva dels rebrots arbustius que hi ha en el marge, propers a 
l'alzina.
Control de les enfiladisses que creixen en mig de la mata arbustiva del càdec.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús actual Agrari

Entorn protecció Els cadequers és un hàbitat d'interès comunitari, hàbitat 5210 Màquies i garrigues amb 
Juniperus spp. arborescents, no dunars. 
Segons el Catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d’acord amb els 
criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea, elaborat pel DMAH, 
habitat 32d Cadequers no litorals..

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Arbre

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació
Reg. intervencions Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic De valor natural per la dimensió de l'alzina i d'interès natural i ambiental del 
càdec com a espècie que rebrota i forma boscquines, cadequers, de 
distribució al Bages.
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Observacions El càdec (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus var. microcarpa) és un arbre petit que no 
acostuma a superar els 8 m, sovint de port arbustiu, similar al ginebre (Juniperus 
communis), però generalment no tan dens. El càdec té a la cara superior de les fulles 
dues bandes blanques separades pel nervi central verd, mentre que el ginebre presenta 
una sola banda blanca central. Ambdues espècies també es diferencien pel color i la mida 
dels gàlbuls madurs -els del càdec són rogencs i mesuren de 6 a 12 mm, mentre que els 
del ginebre són de color blau fosc i mesuren de 5 a 9 mm. Les dues espècies són 
dioiques, amb individus que tan sols fan flors femenines i individus que tan sols en fan de 
masculines. Tant els gàlbuls del ginebre com els del càdec s'utilitzen en la fabricació de 
ginebra, però els del ginebre són més aromàtics. El càdec és una espècie de distribució 
mediterrània que tolera molt bé la sequera, mentre que al ginebre se'l pot trobar a la major 
part d'Europa, però defuig les zones massa seques. El càdec, després de cremar-se, 
rebrota de soca; en canvi, el ginebre no. Popularment tant Juniperus communis com el 
Juniperus oxycedrus al Bages es coneixen amb el nom de ginebre.

Al Bages és fàcil trobar cadequers (bosquina en què domina el càdec), especialment al 
sud-oest de la comarca. Aquestes bosquines creixen normalment sobre els sòls més 
pobres i secs, sovint en llocs on el recobriment vegetal és discontinu a causa de l'erosió i 
l'arbust petit dominant és el romaní.

Bibliografia http://ichn.iec.cat/Bages/index/index.htm

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto localiltzació alzina
ICC

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat.
No es permet la tala total o parcial com també danyar-lo per qualsevol mitjà.
No es permet la fixació d'elements publicitaris en els arbres.
Adoptar les mesures preventives i de seguretat necessàries per evitar l'afectació del tronc 
o brancatge en el cas de treballs d'arranjament del camí, etc.
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Vista general alzina Vista cap al nucli de Castelladral
ILL ILL

Detall tronc alzina Localització càdec
ILL ICC
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ILLICC

Detall fulles càdec Vista cap al nucli de Castelladral
ILLILL
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Indret Diferents localitzacions
LOCALITZACIÓ

400283.8
y =

Coordenades UTM ; x =

Bassa de Taurons. Localització Bassa de Taurons

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme 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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements La bassa de Taurons es troba a la vora de la riera de Sant Cugat, en un tram on es 
conserva una antiga sínia, propera a la font dels Plataners. És una bassa d’origen 
artificial, construïda per l’home tot aprofitant una surgència d’aigua natural en una paret de 
roca calcària. Té  una superfície d’uns quatre metres quadrats i una fondària d’un metre i 
mig. Les aigües són riques en carbonats. En general les basses o vivers són petits 
ecosistemes aquàtics d’aigües estancades, on l’aigua es renova lentament. A les basses, 
tolls d'aigua i en general als ambients aquàtics hi viu una vegetació i una fauna associada. 
En concret a la bassa de Taurons les espècies més freqüents són l' asprella (alga) i la 
capil·lera (falguera). Com a insectes l'agulla, l'escrivà, l'escarabat d’aigua, el balquer i la 
nimfa de libèl·lula. I com a ambifis els cap-grossos o les salamandres.

També cal destacar la presencia de pantans, com ara el pantà de Vallbona.
El pantà de Vallbona es va construir el 1911, i posteriorment es va ampliar. A la paret de 
la resclosa es pot llegir "11 de maig de 1968", que és la data de la seva última 
reconstrucció. Servia per regar l'horta de la zona. A les vores del pantà hi creix vegetació 
helofítica com canyís i boga i vegetació hidròfita com la llentia d'aigua (espècie indicadora 
d'excés de nutrients). És un ambient que aporta biodiversitat i refugi d'espècies 
aqüàtiques i de zones humides.

És probable l'existència d'altres basses relacionades amb altres rieres o torrents, com ara 
la bassa del Joan de l'Alzina, de Cal Peret de Solanes, el toll de Llambric, etc.

Context Les basses i en general els elements relacionats amb zones humides (basses o vivers i 
pantans) es troben en entorns agroforestals.

Situació de risc Altres riscos;  Abocaments de residus, rebliments de terres.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Reg agrícola.
Ús actual Reg agrícola. Ambiental i paisatgísitc

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Basses, zones humides

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic De valor natural com a zones humides que acullen espècies vegetals i 
animals adaptades a aquests tipus d'ambients.
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Bibliografia ILLA, Josep. Itineraris de natura a Castelladral. Ajuntament de Navàs. Setembre 1996.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bassa de Cal Tiet
ILL

Pantà de Vallbona. Localització Pantà de Vallbona. Ortofotomapa
ICC ICC

Entorn de protecció S’ha de conservar les característiques ambientals i paisatgístiques de l'element i entorn 
immediat.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent. Reg agrícola. Ambiental i paisatgísitc
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior. Abocament de residus. Rebliment de terres.

Reg. intervencions Manteniment del sistema natural o artificial que aporta l'aigua. Es permetran les 
actuacions de consolidació i millora, sempre que no modifiquin l’escala ni l’ús de les 
construccions preexistents i que mantingui i/o potencii la vegetació i la fauna associada a 
l'ambient de zona humida.
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Pantà de Vallbona. Vista general Pantà de Vallbona. Detall vegetació
ILL ILL

Pantà de Vallbona. Data.
ILL
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació
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Indret Palà de Torroella
LOCALITZACIÓ

393600
y = 4634766

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme 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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements L'alzinar de Palà de Torroella, és un retall arbori i arbustiu dens on destaquen exemplars 
d'alzina (Quercus ilex) i de roure (Quercus cerrioides), alguns d'ells amb un perímetre de 
tronc de més de 2 metres i d'una capçada ampla. Ocupen els marges a banda i banda de 
la carretera, en algun tram paral·lela al camí dels horts de Palà.
Destaca tant per la presencia de peus adults d'alzina i roure com pel conjunt arbori que a 
nivell paisatgístic ofereix continuïtat cap als conreus de la terrassa del riu Cardener. 
Alhora, des del riu també funciona com apantallament visual de la carretera. És també un 
espai de refugi i alimentació per a moltes espècies d'ocells, rèptils i petits mamífers.

Context Retall d'alzinar situat a banda i banda de la carretera comarcal C-1410 a Palà (antiga 
carretera C-55), a la sortida del nucli de Palà de Torroella cap al barri de La Rata.

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original / altres Forestal
Ús actual Forestal i paisatgístic

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Comunitats vegetals d'interès

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Reg. intervencions Es permet les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 
l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat. 
No es permet tallar-los i arrencar-los totalment o parcialment, com també danyar-los per 
qualsevol mitjà. 
Adoptar mesures preventives per evitar afectacions innecessaries en el cas de treballs a 
la carretera o moviment de terres, tant pel que fa a la coberta vegetal (arbres i arbusts) 
com al sòl. 
Eliminar les espècies invasores com l'ailant (Ailanthus altissima) i d'acord amb la relació 
d'espècies de la normativa del Pla especial.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic D'interès natural i paisatgístic per la presencia d'alzines i roure adults.
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Ortofoto
ICC

Vista general. Connectivitat cap al riu Vista general
ILL ILL
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Detall roure Vista general
ILL ILL

Detall alzina
ILL
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Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Adreça/es

Base 1000 Diba editada ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent
Base MUC editada

FITXES RELACIONADES:
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EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació E-Sistema d'Equipaments i 

Dotacions 
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Alzina i roure del poliesportiu municipal 13.BN

Elements L'alzina (Quercus ilex) i el roure (Quercus cerrioides), que es troben respectivament en el 
marge i l'esplanada que hi ha al voltant de les instal·lacions del pavelló poliesportiu 
municipal, són exemplars testimoni del passat agroforestal dels terrenys on actualment 
s'ubica el poliesportiu.
L'alzina (X:406449; Y:4639444) es troba en un marge i tant el tronc com la capçadada són 
de dimensions grans. El roure situat a l'esplanada més propopera a les instal·lacions 
(X:406468; Y:4639395), és de dimensions més petites.

Context Alzina i roure que es troben a l'entorn de les instal·lacions del pavelló poliesportiu 
municipal en el nucli de Navàs.

Estat conservació Regular;  El roure situat en l'esplanada presenta part de la capçada amb branques 
trencades i estat fitosanitari deficient.
L'alzina que hi ha en el marge presenta millor estat, però caldria aclarir i netejar el seu 
entorn.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús actual Equipament

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipus funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic

Subtipus funcional Arbres

Classificació Altres elements d'interès natural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni natural

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Millora del paisatge

Usos permesos Els que estableix el planejament  vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Seguiment de l'estat fitosanitari i biomecànic dels arbres.
Desbrossada selectiva de d'entorn.
Senyalització de l'arbre amb elements de senyalització i/o d'interpretació i de difusió, 

Reg. intervencions Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 
l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat.
No es permet la tala total o parcial, com també danyar-lo per qualsevol mitjà.
No es permet la fixació d'elements publicitaris en els arbres.
Adoptar les mesures preventives i de seguretat necessàries per evitar l'afectació del tronc 
 o brancatge en el cas de treballs d'arranjament del camí, etc.
Caldrà sol·licitar informe i/o autorització a l’Administració titular de la via.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic D'interès natural perquè es tracta d'exemplars d'alzina i roure de grans 
dimensions, localitzats en un entorn urbà.
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incorporant-lo en itineraris, etc..
Altres intervencions En general millorar la urbanització de l'accés i l'entorn del poliesportiu.
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Orto
ICC

Alzina del marge Alzina del marge
ILL ILL
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Roure de l'esplanada Roure de l'esplanada
ILL ILL
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Font del Malric.

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Adreça/es

ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Font del Malric. Safareig.
ILL

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements Al terme municipal de Navàs hi ha un important conjunt de fonts d’aigua natural i d’altres 
elements de l'arquitectura i enginyeria populars relacionats amb l’aigua, com són els pous, 
els pantants, les basses, les sínies i els molins.
En la tipologia de fonts naturals com a element BAMP s’ha inclòs principalment les fonts i 
elements associats a la font com els safareigs o les basses (o vivers), i pous.

Pel que fa a les fonts naturals, segons el tipus de font (l’indret on l’aigua subterrània brolla 
o surt a la superfície de la terra) a Navàs es pot diferenciar els tipus de fonts següents:

- Font de clot ( o de bassal o toll d'aigua). L’aigua surt directament de terra. És una 
surgència natural en capçaleres de torrent o altres indrets.
- Font de raig o de vessant. L’aigua surt de terra a través d’alguna mena de canalització, 
construcció o aixeta per recollir millor l'aigua. 
-Font de mina. L’aigua és captada sota terra i a través de la construcció d’una galeria en el 
terreny, d’una mina, és extreta cap enfora.

Segons la tipologia de les font, la relació amb un mas i/o l’ús tradicional que han tingut, 
aquestes tenen o han tingut algun elements construïts. En la majoria de fonts de raig s'hi 
ha posat un tub o aixeta (de plàstic, ceràmica o de metall) per recollir millor l'aigua que 
vessa en una petita bassa o safareig que recull l’aigua del brollador i desguassa formant, 
a prop de la font, tolls d’aigua que drenen a la riera propera. Les fonts de clot, algunes 
tenen el clot encerclat dins un petita bassa de ciment o de pedres arran de terra. I en 
algunes d’elles s’ha urbanitzat el seu entorn amb taules o cadires de pedra, per exemple.

La majoria de les fonts del terme actualment es troben en paratges força inaccessibles 
degut a què la vegetació natural ha envaït l’accés a elles o ha embardissat el seu entorn. I 
algunes ragen i d’altres no. Moltes fonts s’han eixugat, algunes per manca de pluges, 
d’altres, per manca de manteniment. Les que treuen aigua que ve canalitzada des de 
l’interior de la muntanya, la manca de manteniment ha fet que quan una arrel d’un arbre 
aconsegueix penetrar en una canalització d’aigua es pot allargar un grapat de metres 
reduint el cabal de l’aigua i fins la pèrdua de fonts, per l’efecte cua-de-guilla, en la mesura 
que les seves arrels s’endinsen pels conductes on brolla l’aigua.

En els darrers anys, des de l’Ajuntament s’han dut a terme tasques de manteniment en 
algunes de les fonts, com ara la fonts de Navarons o del Mosquit (2013), entre d’altres.

Amb l’objectiu de recuperar les fonts naturals del municipi de Navàs i evitar la seva 
desaparició, cal destacar el Projecte per al disseny i confecció de quatre rutes que passin 
per les fonts naturals del municipi de Navàs (pendent d’execució). Aquest projecte 
proposa quatre rutes per fer a peu i en bicicleta per camins i corriols que recorren per les 
principals fonts del terme i que alhora presenten un important valor ecològic, ambiental i 
històric pel caràcter excepcional del seu patrimoni. Les rutes proposades són:

- Ruta 1 Navàs: fonts del Mosquit o Navarons, de la Trilla, de Matagalls, dels Taronges, de 
Cal Tiquet i d’en Gusart.
- Ruta 2 Mujal: fonts de Cal Pelusa, de la Ventaiola i de les Esglésies.

Context Les fonts es troben en entorns forestals i agrícoles.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic
Subtipus funcional Fonts

Classificació Fonts i dolls

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
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- Ruta 3 Castelladral – Soleia: fonts de l’Arç, dels Plataners, de Cal Cot, del Raig i de la 
Bauma de Comaposada.
- Ruta 4 Castelladral – Obaga: fonts del Malric, de la Teula, de l’Ingla i el toll dels Banyuts.

Respecte als pous, molts presenten una construcció d'obra amb elements de trencadís fet 
amb còdols o ceràmiques.

A la següent taula es relacionen les fonts localitzades al terme municipal de Navàs segons 
fonts documentals i orals, indicant les coordenades UTM de localització (X,Y). El llistat 
inclou també fonts de l'imaginari (referències orals a fonts existents). Així doncs, inclou 
fonts que es conserven en l'actualitat -les que ragen i les que no ragen- i fonts que són 
meres referències orals.:

1 - FONT DE NAVARONS O DEL MOSQUIT   (406693,4640085)
2 - FONT DE LA TRILLA   (,)
3 - FONT DE CAL PELUSA DEL CALOT   (,)
4 - FONT DE LA VENTAIOLA   (,)
5 - FONT DE LES ESGLÉSIES   (402478,4638569)
6 - FONT D'EN GUSART   (404160,4638984)
7 - FONT D'EN PERE   (391653,4634631)
8 - FONT DE MATAGALLS   (,)
9 - FONT DELS TARONGERS   (,)
10 - FONT DE L'HORT DEL SOLER   (,)
11 - FONT DEL TIQUET (PART DE SANT CUGAT)   (,)
12 - FONT DE CAN PASSOLS   (,)
13 - FONT DEL RAGUÉ DE TAURONS   (,)
14 - FONT DE CAL PATINES   (,)
15 - FONT DELS PLATANERS   (,)
16 - FONT DE CAL COT   (400381,4637486)
17 - FONT DEL PUIG DE VILADEPOST   (,)
18 - FONT DE LA BAUMA DE COMAPOSADA   (,)
19 - FONT DEL RAIG   (,)
20 - FONT DE LA BAUMA I TINES DE REIXES   (,)
21 - FONT DELS ARÇOS O DE L'ARÇ   (,)
22 - FONT DEL JAPULI   (,)
23 - FONT DELS PETS   (,)
24 - FONT DE LA BAMBA   (,)
25 - FONT  DE SOTA LA ROVIRA   (,)
26 - FONT DE CAL MATEU   (,)
27 - FONT DE LA BAUMA DELS MARRUECUS   (,)
28 - FONT DE LES PLANES A LA BAGA   (,)
29 - FONT DEL CALOT DE LASQUIRULE   (,)
30 - FONT DELS AURONS   (,)
31 - FONT DE L'HORT DE LA CASA NOVA DEL CASTELL   (,)
32 - FONT DE LA FRAU   (,)
33 - FONT DE LA BAUMA DEL TOLL DELS BANYUTS   (,)
34 - FONT DE LA TEULA DE CAL FUSTER   (,)
35 - FONT DE LA BAGA   (,)
36 - FONT FREDA   (391731,4637305)
37 - FONTETES DEL SENYOR   (,)
38 - FONT DE L'INGLA   (,)
39 - FONT DELS RUCS   (,)
40 - FONT DE COMAPOSADA   (,)
41 - FONT DE L'OM    (,)
42 - FONT DEL CÀNEM   (398134,4637430)
43 - FONT DE SANTA MAGDALENA DEL PUIGGROS   (,)
44 - FONT DE LA PLANA   (,)
45 - FONT DE MORELL   (,)
46 - FONT DE CORBINS   (,)
47 - FONT DE GALIASOTA DE CAL TAULÉ   (,)
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48 - FONT DE LA PARADA   (,)
49 - FONT DEL ROURE   (,)
50 - FONT DE LA TEULA DE PALÀ DE TORROELLA   (394137,4635301)
51 - FONT D'OBRA (Font del TUBO)   (,)
52 - FONT DE CAL MINGOT   (,)
53 - FONT DE MALRIC   (396620,4638123)
54 - FONT DE LA MASIA   (,)
55 - FONT DE LA BAUMA DEL CANET   (,)
56 - FONT DELS BANQUALETS DE CONSERRA   (,)
57 - FONT DE LES COMES   (,)
58 - FONT DEL GO   (392699,4637453)
59 - FONT DE CONILL   (392607,4638312)
60 - FONT DE SANT CRISTÒFOL   (391965,4638244)
61 - FONT DEL RAJOLÍ   (391561,4637917)
62 - FONT DEL PEI   (392859,4638101)
63 - FONT DE CAL GARRIFES   (391802,4637305)
64 - FONT DE L'OBAC   (392177,4636877)
65 - BASSA DEL JOAN DE L'ALZINA   (392591,4636193)
66 - FONT DE L'ALZINA   (392496,4636226)
67 - FONT DE CAL SAUBETA   (392714,4635691)
68 - POU DE LA FÀBREGA   (392986,4635650)
69 - POU DE CAL PERRITXO   (,)
70 - FONT DEL GENOVÈS   (390181,4635737)
71 - FONT D'EN RAFEL   (390848,4635393)
72 - FONT DEL PANTÀ GRAN DE VALLBONA   (,)
73 - PANTÀ GRAN DE VALLBONA   (,)
74 - FONT DE L'HORT DEL PANTANET DE VALLBONA   (391707,4634851)
75 - PANTANET DE VALLBONA   (,)
76 - FONT D'EN PERE   (,)
77 - TOLL DEL LLAMBRIC   (392020,4634935)
78 - FONT DE TAURONS   (392413,4634619)
79 - PANTANET DE COSTAT DEL POU DEL MASOVER   (,)
80 - VIVER DEL SENYOR PALÀ   (,)
81 - FONT DE COMERMA   (394176,4637808)
82 - POU I SÍNIA DE L'HOSTALET   (,)
83 - SÍNIA DE CAN FLAUTES   (,)
84 - FONT DE LA FIGUERA   (,)
85 - FONT A PROP DE LA FON DE CAN SOLANES   (393990,4636190)
86 - POU DE LA RATA   (,)
87 - VIVER DEL MULÀ   (394402,4635319)
88 - FONT DEL TUBO   (394443,4635298)
89 - POU i SÍNIA (direcció al Mulà, al camí de la font de la Teula)   (394647,4635246)
90 - POU DE PALÀ (pou abastament aigua de Palà)   (393595,4634599)
91 - POU (a 200m pont del riu, en camí de Palà a la Rata)   (393584,4634741)
92 - FONT DE MALRIC   (396662,4638145)
93 - FONT DE DALT DE LES COMES   (395321,4636510)
94 - FONT DE BAIX DE LES COMES   (395853,4636117)
95 - FONT DE MIG-JORN   (395808,4636039)
96 - TOLL DE CAL PERET SOLANES   (395840,4635927)
97 - SÍNIA DE LA FUMERA   (395980,4635672)
98 - FONT DE LA FUMERA   (395990,4635442)
99 - POU DEL RIOLS   (395019,4634239)
100 - POU DEL CARDONÍ   (,)
101 - POU DEL MOLÍ   (,)
102 - POU BARRI LA RATA (en el camp davant del barri a prop del canal)   (,)

Estat conservació Dolent;  La majoria de les fonts presenten un estat de conservació dolent perquè per 
manca de manteniment o bé ja no ragen o són inaccessibles.

Ús original / altres Font

Ús actual Font/En desús
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Situació de risc Risc geològic;  A algunes de les fonts hi ha risc d'esllavissades del terreny amb la 
conseqüent pèrdua de la font.

Bibliografia CAPSADA, Jaume; DUARRI, Cecília; LLOBET, Ester. La Grandària del Món. Entorn, 
història i imaginari de Palà de Torroella. Edicions de l'Albí. 2010.pp:26-37.

RIBERA PLANAS, Susanna.  Projecte per al disseny i confecció de quatre rutes que 
passin per les fonts naturals del municipi de Navàs (Bages). Enginyeria Tècnica 
Explotacions Forestals. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. 
Ajuntament de Navàs. Universitat de Lleida. Juny de 2005.

Informació històrica El llibre La Grandària del Món. Entorn, història i imaginari de Palà de Torroella, en l'apartat 
"Fonts i punts d'aigua" fa una llistat de fonts i punts d'aigua coneguts a la riba del riu 
Cardener que inclou ressenyes històriques i descripcions de l'entorn.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Entorn de protecció S’ha de conservar les característiques ambientals i paisatgístiques en l’entorn de 
protecció.
S’ha de garantir un radi de 20 m de protecció de l’entorn de les fonts, així com, si en 
disposa, de tot el traçat de la seva mina.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent. Reg agrícola. Ambiental i paisatgísitc.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior. No es permetrà l'alteració substancial de l'aspecte 

exterior ni del funcionament intern. Abocament de residus. Rebliment de terres.

Altres intervencions Es mantindrà l’ús privat de les fonts i d’acord amb les determinacions de la normativa del 
planejament municipal.
A través d’acords de custòdia entre l’Ajuntament i els propietaris de les finques es podria 
obtenir suport per conservar els valors de l’element catalogat i compatibilitzar-ho amb 
l’accés públic a l’entorn amb finalitat educativa i paisatgística.

Gestió Actualitzar l'inventari de fonts i pous existents, diagnosticar el seu estat i les possibilitats 
de recuperació, restauració i/o manteniment.

Revisar i executar el projecte de quatre rutes a peu i en bicicleta que passen per les fonts 
naturals més emblemàtiques del municipi redactat per Susanna Ribera Planas (juny de 
2005) que té per objecte la recuperació de les fonts naturals del municipi per evitar-ne la 
seva desaparició i alhora potenciar el valor natural, paisatgístic i patrimonial del municipi.  
El projecte inclou actuacions de neteja i estassada selectiva de vegetació, arranjament de 
la font, senyalitzacions i adequació de l'entorn d'algunes (baranes, bancs i taules), etc. .

Reg. intervencions S’ha de mantenir la font, els elements construïts i l'entorn, així com els camins i corriols 
d'accés a la font.La protecció implica la conservació dels elements estructurals i 
volumètrics. No es permet l'afectació al sistema natural o artificial que aporta aigua a la 
font o a la mina. Es permetran les actuacions de consolidació i millora, sempre que no 
modifiquin l’escala ni l’ús de les construccions preexistents i que mantinguin la tipologia 
de fonts i mines tradicionals del municipi.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Interès social i etnològic com a espai de relació social. Antigament era molt 
típic que les famílies anessin a divertir-se i fer-hi una berenada o un gran 
tiberi. Algunes fontades esdevenien aplecs.

Interès ambiental i paisatgístic per l'existència de fonts naturals que són 
elements construïts històrics vinculats a l'aprofitament dels recursos hídrics 
i a la tradició i l'activitat agrícola del municipi.

Elements: La font, els elements constructius relacionats amb la font i el seu entorn natural.
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ILLA, Josep. Itineraris de natura a Castelladral. Ajuntament de Navàs. Setembre 1996. 

Fonts orals: Josep Pintó i Feliu Camprubí; Ester Llobet i Fornells
Actuacions finca Des de l’Ajuntament, en els darrers anys s’han dut a terme tasques de manteniment en 

algunes de les fonts, com ara la fonts de Navarons o del Mosquit (2013), entre d’altres.

DInàm. paisatge La dinàmica del paisatge de l'entorn on es localitzen la majoria de fonts i pous sense 
intervenció humana (manteniment de la font, de l'entorn i de l'accés), pot dur a la pèrdua 
de la font, al seu oblit.

Font del Malric. Entorn.
ILL

Font de les Esglésies. Font de les Esglésies. Bassa.
ILL ILL
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Font de les Esglésies. Paret pedra seca Font dels Plataners. Entorn.
ILL ILL

Font dels Plataners. Font de la Bauma de Comaposada.
ILLILL

Font de la Bauma de Comaposada. Detall pica aigua. Font de les Cots. Entorn
ILLILL
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Font de les Cots. Font Ventaiola.
Ajuntament de NavàsILL

Font de la Teula. Entorn. Font de la Teula.
ILLILL
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Indret Diferents localitzacions

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Parets pedra seca a prop de la font de Les Cots Parets pedra seca a prop de la font de Les Cots

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Murs de pedra seca, marges de pedra seca, bancals

Adreça/es

ILL ILL

DADES URBANÍSTIQUES

Marges pedra seca. Sant Salvador de Torroella
ILL

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)

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

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

Navàs

Parets de pedra seca 02.BAMP

Elements Paret de pedra en sec que delimita feixes d'antics conreus de la vinya. La majoria de murs 
de pedra no són visibles i/o presenten un estat de conservació dolent perquè amb 
l'abandonament de la vinya, el bosc va recuperar bona part d'aquests terrenys. Tot i així, 
els focs de 1986, 1994, 1998 i 2005 han deixat al descobert en les zones cremades 
l'estructura de terrasses amb paret de pedra seca que dominava el paisatge un segle 
abans. Actualment són visibles en vinyes i conreus actius, en rodals com ara vora el 
Malgrau, en terra de Can Passols, a Sant Cugat del Racó.

Les construccions de pedra en sec normalment han estat bastides amb materials del lloc, 
pel que s'integra en el seu entorn, consitueix un element del paisatge. Unes construccions 
i tècniques que crea l'ofici de marger per construir una obra de pedra adaptada al lloc i als 
usos de cada indret. És reconegut com a patrimoni de pedra en sec.

Context Les parets de pedra seca es troben arreu del territori del municipi, on abans hi havien 
vinyes i ara són vinyes abandonades convertides en terrenys forestals amb més o menys 
vegetació arbrada. Les parets de pedra seca estan vinculades al conreu de la vinya. Els 
murs de pedra modelen el paisatge anivellant els vessants i costers en feixes fetes per 
guanyar terres per a la vinya. El Bages, com també les comarques productores de vi, com 
el Penedès, l'Empordà i el Priorat, entre d'altres, són les que guarden el patrimoni en 
pedra seca més extens i on la relació pedra seca i vinya és més evident.
La pedra en sec es reconegut com a patrimoni.

 Ensorrament o desaparició entre la vegetació arbustiva i enfiladissa.

Estat conservació Dolent;  En les vinyes en actiu l'estat de conservació de les parets de pedra seca és bo. 
En la resta de vessant o bé han estat envaides per la vegetació del bosc en abandonar-se 
la vinya o bé les que els focs han redescobert estan en mal estat de conservació.
La reconversió de feixes en camps pel conreu del cereal i per facilitar el treball de la 
maquinària agrícola va tenir com a conseqüència desconstruir trams de murs de pedra 
seca.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Ús original / altres Agrícola

Ús actual Agrícola /sense ús/paisatgístic

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic
Subtipus funcional Construccions de pedra seca

Classificació Elements caracteritzadors del 
paisatge rural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor urbanístic

Com a referent identitari a molts territoris on han configurat al llarg dels 
segles uns paisatges agrícoles de gran valor dominats sobre tot pel conreu 
de la vinya, l'olivera, l'ametller i els cereals.

Entorn de protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des el centre de la 
construcció.

Elements: L'element constructiu de la paret de pedra seca. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica.

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



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

Navàs

Parets de pedra seca 02.BAMP

Bibliografia ESTRUCH SUBIRANA, Maria. Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el 
vi al Bages. Llengua, literatura i cultura tradicional. 2010.

FERRER ALÓS, Ll. Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya Central (s.XVIII-XIX), 
Publicacions de I'Abadia de Montserrat, Barcelona 1987.

FERRER ALÓS, Ll., ALVAREZ ARRONIZ, C. i AI. Vinya, fil·loxera, propietat i demografia
a la Catalunya Central. C. Estudis del Bages, Manresa 1992.

PERARNAU LLORENS, J. Els pous de glaç de la comarca del Bages. C. Estudis del 
Bages, Quadern núm. 5, Manresa 1992.

RUBIÓ BELLVE, J. Construccions de pedra en sec. Anuario de la Asociación de 
arquitectos de Cataluña. Barcelona. 1914.

SOLER BONET, J.M. i PERARNAU, J. Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés
(Pia de Bages), Dovella núm. 17, pàg. 37-43, Manresa 1985.

SOLER BONET, J.M. Barraques i tines, construccions per a la vinya. Dovella núm. 24, 
pàg. 59-61, Manresa 1987.

SOLER BONET, J.M. La tècnica de la pedra seca. La construcció popular, Dovella núm. 
29, pàg. 47-52, Manresa 1988.

SOLER BONET, J.M. L'estudi de la pedra seca: estat de la qüestió. Dovella núm. 42, pàg. 
19-22, Manresa 1992.

SOLER BONET, J.M. Les barraques de vinya, les construccions de pedra seca a la 
comarca del Bages. Col·lecció Quaderns núm.9, Centre d'Estudis del Bages, Manresa 
1994.

SOLER I BONET, Josep M. Barraques, feixes i tines, construccions per a la vinya a la 
comarca del Bages. La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni. IV Congrés Internacional 
de construcció de pedra en sec. Mallorca. 1994. Consell Insular de Mallorca.

VIOLANT SIMORRA, R. Las barracas de viña, de pared en seco del PIa de Bages, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Entorn de protecció Millora de la visualització de les parets i manteniment.

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Inventariar les diferents construccions de pedra secà que hi ha ubicades al municipi i 
vetllar per la seva restauració i manteniment.

Reg. intervencions Consolidar els murs existents quan per raons agrícoles, forestals o ambientals queden al 
descobert, per evitar-ne la seva degradació i garantir la seva funcionalitat paisatgística i 
de prevenció de l'erosió.
En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials 
constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters.
Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. 
Conservació de la flora autòctona silvestre (liquens, molses, falgueres, etc.).

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

La pedra seca és una tecnologia de construcció molt primitiva i poc 
complexa, però de caràcter universal.

Valor paisatgístic vinculat al conreu de la vinya i l'olivera. Valor natural com 
ecosistemes vegetals de falgueres, líquens i molses, així com d'insectes, 
amfibis, rèptils i petits mamífers.
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Estudios Geográficos, 55, pàg.189-200, Barcelona 1954.

www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/index.php

DInàm. paisatge La dinàmica del paisatge en el territori on a mitjans del segle XIX i principis del XX es 
construiren parets de pedra seca per conrear el sòl, amb l'abandonament de la vinya i 
dels conreus durant el segle XX, ha evolucionat cap a la colonització i expansió del bosc, 
que emboscaran les construccions de pedra seca. Alhora els incendis forestals, un dels 
principals riscos dels ecosistemes terrestres a tota la conca de la Mediterrània, han 
propiciat que de nou aquestes estructures fossin accessibles. Sense la intervenció 
humana, la dinàmica del paisatge, sense perturbacions com ara els incendis, és 
emboscar aquests indrets amb la "pèrdua" d'aquestes constuccions de pedra seca.

Marges a Sant Salvador de Torroella. Ortofoto
ICC

Parets pedra seca al Mujal Parets pedra seca al Mujal
ILL ILL
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Parets pedra seca al Mujal
ILL
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Indret Nucli de Castelladral

LOCALITZACIÓ

398823.8
y = 4639259.3

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Castell i plaça de Castelladral
Castell de Castelladral

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 BAMP01 15

Plaça  Castelladral

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SU (Sòl urbà)
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Elements L'esplanda del turó on antigament hi havia el castell de Castelladral  (BARP) i àrea 
d'expectativa arqueològica) és un bonic mirador cap al Pirineu. A l'esplanada hi ha un punt 
de guaita, el dipòsit de subministrament d’aigua potable, una taula panoràmica de ferro i 
un punt geodèsic.
La plaça de Castelladral és una zona verda pavimentada amb bancs i papereres. Hi ha un 
panell informatiu del Mirador de Castelladral, amb una descripció dels paisatges del 
Cardener i indica les visuals que des de la plaça s'observen.

Context L’esplanada del Castell de Castelladral com a mirador està situada a una altitud de 682, a 
on s’hi accedeix per un corriol que permet pujar fins a l’esplanada actualment poc 
accesssible. La plaça de Castelldral, a una cota de 665m, es troba davant del nucli que 
conformen l’església de Sant Miquel de Castelladral, la rectoria i els edificis que donen a 
la mateixa plaça.

Entorn protecció El turó (el propi mirador) i la plaça de Castelladral.

Estat conservació Regular;  Com a mirador caldria acondicionar l'espai, el camí d'accés i millorar la taula 
panaràmica.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Visibilitat L'esplanada del Castell de Castelladral, com a mirador circular, ofereix unes 
panoràmiques que abasten el centre de Catalunya, i permeten un gir de 360ºC des de la 
serralada de Montserrat  fins als Pirineus. Des de la plaça de Castelldral la panoràmica 
que ofereix és d'un paisatge aterrassat .La panoràmica que es domina és de cara al nord 
vers el Pirineu, es pot veure el Port de Comte, la Tossa Pelada, la Pica d'Estats, la Serra 
del Cadí, el Pedraforca, el Peguera, la Molina i el Puigllançada; més a l'est, el Costabona, 
la Serra de Milany, el Puigsacalm, Sant Cugat del Racó, les Guilleries i el Montseny; de 
cara al sud i sud-est, Balsareny, Sant Llorenç del Munt, Manresa, Montserrat i Súria; i 
entre el sud i sud-oest, Igualada, la Serra de Rubió, Serra Clarena i Pinós. A les visuals 
més properes, el fondal de la Riera d'Hortons i la Capçada.
Des del mirador de la plaça de Castelladral encarat a sud-oest, s'obté una magnífica visió 
panoràmica de la banda sud i oest del municipi de Navàs. D'est a oest, en un primer pla 
s'observa Sant Cugat del Racó, Navàs, la Torre de Castellnou, Manresa i Súria, la riera 
d'Argençola i la vall del riu Cardener. Al fons el Puigsacalm, el Montseny, Sant Llorenç del 
Munt, Montserrat, Cogulló de Cal Torre i la Serra de Castelltallat.

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional P Parcs i espais públics
Subtipus funcional Miradors

Classificació Miradors

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Pel seu valor paisatgístic com a punt d'observació de la banda sud i oest 
del terme municipal i de la panoràmica de referents paisatgístic de la 
comarca i comarques veïnes.

Elements: El mirador i la plaça
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Bibliografia DIPUTACIÓ DE BARCELONA. OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I ANÀLISI 
TERRITORIAL. Diagnosi i valoració dels espais lliures de Navàs. Barcelona, 2012.

Informació històrica Castelladral és geogràficament el nucli central del terme municipal actual, i per la seva 
alçada respecte al nivell del mar (més de 700 metres) constitueix un mirador excepcional 
sobre el paisatge de la Catalunya central, alhora que encapçala la serra homònima que 
divideix les aigües del Llobregat, a l’est, i del Cardener, a l’oest

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Manteniment de la vegetació al voltant de la taula panoràmica.

Reg. intervencions Les intervencions han d’anar encaminades a mantenir-ho i a evitar que hi pugui haver 
elements que dificultin la visió actual. Evitar la implantació de qualsevol activitat, edifici o 
ús en els punts culminants o entorns propers de manera que s'eviti i/o minimitzi el seu 
impacte negatiu sobre el paisatge i sobre el fons escènic que es vol preservar.
Arranjament del camí d'accés al turó del mirador, de l'esplanada i de mesures de 
seguretat al voltant de l'esplanada.
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Vistes des de la plaça de Castelladral Vistes des de la plaça de Castelladral
IVA IVA

Mirador del Castell. Esplanada Mirador del Castell. Taula panoràmica
ILL ILL

Mirador del Castell. Vistes cap al Pirineu Mirador del Castell. Vistes cap al Pirineu
ILLILL
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Indret Nucli de Navàs

LOCALITZACIÓ

406869.3
y = 4639045.9

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme 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 BAMP15 02

Passeig  Ramon Vall

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SU (Sòl urbà)

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

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

Navàs

Plàtans del Passeig Ramon Vall 04.BAMP

Elements Arbreda de plàtans (Platanus x hispànica o Platanus x acerifolia) formada per 136 
exemplars de dimensions grans.

Context Arbreda situada a banda i banda del Passeig Ramon Vall del nucli urbà de Navàs. El 
passeig és un espai de trobada i de comunicació on es concentra l’activitat comercial i 
cultural de la vila.

Estat conservació Bo;  Periòdicament es realitzen treball de poda de manteniment i tractaments fitosanitaris 
per al control del fong oïdi (o cendrosa) i el tigre del plàtan (Corythucca ciliata).

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Ús original / altres Ornamental

Ús actual Ornamental

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic
Subtipus funcional Passeig arbrat

Classificació Espai urbà de valor ambiental

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Altres intervencions Actuacions de millora del passeig per millorar el terra amb la pavimentació que es cregui 
més adequada a l’espai, prioritzant la permeabilitat del terreny i colors més integradors, 
aplicant paviments drenats i garantir una millora del desenvolupament dels arbres que 
conformen el passeig que en són l'element vegetal definidor, com per exemple, millorar i 
engrandir les dimensions dels escocells.

Gestió Seguiment fitosanitari i biomecànic.
Es recomana la redacció del Pla de Gestió dels plàtans que inclogui un inventari, una 
diagnosi de l'estat dels arbres i propostes de gestió i manteniment amb l'objectiu de 
millorar l'estat fisiològic (sòl, regs, tractaments fitosanitaris,..), l’estructura ( treballs de 
poda de formació, manteniment, seguretat, etc.) i protegir durant obres (protocol 
d’actuació i protecció d’obres viàries, etc.).

Reg. intervencions Es permeten les actuacions d'esporga dels elements morts i amb risc de caiguda, amb 
l'objectiu de millorar les condicions de salut i viabilitat.
No es permet la tala total o parcial, com també danyar-los per qualsevol mitjà, sense 
justificació i segons criteri dels serveis tècnics municipals.
No es permet la fixació d'elements publicitaris en els arbres.
Adoptar les mesures preventives i de seguretat necessàries per evitar l'afectació del tronc 
o brancatge en el cas de treballs d'urbanització, etc.
I les que estableix el Pla Director del Verd Urbà de Navàs.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Elements: Els 136 exemplars de plàtan (Platanus x hispanica)
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Observacions Arbre caducifoli de 20 a 40 m d’alçada amb el tronc recte i una capçada arrodonida i 
àmplia, de 6 a 12 m d'amplada. L'escorça és llisa i prima, amb escames de color groc 
verdós que es desprenen i formen un tronc d'especial bellesa.
Les fulles, de 10 a 20 cm de llargada, són simples i palmades, amb 3 a 5 lòbuls desiguals, 
la nervadura marcada i els marges serrats. L'anvers, brillant i llis, és de color verd mitjà 
(ocre a la tardor) i el revers, lleugerament pubescent, verd més clar. El pecíol, de 5 a 8 cm 
de longitud, s'eixampla a la base.
Les flors masculines i les femenines apareixen a la mateixa planta, si bé en branques 
diferents. Les femenines, petites i vermelloses, apareixen en raïms de 2 a 5 flors mentre 
que les masculines, de color porpra verdós, ho fan en grups de fins a 3 en aments 
cilíndrics penjants (de 5 a 10 cm de llargada). Tant les flors femenines com les 
masculines apareixen en grups de 2 o 3 boles compactes penjants.
Els fruits són aquenis esfèrics de color groc verdós o marronós, envoltats a la base de 
pèls bruns, i apareixen en grups de dos o tres.

Bibliografia Ajuntament de Barcelona. Medi Ambient: http://mediambient.itineraris.bcn.cat/

Informació històrica El nom científic, Platanus x hispanica, està format pel nom de gènere Platanus, derivat del 
grec , "plàtan", una x per indicar que es tracta d'un híbrid i el terme llatí 
hispanica, "hispànica, d'Hispània", al·lusiu a l'origen dels exemplars que proporcionaren el 
material per fer la primera descripció de l'espècie, el 1770.
L'origen d'aquesta espècie seria una hibridació entre el P. orientalis (plàtan d'orient) i el P. 
occidentalis (plàtan d'Amèrica) que s'hauria produït al s. XVII a Espanya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada
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Vista cap a la Plaça Catalunya Vista cap a la Plaça Espanya
ILL ILL

Tram central del passeig Detall escocell del plàtan
ILL ILL

Vista cap a la Plaça Catalunya. Estiu Tram Central. Estiu
ILLILL
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Vista cap a la Plaça Espanya. Estiu Detall jardinera
ILLILL
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Indret de Cardona a Manresa (tram de Navàs)

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Cami Ral 1949.Processó de la Mare de Déu de Fàtima Hostal de Cal Flautes

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Camí Ral de Cardona a Manresa

Adreça/es

http://arxiufotografic.navas.cat/ www.hostals.blogspot.com.es

DADES URBANÍSTIQUES

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El Camí Ral és un camí medieval que era la ruta terrestre per excel·lència, que establia 
comunicació entre pobles i mercats. 

El Camí Ral de Manresa a Súria, coincidia amb bon tros amb la carretera comarcal C-
1410 (antiga C-55), en el tram que va de Manresa a Cardona. Diferents estudis han deduït 
el seu traçat a través de la consulta de documents de l’època. En aquestes descripcions 
es parla del tram Manresa-Callús, del tram Callús-Súria i del tram Súria-Cardona.

L’antic camí principal entre Súria i Cardona, actualment està totalment perdut i sense ús. 
Segons les fonts consultades, el seu traçat s'inicia a Cal Trist, a la riera d'Hortons, i 
enfilant-se per les costes de la Grau, mena cap el torrent del Bògit, passant a poca 
distància de la Torremalús i dirigint-se, tot seguit, cap a la partida de Can Sivila de la 
Roca, des d'on surt del terme municipal. En el seu traçat es veuen petites obres 
d'enginyeria civil, tals com desguassos per a salvar pluvials. A les zones més planes, el 
camí està marcat lateralment per murs de pedra seca d'on sobresurten, a la part superior, 
pedres dretes. Destaca a la pujada que salva just abans de sortir del terme municipal amb 
un bon enllosat que s'està malmentent de mica en mica. Aquest tram però, es troba en el 
municipi de Súria.

Cal Flautes, situat en el barri de Palà de Torroella, que porta el mateix nom format per set 
cases i situat a la carretera de Manresa a Solsona (C-1410), hauria estat un antic hostal 
del camí ral de Cardona a Manresa. Actualment les edificacions estan en un estat ruinós.

Context L'antic Camí Ral passava per un entorn agrícola i forestal. Actualment no s'identifiquen les 
traces de l'antic camí pel terme de Navàs.

Estat conservació Molt dolent;  No s'ha identificat cap tram amb possible restes o indicis de la traça. Bona 
part del recorregut va quedar afectat per les obres de la carretera C-55 en el tram de Palà 
de Torroella.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Ús original / altres Camí

Ús actual Camí/Desaparegut

Camí Ral

CATALOGACIÓ VIGENT

Camí Ral

Tipologia funcional OE Obra d'Enginyeria
Subtipus funcional Camins històrics

Classificació Recorreguts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Altres prot. Nivell 6. AEA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Valor històric perquè són els camins que tradicionalment han establert 
comunicació entre pobles i mercats.

Cami històric més importants del municipi, documentat almenys des de 
l'edat mitjana.

Perquè el camins històrics són també recorreguts que donen la possibilitat 
de contemplació i gaudi del paisatge local i del territori en general.

Elements: Tot el recorregut de camí en el terme municipal de Navàs.
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Informació històrica -BADIA i MASGRAU, Josep Mª: Castelladral, un poble de pagès. Llibre en elaboració:
Castelladral ha estat una cruïlla de camins. La seva situació el converteix en un pas 
important de diversos camins públics al menys des d´època medieval.

Per Castelladral, hi passava el camí real, també dit ral, com consta el 941 en la donació 
de l´alou d´Arboceda al Monestir de Serrateix que parla de la “strata regia” (camí reial). 
La denominació del castell de Castelladral com a "castro iteral", és a dir, castell del 
camí, el 977 en l´acta de fundació del Monestir de Serrateix també sembla referir-s´hi.
Aquest era un dels camins reals per anar del pla de Bages a les terres altes del 
Berguedà. Venia de Súria i passava cap a Serrateix; seguia, més o menys, el recorregut 
de l´actual carretera de Súria a Serrateix.
A la zona de Valldeperes el mateix 977 i en el mateix document hi surt una “istrata 
publica” (camí públic), que diu que anava de Valldeperes a Navel.

A la zona sud del terme de Castelladral hi passava l´eix transversal de l´època, 
l´anomenat camí saliner. Servia per a transportar la sal des de Cardona cap a l´est del 
país. En el segle XVI, els capbreus del senyor de Castelladral citen el “cami que va de 
Cardona a Vich” al nord de la Garriga, al sud-est del Puig-gròs, al nord de Bigorra i al sud 
de Maçaners. 

- Referència a l'hostal de Can Flautes en el blog de Maria Estruch 
(http://mariaestruch.blogspot.com/2009/01/avui-dia-ja-no-es-veu-lorella-del-llop.html)
"A Balsareny expliquen d’un home que anava amb les mules cap a Cal Flautes (prop de 
Súria, terme municipal de Navàs) i els animals se li van quedar parats perquè van sentir 
els llops; aleshores ell es va defensar traient-se l’encenedor i fent guspires, així va poder 
arribar a l’hostal de cal Flautes".

- Ramon Cardona i Colell descriu:
Els camins que travessen la comarca de sud a nord des de Solsona són el camí cap a 
Pont del Espia, el de la Seu i el camí de Bellver ". La continuació cap al sud d'aquests 
camins es produeix en el camí de Cardona, Súria i Manresa i el camí de Pinós, Cervera i 
Prats de Rei. 

- Fàbrega Enfedaque, Albert. El camí ral de Manresa a Cardona. Dovella. 2006: Núm.: 91 
L'Arxiu Històric Comarcal i el patrimoni documental. pp.26-27. Descriu el següent:

Tram Súria-Cardona. A la sortida de Súria, a l'actual barri de Cal Trist, el camí s'endinsava 
uns metres seguint la riera d'Hortons, per enfilar-se immediatament cap als plans de 
Torremalús i can Sivila. A partir d'aquest punt, sobretot quan puja per les costes, presenta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Compliment de l’accés motoritzat al medi. Serà d’aplicació en tota la xarxa de camins 
rurals, la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el 
Decret 166/1988, de 8 de juliol, de desplegament.
Manteniment de la xarxa de camins i el seu ús com a itineraris paisatgístics i accessibles, 
dotant-los d’elements de senyalització i/o interpretació i de difusió que s’escaigui en cada 
cas, incorporant-los en itineraris, etc. per tal d’afavorir un major coneixement del conjunt 
del territori per part dels usuaris i que permetin oferir perspectives d’interès pel gaudi del 
paisatge i de l’entorn natural.

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. I pel que fa a l’entorn de protecció, vindrà 
determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic que contemplen 
la consolidació, el rebliment, el trasllat i la salvació dels valors culturals.
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CARDONA I COLELL, Ramon. De Vies antigues a Camins Rals. Centre d'Estudis bcetans 
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FÀBREGA ENFEDAQUE,  Albert. El camí ral de Manresa a Cardona. Dovella. 2006: 

trams empedrats, dels quals encara se'n conserven alguns trossos, com a la sortida de 
cal Trist o en l'ascens a la carena de Pujadors. Un cop el camí surt sota el turó de la Gran, 
planejant i amb suau pujada, busca el peu del serrat de Pujadors, on amb un parell de 
marrades guanya el coll d'aquest serrat, baixant pel vessant nord, en terres ja dels Riols. 
Borsano ens diu que a la sortida de Súria se toma el camino por la montaña i es puja una 
costa fins arribar a uns plans. Es tracta sens dubte del serrat de Pujadors i dels plans de 
Riols. Una mica per sota de l'alçada de la casa dels Riols, i després de creuar el torrent 
del Llop, seguia l'actual camí que va de Palà i Valls als Riols i, aproximadament per on 
avui hi ha la variant de la C-55 de Palà i Valls, sortia al mas Palà i a la Rata. Allà hi havia 
l'Hostal de Palà, conegut pel contraban de sal que s'hi feia. Una altra casa, anomenada 
l'Hostal de la Rata –on avui hi ha el grup de cases de la Rata–, a finals del segle XIX o 
primers del segle XX era ensorrada i cremada. El pas del camí per la zona dels Riols és 
ben documentat des d'antic. Així, el 15 de juliol de 1009, es ven un alou situat a la vila de 
Riols que termeneja a ponent amb ipsa strada Cardonese, a migdia amb el terme de Súria 
i a cerç amb el terme de Castelladral. L'any 1017, trobem un alou situat a Torroella que 
limita a l'est amb termes de Súria i amb la strata Cardonensis. Notem que la via passa a 
ponent dels Riols i a llevant de Torroella, cosa que coincideix amb el traçat que estem 
descrivint. Serra i Bosch també ens diu que el camí ral passava pels Riols i Palà. A partir 
d'allà seguia l'actual traçat de la carretera C-55, per la vora del riu. Un document de l'any 
1339 ens parla d'una peça de terra de Ramon de Trullols, del mas Trullols de Sant 
Salvador de Torroella, situada al pla de Sant Llorenç, et afrontatur cum itinere iusano qui 
itur de Cardona versus Menresam. Ara el camí arriba al pont de Malagarriga, que des de 
sempre ha estat un punt clau en aquesta voa de comunicació. Borsano diu que se alla un 
puente de piedra sobre el rio Cardoné. De Meer ens diu que va creuar el pont de 
Malagarriga tant a l'anada com a la tornada de Cardona. Ens parla també de la 
importància estratègica del Coll d'en Guineu, situat sobre els masos de Trullols i el Munt, a 
Torroella, des d'on es controlava el pas pel camí, de manera que es va veure obligat a 
prendre'l de les mans de les tropes carlines: habia ocupado el enemigo a mi frente la 
importante y considerable posición del Coll d'en Guineu y era preciso tomarla para 
asegurar mi marcha. El camí des de Malagarriga a Cardona, segons Borsano, sube en un 
alto que se descubre el castillo de Cardona. Aquest turó ha de ser la carena del bosc del 
Garriga, on encara es conserva el traçat original del camí. Després sortia per l'indret on El 
pont de Malagarriga, refet al final de la Guerra Civil. Al fons l'actual pont de la C-55P avui 
hi ha el polígon industrial de la Cort de Cardona, lloc conegut antigament com a 
Marbusca. Dues notícies –una de 1035 i l'altra de 1038– parlen de terres situades a 
Marbusca que limiten a llevant amb la carretera que va a Valldeperes i a ponent amb el 
camí ral28. El camí passa, efectivament, per la banda de ponent del polígon. Després 
d'arribar i passar la Coromina s'enfilava directament a Cardona pel camí que puja per sota 
el castell. El conde de Darnius, que descriu el camí en el sentit de Cardona a Manresa, 
diu que va todo derecho a la Coromina, donde pasa el rio Cardener por su Puente, deja 
luego el camino que va a Vic y, continuando por la orilla del rio, pasa a Torruella. Hace 
después la subida y bajada de Súria y pasa a Súria... Luego pasa a Callús, Torruella de 
Bages y llega a Manresa. Al llarg del traçat que acabem de descriure, i a peu de camí, la 
toponí- mia conserva encara un bon nombre de cases que feien d'hostal de camí ral, a 
banda que, durant diferents èpoques, diverses cases de pagès havien fet aquesta funció, 
com per exemple, els Manxons, a Callús, o Torremalús i Salipota, a Súria. Així, trobem el 
grup de cases anomenat els Hostalets, a Sant Martí de Torroella, a peu de carretera, on hi 
ha l'Hostalet i l'Hostalet Nou. Després de Callús tenim l'Hostal Nou. A Súria hi havia 
l'Hostal del Comú, situat a la pla- ça de Sant Jaume. A Palà hi hem trobat l'Hostal de Palà 
i una mica més amunt l'Hostal de la Rata. En línia recta, des de la sortida de Manresa als 
Hostalets hi ha 5.5 km, dels Hostalets a l'Hostal Nou hi ha 3.6 km, de l'Hostal Nou a 
l'Hostal del Comú de Súria hi ha 4.2 km, de l'Hostal del Comú a l'Hostal de Palà hi ha 3.6 
km i d'aquest a l'entrada de Cardona hi ha 6.7 km, la qual cosa ens dóna una distribució 
bastant uniforme d'hostals sobre el terreny.
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Indret

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

D'oest a est. Tram: Cal Cortesó

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Camí Cardoner, Camí Saliner de Cardona

Adreça/es

ICC-J.M.Badia

DADES URBANÍSTIQUES

D'oest a est. Tram: Casanova de la Garriga
ICC-J.M.Badia

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements Tram del Camí Saliner que recorre pel terme municipal de Navàs, en el tram de Cardona a 
Vic.

Un tram del camí coincideix amb el gran recorregut GR 3-1, Camí de la Sal de Cardona a 
Súria. Aquesta ruta de 38 km, va de Cardona a Manresa passant per Sant Joan de 
Vilatorrada, Callús, Súria, Sant Mateu de Bages, Navàs. A Navàs cal destacar el tram que 
va de Palà de Torroella a Can Garrifes.

Context El que correspon al recorregut de l'antic camí saliner actualment transcorre 
majoritàriament per un entorn forestal i agrícola, exceptuant el tram entre el Mujal i el nucli 
de Navàs.
La traça d'oest a est passa per Cal Cortesó, Casanova de la Garriga, Bigorra, cap al Mujal 
i Navàs.

Estat conservació Regular;  En alguns trams impracticable.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Ús original / altres Camí

Ús actual Camí

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional OE Obra d'Enginyeria
Subtipus funcional Camins històrics

Classificació Recorreguts

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Altres prot. Nivell 6. AEA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió Compliment de l’accés motoritzat al medi. Serà d’aplicació en tota la xarxa de camins 
rurals, la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el 

Reg. intervencions Les que estableix el Decret 78/2002 de 5 de març del reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. I pel que fa a l’entorn de protecció, vindrà 
determinat per les disposicions recollides als articles 30 a 33 del Decret 78/2002 de 5 de 
març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic que contemplen 
la consolidació, el rebliment, el trasllat i la salvació dels valors culturals.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Valor històric perquè són els camins que tradicionalment han establert 
comunicació entre pobles i mercats.

Valor sociocultural i etnològic testimoni de l'activitat salinera de la zona que 
servia per a la distribució de la sal extreta a les mines de Cardona cap a les 
terres del Pirineu i arreu de la Catalunya central.

Perquè el camins històrics són també recorreguts que donen la possibilitat 
de contemplació i gaudi del paisatge local i del territori en general.

Elements: Tot el recorregut de 38 quilòmetres del camí.
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Bibliografia BADIA I MASGRAU, Josep M. 1988: Separata llibre Bages, volum II. Edicions Parcir. 
Manresa.
BADIA I MASGRAU, Josep M.  Castelladral, un poble de pagès. Llibre en elaboració.
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sortida d'estudi la SCG (14 de juny de 2014). Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG

Informació històrica El terme de Navàs durant l’edat mitjana era travessat per diversos camins: el camí 
Saliner, el camí Ral i el camí de Costa.
El camí Saliner creuava tot el municipi de Navàs d’est a oest i anava de Vic a Cardona, 
passant pel sud del nucli de Castelladral. 
El camí Saliner de Cardona o camí Cardoner és una antiga via de comunicació que unia 
el Pirineu amb la Catalunya central. La documentació medieval ja esmenta en alguns 
trams aquest camí i en la documentació d’època moderna apareix amb les denominacions 
de “camí cardoner” o “camí saliner de Cardona”.
Servia per a la distribució de la sal extreta a les mines de Cardona cap a les terres del 
Pirineu, per a diversos usos, però, especialment, per cobrir les necessitats de la 
ramaderia transhumant que aprofitava les pastures d’estiu a les muntanyes pirinenques.
El camí Cardoner, formava part de la xarxa de camins saliners que distribuïen la sal de 
Cardona arreu de Catalunya. En aquest cas, cap a l’est del país. En el segle XVI està 
documentat el “cami que va de Cardona a Vich” al nord de la Garriga, al sud-est del Puig-
gròs, al nord de Bigorra i al sud de Maçaners. 
Diferents documents de l’època (Arxiu Parroquial del Mojal, 1618, 620 i 1740) citen el 
camí Saliner.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

D'oest a est. Tram: Bigorra
ICC-J.M.Badia

Decret 166/1988, de 8 de juliol, de desplegament.
Manteniment de la xarxa de camins i el seu ús com a itineraris paisatgístics i accessibles, 
dotant-los d’elements de senyalització i/o interpretació i de difusió que s’escaigui en cada 
cas, incorporant-los en itineraris, etc. per tal d’afavorir un major coneixement del conjunt 
del territori per part dels usuaris i que permetin oferir perspectives d’interès pel gaudi del 
paisatge i de l’entorn natural.
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D'oest a est. Tram Mujal D'oest a est. Tram Navàs
ICC-J.M.Badia ICC-J.M.Badia
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Indret Vall de la riera d'Hortons

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions La Vall dels Gitanos

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

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements La vall d’Hortons fisiogràficament correspon a la vall de la riera d’Hortons. 
Es tracta d’un espai agroforestal on el bosc dominant són les pinedes de pi blanc amb 
sotabosc de màquia o brolla i claps de matollars arbrats. L’espai agrícola és 
majoritàriament de conreus de cereals de secà i nous conreus d’olivera i vinya. I pel que fa 
al poblament, hi destaca un nucli rural de masies disseminades.

Paisatgísticament és un espai d’una matriu agroforestal. Als fondals i terrenys més planers 
hi sovintegen els conreus de cereals, mentre que en els vessant i terrenys més costeruts 
hi predominen els boscos i les màquies. En alguns vessants exposats al sud-est hi trobem 
conreus joves d’olivera i vinya. En conjunt la vall és una vall oberta però d'un relleu amb 
desnivells força pronunciats. 

Els boscos majoritàriament són pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb màquia densa 
arbustiva d’espècies pioneres com el càdec (Juniperus oxycedrus), el garric (Quercus 
coccifera), l’aladern (Rhamnus alaternus) o el llentiscle (Pistacea lentiscus). En alguns 
vessants hi trobem masses de pi pinassa i, en altres, un mosaic de pi blanc amb pinassa 
(Pinus nigra subsp. salzmannii). En general, però, es tracta d’un bosc sense gestió 
forestal llevat d’algunes finques de pinassa i pi roig que presenten signes d’explotació 
forestal sostenible. També hi ha alguna àrea afectada per algun incendi forestal, que es 
regenera amb pi blanc jove de molt alta densitat.

Als espais fluvials de la riera d’Hortons i la seva xarxa de rieres i torrents, tots ells 
majoritàriament de cursos temporals, la coberta vegetal no difereix gaire de l’entorn 
boscós. La riera d’Hortons no presenta una comunitat de ribera diferenciada llevat d’algun 
tram puntual on destaca la presencia d’arbres de ribera com ara oms, salzes o àlbers. I en 
d’altres indrets més humits hi poden créixer roures i alguna alzina.
En alguns indrets on s’hi estanya l’aigua o on s’hi ha fet actuacions per embassar l’aigua 
per al reg agrícola, com ara la petita presa a sota de Cal Tiet, s’ha generat un hàbitat 
aquàtic que aporta biodiversitat i on s'hi troba canyissar i altres espècies helòfites típiques 
d’ambients aquàtics com l’estronca-sang (Lythrum salicaria) o el sanguinyol (Cornus 
sanguinea), entre altres. 

L’espai agrícola és majoritàriament de cultius de cereals de secà. Tanmateix, també 
s’observa la reconversió d’alguns d’aquests camps en plantacions d’olivera amb rec 
incorporat i amb la voluntat de recuperar la varietat d’oliva “corbella”, varietat local pròpia 
de la comarca del Bages. Com, també, camps de vinya de varietats locals com el sumoll, 
mandó o malvasia, que han estat tradicionalment una de les varietats amb més 
implantació al Bages. Al voltant de les masies també hi ha alguna plantació d’altres cultius 
com ara la patata.

Els assentaments rurals també hi són presents amb masies disseminades com ara Cal 
Tiet, Cal Sitges, Cal Mestre, Cal Turban, Cal Serra dels Arnaus, Cal Malric, Cal Fuster, La 
Llastanosa, La Capçada, Les Comes, Cal Tauler i La Masia. Són cases de pedra vista o 

Context La vall d’Hortons pren el seu nom de la riera d’Hortons, entre Castelladral i Palà de 
Torroella. Situada a l'extrem oest del municipi, delimitada pel sud pel pla de Riols, al nord 
pel límit municipal, a l’oest per la Serra d’en Guineu i per l’est per la Serra de Castelladral.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic
Subtipus funcional Paisatge agrícola i forestal

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU
Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgísticAltres prot. Pla director per a la restauració dels 

espais fluvials del Bages (DIBA)
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amb acabat exterior arremolinat amb coberta de dues vessants i la majoria d’elles amb 
construccions relacionades amb l’activitat agroforestal que s’hi desenvolupava (coberts, 
pallisses, tines, etc.). Aquestes estructures són un clar exemple de l'expansió de la vinya a 
la comarca al segle XVIII. Actualment, la majoria de masies són habitatges, algunes de 
segona residència i d’altres estan en desús.

El paisatge rural de la vall és el resultat del conreu de les feixes construïdes a mà per al 
conreu de la vinya, de l’ocupació dispersa de masies que des de fa segles conviuen en 
harmonia amb l’entorn i conreus de secà que crearen tota una dinàmica socioeconòmica 
que es perllongà fins a mitjans segle XX. Tot i que l’activitat agrícola en els darrers anys 
ha minvat, encara s’hi troba un important paisatge agrícola-forestal en funcionament, d’alt 
valor paisatgístic.

A nivell territorial, segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, la vall 
d'Hortons es troba en un territori més ampli qualificat de valor natural i de connexió. I 
segons el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Bages, la vall forma part de 
l’espai d’interès connector anomenat Riera Taulet, torrents de la Plana, les Maleses i 
Obaga de Malagarriga (element 06 BN del Catàleg). Aquest és un dels espais amb 
característiques d’interès per a la xarxa ecològica del Bages.

I en l'àmbit del desenvolupament turístic i econòmic, des de l'Ajuntament de Navàs es 
planteja crear una àrea de desenvolupament turístic o “ecozona” que comprengui el 
territori forestal i agrícola de la vall d’Hortons, i que el planejament urbanístic identifiqui i 
reconegui. Establir una ecozona tenint en compte la conservació i millora de la 
biodiversitat. 
Els objectius bàsics plantejats entorn l’ecozona són:
−Preservar el paisatge, dinamitzar la zona, crear una alternativa de continuïtat i futur per a 
les terres i les seves famílies, una aposta valenta, seriosa i decidida que permeti salvar el 
model rústic de vida i que conjugui futur, present i passat.
−Crear productes amb valor afegit, promovent l’agricultura ecològica, així com els 
productes  tradicionals de qualitat i sense verins químics (que permeti gaudir del sabor 
tradicional i natural dels aliments).
−Impulsar una proposat assenyada de turisme de qualitat aprofitant que l’orografia, 
gràcies a les seves valls, muntanyes i rieres, permet gaudir de la vida entre natura al 
voltant de les masies existents.
−Incorporar la sostenibilitat en totes les actuacions, especialment en aquelles que fan 
referència a l’aprofitament energètic i l’edificació (aposta especialment per mòduls 
d’hostalatge autosuficients, ecològics i sostenibles que a l’hora siguin una forma de 
promocionar la tecnologia sostenible des de la pràctica o l’experimentació.

Situació de risc Risc d'incendi;  La quantitat de biomassa al bosc és elevada, el que representa un elevat 
risc d'incendi forestal. També hi ha alguna àrea afectada per algun incendi forestal, que es 
regenera amb pi blanc jove de molt alta densitat.

Estat conservació Bo 
Ús original / altres Forestal i agrari

Ús actual Forestal i agrari

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Pel patró rural de la zona, testImoni de l'activitat agrícola del municipi en 
períodes anteriors.

Un paisatge en mosaic forestal i agrícola de conreus de seca, oliveres i 
vinya, productius i amb oportunitats de potenciació, de qualitat paisatgística 
i en harmonia amb les masies existents. Espai d’interès connector ecològic 
i paisatgístic.

Elements: La vall de la riera d'Hortons: la gea, la xarxa hidrogràfica, la flora, la vegetació, la fauna salvatge, els camins,            
enclavaments agrícoles, edificacions i elements construïts, el paisatge i la connectivitat ecològica.
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Bibliografia DIPUTACIÓ DE BARCELONA. OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I ANÀLISI 
TERRITORIAL. Diagnosi i valoració dels espais lliures de Navàs.Barcelona. Octubre 2012.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Preservació del paisatge / Conservació

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Gestió - Gestionar les masses forestals amb l’objectiu de minimitzar el risc d’incendi forestal

- Crear productes amb valor afegit, promovent l’agricultura ecològica així com els 
productes tradicionals de qualitat, com ara la vinya, l’olivera i els cereals.

- Senyalització de la zona per a senderisme o bicicleta, etc.

−Impulsar la recuperació històrica i documental de la zona.

−Potenciar varietats de cultius autòctons (com ara l'olivera corbella pròpia de la comarca 
del Bages; varietats de vinya locals, etc,)

−Crear activitat econòmica en els diversos sectors: revitalització de l’agricultura, 
repercussió del turisme en el sector serveis, …
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Detall plànol cobertes del sòl 2005
SITXELL

Detall plànol figures de planejament territorial

 

SITXELL

Vistes generals la vall d'Hortons Vistes generals la vall d'Hortons
ILL ILL

Vistes generals la vall d'Hortons Vistes generals la vall d'Hortons
ILLILL
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Bassa Cal Tiet Bassa Cal Tiet
ILLILL

Cirerers i codonyer vora la bassa de Cal Tiet
ILL

Conreu d'oliveres a la Llastanosa Vegetació helòfita riera d'Hortons
ILLILL
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Indret Nucli de Navàs

LOCALITZACIÓ

407312
y = 4639234

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme 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  de la Circunval·lació

Pla vigent Normes subsidiàries de Navàs 
(1994)

Classificació SU (Sòl urbà)
Qualificació Equipament esportiu 
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Elements Es tracta d'un zona verda municipal equipada amb una font, bancs i elements de joc 
infantils. El sòl del parc és de terra. Hi ha una plantació arbrada i densa de diferents 
espècies autòctones i ornamentals. Entre les espècies autòctones destaquen una alzina 
(Quercus ilex), cinc peus joves de roures (Quercus cerrioides) i un pi pinyer de grans 
dimensions (Pinus pinea). També, cinc exemplars de lledoners (Celtis australis), dos 
salzes, sis morerers i xiprers.

Context Zona verda, amb bancs i elements de joc infantils, situada al costat de les pistes de 
tennis, pàdel i de les piscines municipals, al Passeig de Circunval·lació.

Estat conservació Regular 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

Ús original / altres Parcs i jardins

Ús actual Parcs i jardins

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional P Parcs i espais públics
Subtipus funcional Parc urbà

Classificació Àrees i entorns d'interès paisatgístic

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Millora del paisatge

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Reg. intervencions Actuacions de millora i manteniment de l'arbrat.
Actuacions de millora amb plantació d'arbust mediterrani.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic Valor ambiental perquè és l'única zona verda del nucli de Navàs amb 
espècies autòctones (alzines i roures) i de dimensions grans (pi pinyer).

Elements: L'exemplar de pi (Pinus Pinea),  cinc lledoners (Celtis autralis), cinc roures (Quercus cerrioide) i una alzina
Quercus ilex)
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Ortofoto
Base Ortofoto ICC editada

Entrada al parc Vista del parc des de l'entrada
ILL ILL

Pi (Pinus pinea) Lledoner (Celtis australis)
ILL ILL
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Vista des del Passeig Circunval·lació Zona de jocs infantils
ILLILL

Vista del parc des del marges riu Llobregat
ILL
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Indret Diferents localitzacions

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localitzacio algunes vinyes amb varietat Sumoll Vinyes

Codi INE 141

Identificació al plànol Delimitació bé
Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Vinya sumoll, mandó i malvasia; olivera Corbella

Adreça/es

www.sumoll.es www.sumoll.es

DADES URBANÍSTIQUES

Localitzacio algunes vinyes amb varietat Sumoll.
www.sumoll.es

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 Navàs 
(1994)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements La vinya i les varietats autòctones. Segons la Denominació d’Origen Bages, el Sumoll és 
la varietat autòctona negra més conservada a la zona. De cicle mitjà, raïm gros i producció 
mitjana elevada. Dóna negres de poc color però molta frescor i estructura tànica, amb un 
estil de vins continentals (és a dir, més semblants a Pinots Noirs i Nebiolos que a varietats 
bordeleses). De tanins de difícil maduració, per això de sempre s’havia considerat una 
bona varietat per a la obtenció de rosats.
Altres varietats de vinya locals són la malvasia i el mandó. Hi ha una malvasia especial, de 
color rosa anomenada localment malvasia de l'Estruch i que va sobreviure a la fil·loxera, 
recuperada i empeltada sobre peus americans per Joan Estruch Puig a finals del XIX, cap 
a 1895-97. 

Olivera corbella i verdal. A les terres agrícoles de Navàs s’hi produeixen olis ecològics 
d’alta qualitat, elaborats amb les varietats Corbella, Verdal Manresa i Vera. 
L’olivera corbella és una varietat autòctona de la comarca del Bages, que es cultivaven 
principalment a la zona de la vall del Cardener, a poblacions com Cardona, Súria, Navàs i, 
fins i tot, a la comarca del Solsonès. Per diferents motius les olives corbella van deixar de 
recol·lectar-se. Fins fa uns cinc anys es trobava en estat d'abandó i en risc d'extinció.
Es tracta d’una oliva que es caracteritza per ser més allargada i que fa un oli d’altíssima 
qualitat amb unes característiques organolèptiques destacables que generen un oli fi i 
agradable al paladar, capaç de donar aromes i sabors peculiars. Alhora, agronòmicament 
es caracteritza per una productivitat interessant amb una bona resistència a les gelades. 
Actualment a la comarca es recuperen antics conreus abandonats d’olivera corbella cap a 
la zona de Súria, Sant Mateu i Cardona. Navàs es troba dins la potencialitat de la varietat 
comarcal de l’oliva corbella i s’ha convertit en un referent. Alguns propietaris i pagesos de 
la Vall d’Hortons i de Castelladral treballen en la recuperació d’antics olivets de corbella o 
han reconvertit alguns dels camps de cereals en plantacions d’olivera corbella. 
L’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) ha fet un seguiment i 
caracterització sobre la gestió d’aquesta varietat d’olivera i això ha fet, també, que els 
pagesos de la zona rebin suport en implantar aquesta varietat. 

Cereals. Els cereal és el conreu majoritari al municipi, principalment per a ús del bestiar. 
La zona té també potencial per la producció de cereals amb agricultura ecològica 
destinats a la producció de farina per fer pa i altres productes derivats, de cereals com ara 
l’espelta. Aquest conreu ofereix àmplies possibilitats per a ser un producte complementari 
per a l’agricultura ecològica local i per a la política ecoturística de qualitat al municipi.

Context Durant el segle XIX i fins a mitjans del segle XX, l’activitat agrícola del municipi es trobava 
als altiplans on concentraven els cereals, a les valls de rius i de les rases amb el conreu 
d’horta i el regadiu, i en els pendents de les costes el cultiu de la vinya, les oliveres i els 
ametllers.
Actualment es manté cert conreu de cereals, l’horta és destinada principalment a 
l’autoconsum i el conreu de la vinya i de l’olivera són conreus emergents amb potencial 
econòmic, turístic i paisatgístic. 
Les principals vinyes es localitzen al nord-oest del nucli de Navàs (vinya del Tremp, vinya 
del Paletín, vinya de l'Isidre Vinyas, vinya de l'Arco, vinya de l'Oller, entre d'altres). Totes 
elles amb conreu de la varietat Sumoll. I d'altres vinyes al voltant del nucli de Sant Cugat 
del Racó (vinya de Ca l'Estruch).

CATALOGACIÓ PROPOSADA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ     

CATALOGACIÓ VIGENT

Tipologia funcional IP Interès Ambiental-Paisatgístic
Subtipus funcional Conreus varietats locals

Classificació Elements caracteritzadors del 
paisatge rural

Nivell prot. Nivell 4. Ambiental
Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
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La plantació de cultius més rendibles i adaptats a la regió com l’olivera Corbella o la vinya 
són una garantia per al manteniment de la qualitat visual del paisatge natural del municipi 
com s’ha fet fins ara.

Situació de risc Risc d'incendi 

Estat conservació Regular;  Moltes de les antigues vinyes i conreus d'olivera estan abandonats i colonitzats 
per vegetació forestal i matolls.

Ús original / altres Agrícola

Ús actual Agrícola, conreus abandonats

Informació històrica Passat vinícola.
Parets de pedra seca, bancals, barraques i tines escampades pel territori, són testimoni 
del passat vinícola del municipi de Navàs. Com el  pla de Sant Pere de les Cigales que 
aleshores era un fistonat de feixes de vinya, o el conjunt de tines dels masos Puig-gròs, 
La Garriga, Vallbona, Cal Putiner o Ca l’Obac, entre d’altres..
A mitjans del segle XIX el Bages era la comarca més productora de vi de tot Catalunya. 
Les dècades de 1860,1870 i 1880 foren molt bones per a Catalunya que exportava  vi a 
dojo cap a França i Europa, on la vinya estava afectada per la fil·loxera, mentre que aquí 
encara no havia arribat. El Bages era també el celler de muntanya que exportava vi 
Berguedà amunt cap a la Cerdanya o el Ripollès, a bast d'animals de peu rodó. 
Quan va arribar la fil·loxera al Bages, cap al 1892, també va causar una sotragada a la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Valorització del paisatge

Usos permesos Els que estableix el planejament vigent.
Usos prohibits Els no inclosos a l'apartat anterior.

Altres intervencions Promoure la comercialització de la producció agrícola local.
Fomentar cooperatives de consum entre la població de productes
agrícoles dels pagesos de producció ecològica i de l’ecozona (com ara la cooperativa 
Som Frescoop SCC, cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre que opera a 
través del web Mengem Bages). 
Promoure la marca Castelladral de determinats productes agroalimentaris entre els 
agricultors de producció integrada de la Vall d'Hortons, Castelladral i del municipi.

Gestió Potenciar la producció integrada dels cultius de vinya, olivera, fruiters, cereals i hortalisses.
Cercar estratègies per valoritzar les varietats locals d'olivera, vinya, cereals i conreus 
tradicionals.
Recuperar varietats tradicionals de vinya (sumoll), olivera (corbella, picual).

Reg. intervencions Conservar i gestionar uns paisatges de conreu de la vinya i l'olivera que revaloritzin els 
productes vinícoles i l'oli que s’hi produeixen, on la vinya i l'olivet conviu amb altres 
conreus de secà (cerals) generant mosaics agrícoles.

Aplicar tècniques d'agricultura ecològica i biodinàmica..

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Memòria històrica del passat agrícola del municipi.

Per la recuperació de varietats locals antigues d'olivera, vinya o altres 
conreus i el patrimoni lingüístic i cultural associat.

Interès paisatgístic perquè aporten biodiversitat al paisatge en mosaic 
agroforestal i manteniment de la qualitat visual del paisatge natural.

Elements: Conreus de varietats tradicionals d'olivera (Corbella) , de vitis vinifera (Sumoll. Malvasia, Mandó), cereals i altres
conreus locals.
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Observacions Segons dades de l’evolució de la vinya a Navàs (Maria Estruch, 2012), el total d’hectàrees 
conreades de vinya l’any 1861 eren d’unes 100, l’any 1883 era de 969, mentre que l’any 
1945 era de 220 hectàrees. En 22 anys es va multiplicar per sis la superfície de vinya al 
terme (de 1861 a 1883). Correspon al període entre l'atac de la fil·loxera a França i 
l'expansió de la vinya prefil·loxèrica catalana. L’any 1953 ja s'havia produït l'arrencada de 
vinya que va donar pas al conreu de cereal. L’arrencada es va desenvolupar en dues 
tongades: la fil·loxera que va entrar al Bages per Navàs el 1890 i la dels anys 1930.

Actualment, la situació de la vinya al municipi és de cinc vinyes a Navàs, tres a 
Castelladral, dues a Palà, tres a Sant Cugat, nou a Puig-reig, quatre a Balsareny, una a 
Cornet i una a Valldeperes.
Pel que fa a les varietats, a les vinyes velles domina la malvasia, el sumoll, el macabeu, el 
picapoll, la pansera, etc. . I a les noves el merlot, el cabernet, el xarel·lo, el moscatell i la 
garnatxa.
L’edat de les vinyes són nou vinyes amb ceps centenaris; vuit vinyes que voregen els 
setanta-cinc anys; onze cap a la cinquantena i set vinyes noves, d’uns deu anys.
I les varietats de vi que s’elaboren són blanc, negre, rosat, cirera, mistela, vimblanc o vi 
de missa i vinagre.

Bibliografia CAPSADA, Jaume; DUARRI, Cecília; LLOBET, Ester. La Grandària del MÓN. Entorn, 
història i imaginari de Palà de Torroella. Edicions de l'Albí. 2010.pp:67-70.

ESTRUCH SUBIRANA, Maria. "Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el 
vi al Bages. Llengua, literatura i cultura tradicional". 2010

FARGAS, Joan; CATLLÀ, Maurici. Varietats de vinifera en la rodalia de Manresa. Gremi 
d'agricultors de Manresa. Publicació any 1901.

http://www.sumoll.es/

Fonts:
Maria Estruch

vinya de la zona. La recuperació fou ràpida, introduint soques de vinya americana i 
híbrides que després s’empeltaven amb les varietats autòctones. La barraca de la vinya 
del Xic, construïda l’any 1905, o la barraca de Can Solanes, del 1909 a la zona de Palà 
testimonien aquesta revifada, sense assolir al municipi, però, l’extensió i producció de 
períodes anteriors.
Actualment, els conreus dedicats a la vinya al municipi són molt pocs. Entre les varietats 
negres els més freqüents són el sumoll i la garnatxa. Entre les varietats blanques hi ha els 
moscatells, els macabeus, la malvasia i el picapoll. La majoria van destinats a la 
producció de vi negre de taula i en menys proporció per vi blanc i mistela. Hi ha molt poca 
producció destinada com a raïm de taula.
Des de l’any 2012 i per iniciativa de veïns, pagesos i de l’Ajuntament es celebra a Navàs 
la mostra de vins. La Mostra de vins de Navàs es dissenyà amb el principal objectiu 
d’homenatjar als qui ens han fet arribar la cultura de la vinya i el vi als nostres dies i també 
a aquells que encara en mantenen l’activitat. Alhora, es també una oportunitat per 
difondre la història del municipi i potenciar i estendre la seva activitat, així com estimular 
una línia de suport als professionals que han emprès nous projectes vitivinícoles o que 
necessiten consolidar-lo.

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



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

Navàs

Varietats locals agrícoles 09.BAMP

Detall raïm sumoll
www.sumoll.es

Detall raïm sumoll Conreu d'oliveres a la Llastanosa
www.sumoll.es ILL

Vinyes Vinyes
ILL ILL
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