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Les rutes pintoresques
són una oportunitat per
descobrir l’extens territori
de Navàs, un territori que
s’estén des del Llobregat fins
el Cardener, i que amaga
un passat que no et deixarà
indiferent. Balmes, dòlmens,
tines, antigues tombes,
fonts, ermites romàniques,
vinyes, murs de pedra seca...
són mostra del patrimoni
cultural, històric i natural, de
Navàs.

Balma de Comaposada

Interior de l’Església de Sant Miquel de Castelladral

RUTA

Balma
de
Comaposada
Castelladral és
l’origen de l’actual
municipi de Navàs,
símbol de l’essència
rural del territori, on
l’agricultura tradicional,
la vinya i l’olivera,
reviuen amb força
imprimint una nova
identitat a un paratge
panoràmicament
excepcional.
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Balma de
Comaposada

Les rutes Pintoresques de
Navàs, estan disponibles
per seguiment GPS.

Dificultat
moderada

Las rutas Pintoresques de
Navàs, están disponibles
para seguimiento GPS.

Durada
3h

0 km

1,5 km

Ruta
circular

3,0 km

4,5 km

6,07 km

Església de Sant Miquel
de Castelladral

Sortim del pàrquing de La Pallissa de Castelladral
i baixem fins a trobar la carretera cap al camp de
futbol. L’agafem en direcció a Súria, caminem uns
60 metres i agafem un corriol a l’esquerra, sempre
seguint les marques blanques. A continuació seguim
una pista durant uns 50 metres i girem a la dreta.
Caminem 300 metres més i arribem a la Balma de
Comaposada (on hi ha un pal indicador).

Descarregar la ruta
Descargar la ruta
Download the route

Tot el detall de les rutes
Todo el detalle de las rutas
All the details of the routes
www.navas.cat

Tomba de Vilamorós
Tomba excavada a la roca, de 1,90 m de llargària, 0,50 m d’amplada
i 0,35 m de fondària. Datada del 284 - 1492 dC (baix Imperi Romà Edat Medieval).
Església de Sant Miquel de Castelladral
Com moltes esglésies del nostre país, situades en llocs elevats s’advocà
a Sant Miquel. La primera vegada que la trobem documentada és el
1312, quan apareix citada en les visites pastorals del bisbe d’Urgell. Va
ser reformada profundament als segles XVII – XVIII.

710 m

Distància
6 km

Balma de Comaposada

476 m

The routes Pintoresques
of Navàs, are available
for GPS tracking.

Balma de Comaposada
D’origen medieval, i constava d’un espai per a vivenda i altres per als
ramats. A l’exterior es conserva una estructura de planta circular, que
podia ser un forn de pa, i una font que conserva la pica de pedra.

RUTA

Passada la balma (o bauma) caminem uns 500
metres fins a trobar una pista a la dreta, l’agafem
durant 250 metres fins que arribem a la masia de
Cal Filaborres. Allà seguim per la dreta i continuem
pista avall, aproximadament a 1 quilòmetre trobem
les tines i la casa de Reixes en runes (hi ha un pal
indicador). Al cap d’aproximadament 200 metres
deixem la pista i anem cap a l’esquerra durant uns 3
quilòmetres, on trobarem la Font de l’Arç. Deixem la
pista a l’esquerra i al cap de 3’1 quilòmetres trobem
les tombes.

Tines de Reixes
Tines isolades, possiblement del segle XVIII, parcialment excavades a
la roca en un cingle, sense cairons. Estan situades prop de la Masia
de Reixes, actualment en ruïnes. A la paret exterior del cingle, hi ha
les dues boixes a la roca. Entremig es pot observar un forat a la roca,
segurament on encaixava la premsa.
Circuit fix d’orientació entre Castelladral i Sant Cugat del Racó
Mapa disponible a l’Alberg de Castelladral o a l’OAC de l’Ajuntament
de Navàs. 3 nivells de dificultat. També hi ha l’opció en BTT o a cavall.

Tines de Reixes

Seguim fins a trobar el GR-176 (marques blanques
i vermelles), les seguim de pujada fins arribar a
Castelladral.
Circuit fix d’orientació
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ENG

Balma de Comaposada
De origen medieval. Con diferentes
espacios para la vivienda y el rebaño.

Balma de Comaposada
Of medieval origin, with separate
spaces for the house and herd.

Tomba de Vilamorós
Tumba excavada en la roca. 		
284 - 1492 dC (bajo Imperio Romano Edad Medieval).

Tomba de Vilamorós
Tumb excavated into the rock. 284 1492 AD (late Roman Empire - Medieval
Period).

Església de Sant Miquel de Castelladral
Iglesia del 1312. Reformada
profundamente en los siglos XVII - XVIII

Església de Sant Miquel de Castelladral
Church built in 1312. Restored
extensively in 17th and 18th centuries.

Tines de Reixes
Tinas aisladas, posiblemente del siglo
XVIII. Excavadas en la pidera.

Tines de Reixes
Isolated vats, possibly from dating to the
18th century. Excavated into the rock.

Circuito fijo de orientación
Castelladral > Sant Cugat del Racó

Permanent orienteering course
Castelladral > Sant Cugat del Racó

