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0. Introducció 
 

Encàrrec i realització del treball 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 

especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 

partir de l'articulació d'un seguit de xarxes territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa 

de Museus Locals) i programes sectorials (Programa d'Estudis i Projectes) que posen a 

l'abast dels municipis un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió, 

conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 

presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 

des de l'àmbit municipal. 

Dins del seu programa anomenat Estudis i Projectes de Patrimoni Cultural es dona 

suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 

recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 

pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 

mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 

dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni 

Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració. 

L’ajuntament de Navàs, interessat en disposar d’una eina de coneixement dels 
elements patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va demanar a la 

Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis (Xarxa de Governs Locals), la 

realització del Mapa de Patrimoni Cultural, per tal d’inventariar aquest patrimoni i 
facilitar la seva gestió i conservació; la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el 

planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació 
de la senyalització, etc. A tal fi va signar l’any 2020 el corresponent conveni amb la 

Diputació de Barcelona. 

En aquests moments (2021) hi ha més del 55% dels municipis de la província que ja 

disposen del Mapa del patrimoni Cultural (més de 170 mapes), executats en els darrers 

20 anys (1999-2020). Habitualment es contracta externament a professionals i 

empreses especialitzades per a la seva elaboració. 

El present treball l’ha realitzat el professional autònom Jordi Piñero Subirana per 

encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi 
Piñero és llicenciat en Història i tècnic en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a 

terme entre els mesos de novembre de 2020 i setembre de 2021. 
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Agraïments 

Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Navàs ha estat fonamental la 

col·laboració que ens han proporcionat l’ex-regidor de cultura i actual alcalde, Genís 

Rovira, així com la tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona, Maria del Agua Cortés, que ha assumit la supervisió del treball. 

També fem arribar un agraïment molt especial a diverses persones, bones 

coneixedores del territori i que ens han acompanyat personalment en alguns dels 

nostres desplaçaments. Són Ester Llobet i Josep Duarri (a la zona de Palà), Jaume 

Obradors (a la zona de Castelladral) i Maria Estruch (a la zona de Sant Cugat del Racó). 

L’historiador Josep M. Badia ens ha assessorat en diversos aspectes documentals de la 

història de Navàs, així com també Albert Fàbrega. També ens han fet les seves 

aportacions valuoses representants d’algunes associacions o entitats, com Francesc 

Serra i altres membres de la Colla Geganters de Navàs, Jordi Pujols (director de l’Escola 
de Música), Xavi Oliva i Pere González (del Centre Excursionista de Navàs) i Mn. Antoni 

Quesada (rector de la parròquia de Navàs). 

La gent de les masies i dels diferents indrets del territori també ens han aportat molta 

informació i ajudes diverses: Joaquim Fontanet (de can Salou, Sant Cugat del Racó), 

Jaume Fàbrega Viladrich (de Sant Genís de Masadella), Tina (de les Esglésies), Joan 

Soler (del Soler), Joan Vilà Marsinyac (de can Peçols), Jordi (de la Llastanosa), Albert 

Roca Vers (de la Garriga), Joan Garriga Casanova i Teresa Sivila (de cal Tiet), Josep M. 

De Febrer (de Puiggròs), Ramona Aubet Barat (de Vallbona), Jenni (de cal Sastre), 

Mercè Falip (de la Fumera), Francesc Lamolla (de Comabella), Enric Suades Escaler (de 

Bartomeus, Mujal), Montse Beringues (de Maçaners), Jordi Planas (del Sunyer, 

Valldeperes) i Caterina Montraveta (de la Rectoria de Sant Salvador de Torroella). 

 

Fotografies 

Si no s’indica el contrari, les fotos d’aquesta memòria són de Jordi Piñero. 

 

  

Necròpolis Vinya de cal Guitarra 
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1. Metodologia 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 
 

Seguint les directrius de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el treball s’ha portat a terme 
en tres fases: 

• Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs exhaustiu del major nombre 

de publicacions que tenen relació amb la història i el patrimoni de Navàs, de cara a 

elaborar un primer llistat d’elements. En aquesta fase s’ha consultat la Biblioteca 

de Navàs, la Biblioteca del Casino a Manresa (amb fons d’àmbit comarcal) i l’Arxiu 
Comarcal del Bages. Per una informació més detallada de les obres consultades, 

vegeu l’apartat de Bibliografia de la present memòria. Pel que fa a la planimetria, 
s’ha emprat bàsicament el mapa 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya per 

al treball de camp. També s’han utilitzat per al treball de gabinet els ortofotomapes 
disponibles des de la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el programa 
SITMUN de la Diputació de Barcelona, el mapa del terme municipal fet el 1914 per 

l’Instituto Geográfico y Estadístico i els mapes elaborats en el Pla Especial 

Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i 

ambientals de Navàs (Bages), en endavant esmentat amb les sigles PEUPIC. 

• Treball de camp i recollida de dades: El buidatge dels fons bibliogràfics ha permès 

elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat contrastat amb 
els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament. El següent pas ha estat la 

realització del treball de camp, que ha consistit en la visita a cadascun dels 

elements, per tal de recollir dades, efectuar fotografies i mesures de les 

coordenades i parlar, quan s’ha escaigut, amb les persones vinculades a cada 
element que ens poguessin proporcionar informació útil. 

• Treball de gabinet, elaboració de fitxes i memòria: Paral·lelament amb les sortides 

del treball de camp, s’han anat introduint les dades obtingudes a la base de dades, 

en aquest cas per primera vegada directament al dispositiu de la web de Mapes del 

Patrimoni Cultural gestionat per l’OPC. Un cop completades les fitxes de la base de 
dades, aquestes s’han transmès als responsables de l’OPC per tal de fer-ne una 

primera avaluació i introduir-hi possibles correccions. Finalment, s’ha portat a 
terme la redacció de la memòria del treball. 

 

Base de dades i fitxa utilitzada 

El model de fitxa ha estat facilitat per l’OPC, tal com hem dit, en aquest cas ja 
directament a través de l’aplicació d’internet. La fitxa inclou els següents camps: 

 Estat de validació 
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 Denominació 

 Municipi 

 Codis i números d’identificació de la fitxa 

 Coordenades i alçada 

 Lloc/adreça 

 Emplaçament 

 Àmbit i tipologia 

 Número d’inventari de la Generalitat 

 Titularitat 

 Titular 

 Accés 

 Estat de conservació 

 Fitxes associades 

 Protecció 

 Descripció 

 Observacions 

 Història 

 Estil/Època 

 Segle 

 Any 

 Autor de l’element 
 Ús actual 

 Bibliografia/Webgrafia 

 Enllaços d’interès 

 Autor de la fitxa 

 Data de registre de la fitxa 

 Revisions de la fitxa 
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CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ I SELECCIÓ D’ELEMENTS 
 

D’acord amb el programa de Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació, considerem 

el patrimoni en un sentit ampli, incloent el patrimoni natural i el patrimoni immaterial, 

com ara les tradicions i  les manifestacions festives. La classificació tipològica que hem 

utilitzat, seguint els criteris de l’OPC, és la següent: 

 

1. Patrimoni immoble 

1.1. Edificis 

1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

 

2. Patrimoni moble  

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

 

3. Patrimoni documental 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfics 

 

4. Patrimoni immaterial 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

 

5. Patrimoni natural 

5.1. Zones d’interès natural 
5.2. Espècimens botànics singulars 

5.3. Jaciments paleontològics 
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Factors a l’hora seleccionar els element inventariats 

Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Navàs, ens han influït a l’hora 
de fer la selecció d’elements: 

• Un terme municipal d’extensió molt gran, el segon del Bages després de Sant 

Mateu de Bages, amb un contrast entre els nuclis de tradició industrial de Navàs i 

la colònia de Palà de Torroella, d’una banda, i la resta del territori de caràcter rural, 

de l’altra. 
• Dos nuclis urbans relativament importants: Navàs, amb una extensió i densitat de 

poblament considerable, i l’antiga colònia de Palà de Torroella. Tots dos nuclis 

concentren un nombre destacat d’elements patrimonials d’interès. 

• Altres nuclis rurals o antigues demarcacions, cadascun amb una tradició i un 

passat històric rellevant: antics termes de castells (Torroella, Castelladral, Mujal), 

parròquies o entitats jurisdiccionals antigues (Sant Cugat del Racó, Sant Genís de 

Masadella, Valldeperes). Aquest extens territori rural comporta un elevat nombre 

de masies i elements propis del món rural. 

• Un bon nombre d’estudis publicats sobre la història i el patrimoni local. En aquest 

sentit és molt notable la tasca portada a terme per l’historiador Josep M. Badia, 
tant en l’àmbit històric en general com en l’arqueològic, amb la identificació d’un 
gran nombre de jaciments en el terme. Així mateix, és rellevant la tasca feta per 

l’estudiosa del patrimoni tradicional Maria Estruch i el treball realitzat pels 

germans Corominas, que ha permès identificar un gran nombre de tines, trulls i 

premses medievals. També és notable la labor realitzada per Ester Llobet i altres 

persones a la zona de Palà, que compta amb una monografia molt ben 

documentada. 

• Existència del PEUPIC. El Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg 

de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages), aprovat l’any 2019, 
ens ha proporcionat una base sòlida que ha estat la principal referència a l’hora de 
seleccionar els elements. Cal dir que el PEUPIC és un treball notable i ben 

documentat, fet per un bon equip de professionals, i que ens ha estat molt útil i 

ens ha facilitat la tasca davant d’un volum tan ingent de patrimoni com el que té 
Navàs. Tanmateix, també té algunes mancances que hem intentat de compensar 

amb el nostre treball. En primer lloc, pel que fa a les generalitzacions en alguns 

grups d’elements, com detallarem tot seguit. També hem ampliat i millorat molts 

dels continguts de les fitxes, sobretot en els apartats d’història. Hem incorporat 

nombrosos elements que no constaven en aquest catàleg i hem corregit diverses 

errades o imprecisions que es trobaven en algunes de les fitxes. En l’apartat de 
propostes especifiquem totes aquestes qüestions a esmenar. 

 

Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són:  

• Màxima exhaustivitat en general, i especialment en la selecció dels edificis 

d’àmbit rural. Per tot el que hem dit anteriorment, el nombre d’elements d’interès 
patrimonial a Navàs és extremament elevat. Hem mirat de ser el màxim 
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d’exhaustius, però tal vegada en aquest cas no ho hem pogut ser tant com en 

altres treballs. En el cas de les masies i edificis rurals hem recollit totes les que 

s’inclouen al PEUPIC, amb unes poquíssimes excepcions. Així mateix, també hem 

inclòs la pràctica totalitat de les masies inventariades en el Catàleg de Masies. Els 

elements inclosos en aquests dos catàlegs són molt coincidents, però no del tot. En 

el nostre cas hem fet un esforç per fer un recopilatori, que considerem que és més 

exhaustiu que cadascun d’aquests dos documents per separat, però amb alguns 
pocs elements que n’han quedat fora i que hem incorporat en l’apartat d’elements 
no fitxats. En aquest apartat en detallem els motius concrets. Normalment es 

tractava de construccions en ruïnes i de molt difícil accés. També cal dir que hem 

afegit algunes cases rurals que no consten en cap d’aquests dos inventaris.  
• Complementar i millorar els continguts del PEUPIC. En relació al Catàleg del 

Patrimoni hem seguit criteris coincidents pel que fa a denominacions i criteris de 

selecció, per tal de no generar confusió. Només en casos concrets i molt justificats 

hem canviat, per exemple, les denominacions o les agrupacions d’elements. La 
pràctica totalitat dels elements inclosos en el Catàleg formen part també del nostre 

inventari. Les poquíssimes excepcions en què això no ha estat possible les hem 

inclòs en el llistat d’elements no fitxats, i allà n’expliquem les raons. En general, 
però, hem inventariat força més elements dels que consten al PEUPIC, de manera 

que considerem que hem millorat de manera substancial el coneixement del 

patrimoni respecte a aquest anterior treball. Un àmbit en el que hem augmentat 

considerablement els elements inventariats són les tines i elements vitivinícoles 

tradicionals, amb una gran presència i d’un gran interès a Navàs. Les tines, trulls i 
premses, així com les barraques de vinya i també en part els camins es resolen en 

el PEUPIC mitjançant unes fitxes genèriques de conjunt. En el nostre cas hem 

dedicat una fitxa individual a cadascun d’aquests elements. I ja diem que encara no 

hem pogut ser tan exhaustius com hauríem volgut, donades les limitacions del 

nostre treball. També hem fitxat forns d’obra, forns de ginebró, creus de terme i 

altres elements de caràcter menor, els quals la majoria no consten al PEUPIC, i hem 

incorporat edificis i altres elements diversos que tampoc estaven inclosos al 

PEUPIC i que ens han semblat prou rellevants. 

• Nuclis rurals. Hem optat per fer fitxes de conjunt arquitectònic en determinats 

nuclis urbans i rurals. Concretament, en el cas de Palà de Torroella, el Mujal i 

Castelladral, seguint així el mateix criteri que al PEUPIC. A més, els edificis i 

elements d’interès d’aquests conjunts tenen les seves pròpies fitxes individuals. En 

el cas de Sant Cugat del Racó, que només té tres cases, hem optat per fer-ne fitxes 

individuals. 

• En els jaciments arqueològics hem seguit la pauta dels que s’indicaven al PEUPIC i 
a la Carta Arqueològica, també amb unes mínimes excepcions que hem traspassat 

a elements no fitxats i dels quals ja en justificarem els motius. D’altra banda, hem 
incorporat alguns jaciments nous que eren inèdits, gràcies a les notícies facilitades 

pels nostres informants. I també hem corregit diverses errades o imprecisions que 

es trobaven en les fitxes d’aquestes dos inventaris esmentats. 
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• Pel que fa al patrimoni immaterial, hem obert la tria als esdeveniments festius més 

representatius i amb més arrelament en l’actualitat, encara que siguin de nova 
creació, com els balls de gegants, creats a partir del 1965, o l’Arrossada popular de 
Castelladral, iniciada el 1984 però que gaudeix d’un arrelament important. 

• Patrimoni natural i patrimoni documental. En aquests dos àmbits no hem pogut 

ser tan exhaustius com hauríem desitjat. Hem fitxat algunes balmes i elements 

d’interès natural que eren inèdites, però en l’apartat de fonts no hem pogut ser 

gaire exhaustius.  

 

 

  



11 
 

Diagnosi 
 

 

Serra de Castelladral 

 

MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC 
 

El terme municipal de Navàs es situa al nord de la comarca del Bages. Ocupa una 

superfície de 80,62 km2 i és el segon més extens del Bages després de Sant Mateu de 

Bages. Forma part del que s’ha anomenat l’alt Bages, que és la perifèria muntanyosa 
que s’eleva al voltant del pla de Bages. 

El terme s’estén des de la conca del riu Llobregat, a l’est, fins a la del riu Cardener, a 

l’oest, configurant una vasta superfície que queda dividida a la meitat 

aproximadament per la serra de Castelladral. Les seves altituds van des de 711 fins a 

487 m. De fet, el poble de Castelladral fou el cap de l’antic municipi. Aquesta serralada 

conforma una mena d’espina dorsal per on, a banda i banda, passen les dues rieres 

més importants, sempre en sentit nord-sud, igual que els dos rius. Són la riera de Sant 

Cugat, a llevant, i la riera d’Hortons, a ponent, que segueix l’anomenada Vall dels 

Gitanos. Ambdues desemboquen al riu Cardener, ja a Súria. 

Més enllà d’aquesta part central el sector més oriental fins el Llobregat és constituït 
per una sèrie de plans i de petites serres generalment orientades d’oest a est. Les 
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altituds van disminuint des de Sant Cugat del Racó, situat en un gran altiplà dominant, 

fins al pla de Navàs, que és una gran terrassa fluvial del Llobregat. En aquest sector el 

principal curs d’aigua és la riera del Mujal. El terç occidental s’estén des de la riera 
d’Hortons fins a la serra de la Baganegra, que assoleix les cotes més altes del municipi 

(entre 729 i els 600 m), amb la gran plana d’Orriols fins arribar al Cardener. Finalment, 
la part del terme que s’estén a ponent del Cardener queda configurada per dues 

estretes valls per on passen els torrents de Divins i de la Fàbrega. 

El clima i el paisatge són majoritàriament de caràcter mediterrani. El bosc ocupa una 

bona part de la superfície, particularment a les serralades, i el pi és l’arbre 
predominant, mentre que altres espècies autòctones com l’alzina o el roure han anat 
retrocedint. Aquests espais boscosos amb una certa continuïtat ofereixen un hàbitat 

adequat per comunitats d’animals forestals característics de la zona. No hi ha cap part 

del municipi que estigui catalogat com a espai natural protegit. 

 

 

Entorn de Palà de Torroella, a la conca del Cardener 
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I COMUNICACIONS 
 

Situació i municipis limítrofs 

El municipi de Navàs forma part de la comarca del Bages, al seu límit nord amb el 

Berguedà. El nucli de Navàs es troba a una distància de 25 km2 per carretera de la 

capital del Bages, Manresa. Els municipis limítrofs són: Gaià (a l’est), Balsareny, 
Castellnou de Bages, Súria i Sant Mateu de Bages (al sud), el mateix Sant Mateu de 

Bages i Cardona (a l’oest) i Viver i Serrateix i Puig-reig (al nord i formant part ja del 

Berguedà). 

 

Nucli urbà de Navàs, plaça de l’Ajuntament 

 

Poblament: Navàs, Palà de Torroella i altres petits nuclis 

El municipi té un nucli urbà força gran que queda situat a l’extrem est i que forma part 

de l’eix del Llobregat, per on passen les principals comunicacions. Es troba en un 

terreny pla, a la terrassa del riu, i es va desenvolupar en un període relativament 

recent, sobretot a finals del segle XIX i al llarg del XX. Això fa que la configuració urbana 

sigui molt regular, amb una trama ortogonal de carrers que fou dissenyada pel mestre 

d’obres Pau Duarri en un pla urbanístic de 1911. El poble queda vertebrat per dos eixos 

principals que van en sentit nord-sud. Són l’antiga carretera de Manresa a Berga i el 

Passeig de Ramon Vall, que discorre en paral·lel. El nucli és format per una successió 

de carrers amb blocs de pisos relativament moderns entremig dels quals hi trobem 

encara algunes naus industrials que són hereves del passat industrial tèxtil de la 
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població. La majoria corresponen a petits tallers o fabriquetes, excepte la Fàbrica 

Nova, de majors dimensions. 

Actualment el nucli urbà de Navàs compta amb uns 5.800 habitants, que suposen la 

gran majoria de la població del terme. Està dotat amb un bon ventall de serveis bàsics i 

consta d’una certa complexitat urbanística, fruit del pas de l’autovia i dels diversos 

equipament que es situen al seu entorn. 

L’altre nucli urbà destacat és Palà de Torroella, una antiga colònia industrial que està 

emplaçada a la banda oposada del municipi, a l’oest i formant part de l’eix industrial 
del Cardener. Així, el municipi queda en certa manera polaritzat entre aquests dos 

nuclis que tradicionalment han fet vida a part, sense gaire interacció entre ells. Palà de 

Torroella ha quedat pràcticament fossilitzat des que el 1971 va tancar la fàbrica, i és un 

exemple molt representatiu del model de colònia industrial. El nucli compta 

actualment amb uns 180 habitants, però en els darrers temps ha perdut bona part de 

la població i els serveis que havia arribat a tenir. Molts habitants de Palà es desplacen 

habitualment a la colònia veïna de Valls de Torroella (també coneguda com o Palà 

Nou), ja que aquesta ha conservat en major mesura alguns dels serveis bàsics. 

 

 

Palà de Torroella 

 

El següent nucli en importància és el Mujal, que constitueix un petit poble situat molt a 

prop de Navàs i desenvolupat més o menys a la mateixa època, però amb un caràcter 

plenament rural. Per la seva proximitat amb la capital del municipi, el Mujal va patir de 
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manera força lleu el despoblament del món rural que va tenir lloc a la segona meitat 

del segle XX. Actualment conserva els dos o tres carrers que s’hi van formar amb les 
seves cases de tipologia tradicional més o menys habitades. Hi ha contribuït la vinguda 

d'estadants de segona residència i els descendents d’antics vilatans que s’han anat 
arranjant alguns habitatges. 

 

 

El Mujal 

 

Finalment, cal esmentar Castelladral, situat en una posició molt cèntrica del terme i 

que fins entrat el segle XX va ser cap del municipi. En aquest cas, però, els efectes del 

despoblament han estat molt acusats i avui de les deu cases que havia arribat a tenir 

tan sols en queda una d’habitada permanentment, que és l’alberg de joventut. La 

pràctica totalitat de la resta van quedar en ruïna i gairebé no són visibles. 

A part d’aquests nuclis urbans la resta del territori compta amb un poblament 

bàsicament dispers format per masies i cases rurals. Cal esmentar alguns nuclis rurals 

de més rellevància pel pes que han tingut al llarg de la història, com són Sant Cugat del 

Racó, Sant Genís de Masadella, Valldeperes o Riols.  

El terme de Navàs comprèn actualment tres parròquies: la Sagrada Família de Navàs 

(que va substituir l’antiga parròquia de Santa Creu del Mujal), Sant Salvador de 
Torroella i Sant Miquel de Castelladral. Si tenim en compte les esglésies que en el 

passat també ho van ser, caldria afegir-hi Sant Cugat del Racó, Santa Maria de les 

Esglésies i Sant Genís de Masadella. 
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Castelladral 

 

Pel que fa a l’evolució demogràfica, al llarg del segle XX la població del municipi ha 

anat creixent de manera més o menys continuada, des dels 1.423 habitants que tenia 

l’any 1900 fins a l’entorn dels 5.000 que es van assolir a la dècada de 1970. En els 

darrers decennis aquest creixement sostingut, per bé que moderat, s’ha anat 
mantenint fins a sobrepassar els 6.000 habitants a la dècada del 2010. En un primer 

moment els factors que més hi van contribuir foren la industrialització de Navàs i el 

creixement espectacular que va registrar la colònia Palà als primers decennis del segle 

XX. A la segona meitat del segle es va registrar un important flux d’immigració 

procedent d’Andalusia, i en els darrers anys la immigració ha continuat amb un 

nombre important de persones procedents de l’estranger. L’any 2020 es van registrar 
un total de 6.018 habitants en tot el municipi. 

 

Comunicacions, activitat econòmica i territori 

Les comunicacions del municipi segueixen els dos eixos principals que suposen les 

conques dels rius Llobregat i Cardener. L’autovia de l’eix del Llobregat (C-16) discorre 

en paral·lel al riu i passa vora el nucli de Navàs. I la carretera de Manresa a Cardona i 

Solsona (C-55) fa el mateix pel costat oest, passant per Palà de Torroella. El territori 

interior ha quedat comunicat només per algunes carreteres rurals: la que va de Navàs 

al Mujal, Sant Cugat del Racó i arriba fins a Castelladral, la que va de Súria a 

Castelladral i continua cap a Viver (B-423) i la que va de Navàs a Serrateix, passant per 

Sant Genís de Masadella (BV-4235). La carretera de Súria a Balsareny (BP-4313) passa 
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prop del límit sud del terme, però pràcticament no hi entra. La resta de vies són pistes 

o camins rurals, alguns dels quals han estat parcialment asfaltats. 

En el municipi hi ha diversos senders o rutes senyalitzades, com la ruta de les ermites 

romàniques (GR-176) que inclou indrets del Bages i del Berguedà, o el Camí de la Sal, 

l’antic camí ral de Manresa a Cardona que s’ha adaptat com a sender de llarg 
recorregut (GR 3-1): una ruta de 38 km que segueix més o menys l’antic itinerari del 
camí pels termes de Cardona, Navàs, Sant Mateu de Bages, Súria, Callús, Sant Joan de 

Vilatorrada i Manresa. 

La principal base econòmica de Navàs continua sent la indústria, per bé que el gruix de 

les empreses tèxtils tradicionals van tancar les fortes ja fa anys. Les indústries es 

concentren en un polígon que esta situat al sud-est, entre el nucli urbà i l’autovia. Així 

mateix, el nucli urbà compta amb una oferta comercial i de serveis força àmplia i 

diversificada. 

Pel que fa al sector agrari té més força que en altres territoris, amb moltes més 

explotacions i pagesia dedicada que a la mitjana de Catalunya. Recentment, han sorgit 

algunes iniciatives interessants en el camp agroalimentari, i el municipi treballa en un 

projecte innovador per la sobirania alimentària. Cal remarcar que un bon nombre de 

les masies, especialment algunes de les importants, continuen mantenint l’activitat 
agropecuària tradicional. Unes poques s’han adaptat com a turisme rural, i fins i tot es 

compta amb un hotel rural de gamma alta que s’ha establert a la masia de la Garriga. 

 

Vaques pasturant a Sallés, Sant Cugat del Racó 
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SÍNTESI HISTÒRICA 
 

La història de Navàs ha estat estudiada fonamentalment per Josep M. Badia, que és 

autor de diverses publicacions en les quals ens basem per oferir aquesta síntesi.  

 

- Prehistòria i època antiga 

 

Dolmens i cistes del neolític i l’edat dels metalls 

Al terme de Navàs s’hi han localitzat alguns jaciments que pertanyen al neolític, tot i 

que el coneixement que en tenim és força limitat. Un dels més coneguts, perquè s’hi 
han portat a terme excavacions encara que molt parcials, és el que va permetre 

desenterrar diverses tombes en forma de cista al Passeig de Ramon Vall, en ple centre 

de Navàs. Pertanyen al neolític mitjà, concretament al grup solsonià. També es té 

notícia d’una possible cista del neolític mitjà al lloc del Clot de l’Isidre, així com d’un 
dolmen prop de la masia de les Comes, del qual se’n conserven restes molt parcials. 
També s’han localitzat restes superficials del neolític i l’edat del bronze al Coll 
d’Arques, prop del nucli de Navàs. Finalment, la Tomba del Moro de Vallbona és un 

altre dolmen, molt més ben conservat tot i que de petites dimensions. Correspon al 

calcolític-bronze antic, a la variant anomenada de vestíbul-pou. 

 

 

Tomba del Moro de Vallbona 
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Un gran nombre de jaciments d’època ibero-romana 

D’època una mica més recent coneixem un gran nombre de jaciments identificats tan 

sols per la troballa de restes superficials. Molts han proporcionat restes del bronze 

final i l’edat del ferro (majoritàriament les ceràmiques conegudes com del tipus 

Merlès) i/o restes d’època ibèrica i romana. Pràcticament tots han estat descoberts per 

Josep M. Badia, que al llarg de molts anys ha portat a terme una tasca de prospecció 

entorn del territori de Navàs. Malauradament, el coneixement que en tenim és molt 

escàs, ja que cap d’aquests jaciments ha estat objecte d’una excavació. Tal vegada el 

més interessant, per la important quantitat de ceràmica que s’hi ha recollit i per la 
diversitat d’elements de diferents èpoques que es troben al seu entorn, és el del Pla de 
Sant Pere, situat al costat de l’església de Sant Pere de l’Alou. 

Tot i aquest coneixement escàs, podem suposar que en la seva majoria eren petits 

assentaments rurals d’origen proto-històric que van tenir continuïtat en època ibèrica i 

que van acabar esdevenint petites vil·les romanes. Alguns d’aquests assentaments es 
troben en indrets significatius i, en època medieval, van tenir continuïtat, ja fos en 

forma d’esglésies o de nuclis habitats com ara masies. Entre aquests casos cal 

esmentar Sant Pere de l’Alou, Sant Cugat del Racó, Santa Maria de les Esglésies, el 

Mujal o la masia de can Vall, que es pot considerar el nucli originari del poble de Navàs. 

 

- Edat mitjana 

 

Els castells i les demarcacions de l’actual municipi de Navàs 

A l’edat mitjana el territori de l’actual municipi de Navàs era ocupat per diversos 

castells, cadascun amb el seu terme, a més altres demarcacions senyorials que, junt 

amb les parròquies, vertebraven el territori. Al sector oest hi havia el castell de 

Torroella, que abastava les terres del marge dret del riu Cardener i també les més 

properes del marge esquerre, a més de l'enclavament de Malagarriga (al municipi de 

Pinós). A la zona central hi havia el castell de Castelladral, que era el que tenia un 

terme més gran, i a l’est el castell del Mujal. Sovint s’ha confós el terme de Castelladral 

fent-lo encara més gran, com si inclogués totes les terres de l’est. L’historiador Josep 

M. Badia sosté que això no és correcte i que Sant Cugat del Racó, Santa Maria de les 

Esglésies, el Mujal i Sant Genís de Masadella constituïen les seves pròpies senyories i 

jurisdiccions, algunes d’elles sota dependència eclesiàstica. Bona part de la confusió es 

deu al fet que, en un moment donat, tant Castelladral com el Mujal van tenir els 

Peguera com a senyors, tot i que es tractava de branques diferents de la família.  

Tots aquests territoris formaven part del comtat de Cerdanya/Berga, que constituïa 

una estreta faixa de terreny que arribava fins a 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). Cada castell tenia la seva església parroquial, que eren les de 

Torroella Vell, Sant Miquel de Castelladral i Santa Creu del Mujal. A més, hi havia 
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també les parròquies de Sant Cugat, Santa Maria de les Esglésies i Sant Genís de 

Masadella. Excepte una petita sagrera que sembla que es va formar entorn de 

l’església del Mujal, al llarg de l’edat mitjana no hi va haver cap nucli urbà. El 

poblament es trobava dispers en els diferents masos. 

 

Castell de Torroella 

Aquest castell està documentat des de l'any 966, en un pergamí del monestir de Santa 

Maria de Serrateix. El domini eminent pertanyia als comtes de Cerdanya com a titulars 

del comtat de Berga i, més endavant, en estroncar-se la dinastia, correspongué als 

comtes de Barcelona. Als segles XI i XII eren feudataris d'aquest castell la família 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. En relació als 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.  

 

Castell de Torroella 

 

No en coneixem més notícies 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 i conseller del rei Pere III Jaume Desfar. El 1381 el 

rei Pere III va vendre la jurisdicció del castell de Torroella al noble Francesc de Perellós, 
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juntament amb Santpedor. Els santpedorencs, però, 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 la venda per 3.000 florins d'or. D’aquesta manera, des de principis del 
segle XV fins a l’extinció de les senyories jurisdiccionals al segle XIX, els comtes de 

Cardona (posteriorment ducs) van ostentar el domini del castell de Torrella. El terme 

de Torroella, doncs, va formar durant els segles posteriors del gran i poderós comtat 

de Cardona. 

En el mateix cim on s’aixecava el castell, però separada a una certa distància, hi havia 

la primitiva església parroquial de Torroella, avui coneguda com a Torroella Vell. Tant 

el castell com l’església es troben ara en ruïnes. 

 

Castell de Castelladral 

Aquest castell apareix documentat a partir de l’any 941, en una donació al monestir de 
Serrateix de l’alou Arboceda, situat al terme de “kastrum edrale”. El domini eminent 
era en mans dels comtes de Cerdanya-Berga fins al 1118, quan mor Bernat Guillem, el 

darrer comte cerdà. Després de l’extinció d’aquesta dinastia el domini passà als 

comtes de Barcelona. 

 

Turó dominant on hi havia el castell de Castelladral 

 

Ocupava una posició preeminent al centre de l’actual terme de Navàs, en un punt 
dominant de la serra de Castelladral des d’on s’albira un vast territori al seu voltant. 
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Castelladral era un node de comunicacions, ja que hi confluïen diversos camins antics. 

D'una banda, els que enllaçaven de sud a nord el pla de Bages amb les terres del 

Berguedà. Del sud venia un camí de Súria i un altre de la zona de Castellnou. Aquet 

últim passava per les terres més centrals, prop de Bigorra i del castell de Solivella. Des 

de Castelladral tots dos continuaven al nord cap a Serrateix. Aquest camí consta com a 

camí ral (“strata regia”) l’any 941 en la donació de l´alou d´Arboceda al Monestir de 

Serrateix. La denominació del castell de Castelladral com a "castro iteral", és a dir, 

castell del camí, l’any 977 en l´acta de fundació del Monestir de Serrateix també 
sembla referir-s’hi. D’altra banda, ben segur que hi havia també un camí transversal 

que comunicava amb els nuclis de Sant Cugat i el Mujal, però d’aquest en tenim menys 
notícies. 

El nom del primer feudatari conegut del castell de Castelladral és Berenguer de Riculf i 

data de 1067. Entre 1068 i el 1095 Ramon Bernat de Castelladral, fill de Bernat i 

Ermessenda, feudatari de Salo, Coaner, Mujal i Meià, jurà fidelitat al Comte de 

Cerdanya, Guillem Ramon, per diversos castells entre els que figurava el de 

Castelladral. Curiosament, Ramon Bernat va haver de jurar fidelitat per aquest lot de 

castells fins a quatre vegades als respectius comtes que van estar al capdavant del 

comtat de Cerdanya: 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). Després ja trobem Ramon Berenguer de “Castro edral” que tindrà el castell des 
de finals del segle XI fins al 1135 aproximadament. Al 1139 el feudatari 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 III el Cerimoniós, que 
necessitava diners a causa de les guerres, va vendre a carta de gràcia el castell a Pere 

d’Olivella, i dos anys més tard, el 1360, va vendre també diverses jurisdiccions als 
consellers de la ciutat de Manresa, entre les quals hi havia la de Castelladral. 

El 1370 els consellers de Manresa vengueren a la família Peguera la jurisdicció de 

Mujal i Masadella, i posteriorment, el 1400, retornaren al rei Martí I la jurisdicció de 

Castelladral, amb la promesa que mai més seria alienada. Malgrat tot, el seu successor 

Ferran I la tornaria a vendre a la família Peguera, que així completà un extens domini a 

la zona. A partir d’aleshores els Peguera van posseir Castelladral, per bé que en un 
principi dividit entre dues branques de la família, fins que al segle XVII no es va tornar a 

unificar. 

A partir dels darrers segles del feudalisme, i després de les vendes de la jurisdicció del 

castell per part dels monarques, es va produir un fraccionament del terme de 

Castelladral en diverses quadres jurisdiccionals; és a dir, uns districtes menors que 

tenien certa autonomia. Dues d’aquestes quadres són ben documentades: les de 

Valldeperes i la d’Orriols, mentre que de la quadra de la Capçada se’n coneixen 
referències més indirectes. Tot i que aquests llocs ja es troben citats al segle X, 

l’existència de les quadres no s’esmenta fins al segle XVI (BADIA, 1988: 160). 
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Els principals masos que figuren a la zona de Castelladral són Arboceda (any 941), 

Garriga erma (1115), Olivella, Toro i Cabrafiga (1131), Coromines (1203), La Capçada 

(1305) i Les Cots (1313).  

 

Castell de Solivella 

Aquesta fortalesa amb aparença de castell formava part del terme de Castelladral, i és 

possible que nasqués com un punt per controlar les rutes que passaven per les seves 

terres més meridionals. I és que, en efecte, per aquesta zona hi transcorria l’anomenat 
Camí saliner, una ruta transversal per on es distribuïa la sal de Cardona cap a les terres 

d’Osona i del Prepirineu. Aquest camí està documentat l’any 981 com a “strata 
cardonense” a la zona de Gaià, i al segle XVII ja com a Camí Saliner en documents de 

l’arxiu parroquial del Mujal. Tot i això, el castell de Solivella podria tenir un origen 

anterior, en el període visigòtic, a jutjar per les troballes d’objectes d’aquesta època 
que s’han produït en la zona propera. 

 

Castell de Solivella 

 

Ja en època baix-medieval, tot sembla indicar que era una domus o casa forta i que els 

senyors que en tenien la possessió eren els Olivella, que al segle XIV van acabar 

comprant el castell de Castelladral, com ja hem apuntat. El 1361 hi ha una referència al 

senyor de Solivella, i el darrer membre de la família documentat és Pere d’Olivella, 
també conegut com Pere de Vilalta, donzell i senyor de Castelladral ja que, el 1358, el 

rei Pere el Cerimoniós, que necessitava diners a causa de les guerres, li va vendre a 
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carta de gràcia l’esmentat castell de Castelladral. Sembla ser que el castell de Solivella 

tenia una capella, cal suposar que en una ubicació propera, però de moment no ha 

estat localitzada. Així consta en un document del 1336, on es parla de la capella de 

Santa Maria d’Olivella. 

En general, entorn del segle XIV les domus com les de Solivella van perdre la seva 

funció militar o de domini. En el cas de Solivella és possible que el mas amb aquest 

mateix nom que està situat al costat, més adaptat a la funció agropecuària, acabés 

substituint-lo. Segons Josep M. Badia, el mas Solivella ja apareix esmentat en una llista 

de masos del segle XIV (BADIA, 1988: 163). A la llarga, però, el mas Solivella acabà com 

una masoveria de Puiggròs, que esdevingué el mas hegemònic de la zona. 

 

Castell del Mujal 

L’emplaçament concret d’aquest castell es desconeix. Una possibilitat és que, almenys 

en un primer moment, estigués situat a dalt del turó on hi ha el poble, ja que es tracta 

d’un indret dominant, al costat de l’antic Camí Saliner i amb l’església als seus peus. En 
aquest sentit les ubicacions més escaients serien al nord de les últimes cases del poble 

o al promontori on hi ha el dipòsit de cal Roig. En aquests indrets actualment no s’hi 
aprecia cap indici d’un possible castell, però considerem que és una hipòtesi que no es 

pot descartar. L’altra possibilitat, que és la que sol acceptar-se com a més probable, és 

que el castell fos a la masia anomenada la Torre, situada en un turó dominant a l’oest 
del poble (BADIA, 1988: 162).  

El lloc del Mujal apareix en documents del segle X, i la primera referència és de l’any 
938. Ja ens hem referit abans a la confusió que sol produir-se en relació al terme 

d’aquest castell. Alguns historiadors han afirmat que estaria inclòs en del terme del 

castell de Castelladral, dins el qual hauria sorgit aquest nou castell depenent del 

primer (BENET, 1984: 349). Tanmateix, Josep M. Badia sosté que el terme de 

Castelladral mai va ser tan extens i considera que no englobava el terme del Mujal. 

El castell del Mujal apareix documentat al segle XII, i el primer esment conegut és de 

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, i el 1135 continua 

sent-ne el feudatari. 

Pel que fa al casal anomenat la Torre, fos o no el castell originari, és molt probable que 

acabés exercint les funcions de domini derivades de l’antic castell, en la línia d’una 
domus o casa forta, almenys en època baix-medieval. En aquest sentit, l’any 1358 hi ha 
documentat un tal Bernat de Turri, que era el senyor del castell i que hauria passat el 

seu nom a la casa. 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. El 1358 

els Consellers de Manresa van revendre la jurisdicció del Mujal a Bernat de Turri, 

ciutadà Manresà, que el 1362 continua constant com a senyor del lloc. El 1370 els 
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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 terme 
del Mujal sempre anirà lligat als senyors de Balsareny. 

 

 

La Torre, casal d’aspecte senyorial reconstruït al segle XVI, amb un finestral renaixentista 

 

Pel que fa a 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). Hi ha indicis que al seu voltant hauria sorgit en època alt-medieval una sagrera. 

Concretament, es trobaria on ara hi ha el mas Solà, ben al costat de l’església, el qual 
l’any 1313 és esmentat amb el nom de “Zagrera”. El petit nucli de cases d’aquesta 
sagrera no devia prosperar, i finalment acabà convertida en el mas que avui coneixem. 

Com en la resta de termes, doncs, el poblament del Mujal fou bàsicament dispers i 

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. No sempre les xifres 

d’aquests primers recomptes concorden. Així, el fogatge de 1365-1370 hi consten 

només 13 masos, i l’any 1358 Bernat de Turri informa que a la demarcació del Mujal hi 

havia nou focs. 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. 
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Sant Cugat del Racó o de l’Alou 

Ja hem dit que, segons Josep M. Badia, el territori al voltant d’aquesta església 
constituïa una demarcació senyorial. Ja des del segle X depenia del monestir de Ripoll, i 

així va continuar en els segles posteriors. 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 Lotari de l’any 982 que aquest 
concedia a Ripoll es continua fent esment d’aquesta possessió. I 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, que estaria situat al sud de Sant Cugat, a la zona 

de Taurons, i no incloïa ni Santa Maria de les Esglésies ni la major part de la parròquia 

de Sant Cugat. Segons Josep M. Badia, sobre l’alou Ecclesias Clavatas sempre hi ha 

hagut molta confusió, i no s’ha de confondre amb el lloc d’Ecclesias Clavatas, que es 

trobava al voltant de l’església de Santa Maria de les Esglésies i pertanyia a un altre 

monestir: el de Sant Llorenç prop Bagà. 

 

 

Església de Sant Cugat del Racó 

 

Precisament, l’església de Santa Maria de les Esglésies es troba molt a prop de Sant 

Cugat, i sembla que això va provocar una certa rivalitat entre ambdós monestirs (Ripoll 

i Sant Llorenç prop Bagà), cosa que s’ha adduït per explicar l’existència d’un temple tan 
notable en un indret rural i sense una especial rellevància. I és que, tal com posen de 

manifest les últimes troballes fetes a les Esglésies, les construccions primitives dels dos 
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temples eren molts semblants i es podien equiparar en importància. Un altre punt en 

comú era la vida eremítica que s’hi devia desenvolupar en èpoques molt 

primerenques. Sant Cugat tenia com a sufragània Sant Pere de l’Alou, que té indicis 
d’activitat eremítica en una cova molt propera coneguda com la Cova del Lladre. Tal 

com veurem, un fenomen similar va tenir lloc a Santa Maria de les Esglésies. 

L’any 1040 el topònim s’havia convertit en Sant Cugat de Castelladral. L’any 1106 de 
l’església en tenien cura des de Montserrat, que aleshores formava part del priorat de 
Ripoll. L’any 1293 l’església era coneguda com a Sant Cugat de l’Alou, i el 1312 consta 
com a simple parròquia rural. L’església va conservar la condició de parròquia en els 
segles futurs. 

 

Les Esglésies 

Segons Josep M. Badia les Esglésies constituïa, Igual que Sant Cugat, una senyoria 

independent. Ja hem dit que aquesta estava sota el domini del monestir de Sant 

Llorenç prop Bagà. En època alt-medieval el lloc s’anomenava Ecclesias Clavatas, i és 

documentat l’any 926. L'església apareix citada en l'acta de consagració i dotació del 
monestir de Sant Llorenç prop Bagà, l'any 983. Aquest any a l’indret d’Ecclesias 

Clavatas hi havia una “domus” (que caldria interpretar com un petit monestir femení) 

dedicada a santa Maria, sant Llorenç, sant Pere i sant Joan. Josep M. BADIA (1988: 163) 

creu que abans d’aquest petit monestir hi havia al 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. Aquest seria el significat del 

terme Ecclesias Clavatas, que s’hauria d’entendre en el sentit de “esglésies clavades” o 
“enclavament amb esglésies”. I ja hem dit que el lloc no s’ha de confondre amb l’alou 
d’Ecclesias Clavatas. 

L’any 1038 es va consagrar una nova església, que devia substituir la preromànica 

anterior. El 1258 tenim una referència explícita del fet que aquesta església, que 

continuava depenent del monestir Sant Llorenç prop Bagà, va acollir un grup de 

deodonades per indicació del seu abat. La comunitat no deuria estar gaire 

desenvolupada, ja que com a representant se cita una tal Maria moniali, i no se sap si 

es regien per una regla ni si aquesta era la benedictina, com caldria suposar per la 

dependència del monestir mare.  

La vida monàstica no va durar gaire, i al segle XIV ja no n’hi havia. Aleshores Les 
Esglésies ja només era parròquia. L'any 1326 el monestir de Sant Llorenç prop Bagà es 

va vendre la batllia i el mas de les Esglésies al donzell Pere de Santa Eulàlia, habitant 

del Castell de Súria, i el 1362 en Berenguer de les Esglésies actua com a batlle i 

procurador del dit Santa Eulàlia. El monestir del Berguedà, però, va mantenir alguns 

alous a la zona i continuà percebent els delmes almenys fins al segle XVII. De les dades 

que hem referit es desprèn també que els habitants de la masia de les Esglésies, que 

portaven el cognom Esglésies, assumien les funcions derivades de la batllia d’aquesta 
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demarcació. La masia de les Esglésies està situada ben al costat i ja consta en el 

fogatge de 1553. 

 

 

Església de Santa Maria de les Esglésies 

 

Sant Genís de Masadella 

Novament hem d’insistir en el fet que, tradicionalment, s’ha acceptat que Sant Genís 
formava part del terme del castell de Castelladral (BENET, 1984: 348), mentre que 

Josep M. Badia sosté que, igual que els altres termes que ja hem comentat, constituïa 

una senyoria a part. El lloc de Masadella apareix citat com “ipsa Messedela” l’any 977. 
La primera referència documental de l’església de Sant Genís la trobem el 1187 en 
l’acta de consagració de Sant Miquel de Viver, quan es detallen els límits de la 
demarcació parroquial. Es trobava al lloc de Mujal, primer, i de Massadella, després, 

situat als límits amb el castell de Viver. El 1293 és documentada l’església com a Sant 
Genís de “Modiallo”.  
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Església de Sant Genís de Masadella 

 

El mas de Sant Genís, que es troba al costat de l’església, ja existia i és citat també l’any 
1187, com a mas “Sancti Genesii”. Tot sembla indicar que aquest mas exercia una certa 

capitalitat en el territori. Els propietaris eren la família Santacreu, i molt probablement 

eren originaris del mas Santacreu, que es troba prop de l’església de la Santa Creu del 
Mujal. Sabem que aquest mas havia estat unit al de Sant Genís i en depenia. És curiós 

que es donen moltes similituds entre el mas Santacreu i el de Sant Genís. Ambdós 

havien adoptat el mateixos noms de les esglésies respectives. Al seu torn, les dues 

esglésies, la del Mujal i la de Sant Genís, també van estar estretament vinculades al 

llarg de la història. 

A mitjans de segle XIV es documenta Sant Genís de Masadella expressament com a 

possessió senyorial. El rei Pere el Ceremoniós vengué al consell de Manresa la senyoria 

de sant Genís juntament amb el Mujal. Els documents dels segle XIV procedents de 

l’Arxiu Parroquial del Mujal assenyalen que els masos del pla de Navàs depenien de 
Sant Genís, que n’era la parròquia. En un testament del 1362 apareix citat Bernat de 

Nabars de la parròquia de Sant Genís de Mesadela. Entre els masos citats s’esmenta a 
banda del mas Sancti Genesii (1187), el mas Masadela (1313); aquest darrer fa 

referència a Masadella de baix, que pertanyia a la parròquia de Sant Genís, mentre que 

“Masadela Sobirà” (Masadella de dalt) pertanyia a la parròquia i castell de Viver.  

Ja al segle XV l’església de Sant Genís es va convertir en sufragània de la parròquia del 
Mujal. 
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- Època moderna 

 

Torroella 

Amb la venda el 1423 del castell de Torroella al comte de Cardona aquest va perdre 

importància estratègica i segurament devia quedar abandonat pels volts d’aquesta 
època, tal com succeeix amb molts altres castells. Però no en coneixem detalls. Tan 

sols tenim algunes notícies tardanes que evidencien que a l’església, situada a una 
curta distància del castell, va continuar havent-hi culte i una certa autoritat en mans 

del capellà. Així doncs, com la majoria de territoris de l’eix del Cardener, Torroella va 

passar a formar part del poderós comtat de Cardona (posteriorment ducat), que 

constituïa un vast territori que s’estenia per la Catalunya central i més enllà, i que 
comprenia una faixa del Bages situada a l’oest del riu Cardener. El comtat de Cardona 

era el principal poder fàctic de la zona, fins al punt que sol dir-se que funcionava com 

un petit estat dins de l’estat. En la majoria dels termes que hi estaven compresos els 

Cardona hi exercien tota la jurisdicció, civil i criminal, a part de cobrar les quantioses 

rendes pels seus dominis.  

 

 

Església de Sant Salvador de Torroella 

Amb el temps el cim del turó on hi havia hagut castell i església va anar quedant 

abandonat fins que, al segle XVII, es decidí construir una església nova en un indret 

més avinent, que va adoptar l’advocació de Sant Salvador. El motiu és que l’antiga 
havia quedat en desús pel seu emplaçament a dalt del turó, mentre que la nova era 

més accessible per als habitants de les masies. El poblament de tot aquest terme va 
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continuar sent en forma de masos dispersos fins que, a finals del segle XIX, es va crear 

la colònia industrial de Palà de Torroella. Així doncs, el centre del terme es va 

desplaçar del turó del castell a la zona riberenca del Cardener, per on passava el Camí 

ral de Manresa a Cardona, conegut també com el camí de la sal. A la zona de Torroella 

hi havia diverses cases que feien d’hostal. La més important era el mas Palà, que 

també tenia un molí. Els seus propietaris, de cognom Palà, eren el principal poder 

fàctic. El terme de Torroella constituïa el seu propi municipi, tot i que no coneixem els 

detalls d’on era la casa del comú (probablement a la Rectoria) ni de com funcionava la 

batllia i els seus càrrecs. 

 

Castelladral 

Ja hem dit que al final de l’edat mitjana els Peguera van dominar un extens territori 
que incloïa Castelladral i el Mujal, tot i que repartits diferents branques de la família. 

Als segles XV i XVI els Peguera van posseir Castelladral dividit entre la línia segona de la 

família, de Manresa, i la línia tercera. El 1633, quan els drets van passar a Jacint de 

Peguera, de la línia tercera, Castelladral va tornar a quedat unificat sota aquest llinatge 

i així es va mantenir fins a la desaparició dels senyorius a principi del segle XIX. 

 

El Castell, casal d’aspecte senyorial a Castelladral 

 

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

endavant es coneixia amb el nom de Castellot, probablement per diferenciar-lo de la 

casa anomenada El Castell, situada molt a prop. Aquesta darrera, que ja apareix citada 

el 1416, entorn del segle XVII va ser transformada totalment per convertir-la en un 
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casal de caràcter senyorial. Tradicionalment s’ha considerat la residència dels castlans 
o bé de la mateixa família nobiliària dels Peguera, tot i que no se’n té cap prova 

documental, ni d’una cosa ni de l’altra. Tant per la seva posició eminent, com per la 

qualitat arquitectònica de l’edifici, com per la seva denominació, és evident que no es 
tracta d’una simple masia, sinó d’un casal amb pretensions senyorials que, d’alguna 
manera, devia substituir les funcions del castell, tot i que en desconeixem els detalls. 

De fet, és habitual en molts altres castells que tenen una masia propera que aquesta 

s’atribueixi algunes funcions de l’antic castell ja en decadència, i molt sovint són les 
famílies dels antics castlans que hi resideixen i assumeixen els càrrecs de batlles o 

altres de similars, com síndics o procuradors dels senyors. 

Coincidint amb la transformació de la casa del Castell, al segle XVII va sorgir als peus 

del turó i al costat de l’església parroquial un incipient nucli urbà. Està documentat 

que, en la construcció de les cases, es va utilitzar pedra de l’antiga fortalesa en ruïnes. 

Així va sorgir el nucli de Castelladral, que en aquesta època comptava només amb unes 

cinc o sis cases. 

En un entorn una mica més allunyat del poble hi trobem encara un grup format per 

uns set masos relativament propers entre si. En general es tracta de petits masos o 

cases de pagès, però els seus orígens són força distants en el temps. Tres són d’origen 
més o menys antic: Comaposada és un mas documentat a l’època medieval, cal Mestre 
Mallol està documentat al segle XVI i Corretjoles està documentat al segle XVII. Tres 

són cases construïdes molt probablement ja al segle XIX: cal Filaborres té una llinda de 

1837, cal Bartomeu té una llinda de 1859 i el Forn té una inscripció de 1864. De 

l’Hostal no en coneixem cap dada. El terme de Castelladral també constituïa una 

entitat municipal, que era la més extensa i comprenia els nuclis de Valldeperes i 

Orriols. 

 

Sant Cugat del Salou o del Racó 

Si bé suposem que en un principi degué existir una certa rivalitat entre Sant Cugat del 

Racó i Santa Maria de les Esglésies, el cert és que el 1580 les Esglésies ja consta com a 

annexa de Sant Cugat i formant part de la mateixa parròquia. Totes les esglésies de 

l’actual municipi de Navàs pertanyien al bisbat d’Urgell, i quan l’any 1593 es creà el de 
Solsona s’hi van traspassar. Però Sant Cugat i Santa Maria de les Esglésies eren una 

excepció i la pertinença d’aquesta parròquia al monestir de Ripoll va comportar 
diferents discòrdies entre els abats de Ripoll i els bisbes, sobretot referents 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. El 1835, 

amb la desamortització dels béns de l’Església, va passar a ser administrada pel bisbat 
de Vic, i el 1874 es va agregar definitivament al de Solsona. 



33 
 

 

Església de Sant Cugat del Racó 

 

La parròquia de Sant Cugat era poblada, com la resta, per masos dispersos. En el 

cadastre de 1746 hi consten vuit propietaris de masos. Els més destacats eren les 

Esglésies, Sallés i el Soler. A més, al voltant de l’església de Sant Cugat s’hi 
concentraven dues o tres cases que constituïen un petit nucli, el qual sabem que ja 

existia al segle XVIII. Són can Salou, de la qual coneixem referències de principis del 

segle XVIII, la Rectoria, que conserva una llinda del 1714, i cal Gemilà, també 

documentada en aquesta època. Cal dir que la parròquia posseïa cal Mas i cal Gemilà. 

Aquesta última era una casa sense terres. Els noms que estan inscrits en els bancs de 

l’església, indicant els seus propietaris, també ens donen una pista de quines eren les 
principals cases. Són el Soler, Taurons, l’Espinalt i Esglésies. Sant Cugat també tenia el 

seu propi municipi, que incloïa les Esglésies i abastava un 16 % de l’actual terme de 
Navàs. 

 

El Mujal 

Ja hem dit que al final del segle XIV la senyoria del Mujal passà a una branca 

secundària dels Peguera vinculada amb Balsareny. Des d’aleshores el Mujal va anar 
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lligat als senyors de Balsareny: els Oliver des de 1516, els Corbera el 1622, els Martín el 

1648 i els Alòs el 1830. 

 

 

Cal Truquet i església del Mujal, al nucli inicial del poble del Mujal 

 

En els segles XVIII i XIX prop de l’església parroquial s’hi formà un petit nucli urbà. Per 
aquest indret hi passava l’antic Camí saliner que anava de Cardona a Vic. Des d’època 
medieval al costat de l’església i a peu de camí hi havia dos masos: Bartomeu i el Solà. 
Segons la tradició oral, el Solà feia funcions d’hostal, i a Bartomeu hi havia un bon 
nombre d’estables per donar acollida als traginers que feien el transport de la sal. No 
coneixem gaire bé quin va ser el procés de formació del poble. Sembla que al segle 

XVIII ja es construïren algunes cases més al costat del camí, per exemple cal Truquet. 

La resta de cases que formen el carrer que s’enfila cap a dalt del turó sembla que van 
sorgir majoritàriament ja al segle XIX. 

Pel que fa a l’església de Sant Genís de Masadella, que en època medieval havia estat 

parròquia, fins al segle XVII va continuar exercint una certa capitalitat envers els masos 

que es concentraven al pla de Navàs. Era el centre de les celebracions religioses que es 

feien en aquesta zona. A partir del segle XVIII, però, ja és freqüent que les celebracions 

es facin a l’església del Mujal, i en comptades ocasions a la de Sant Genís. El Mujal 

constituïa també un municipi independent, que incloïa Sant Genís i el pla de Navàs, en 

total un 10 % del territori de l’actual terme de Navàs, el sector que es troba més a l’est. 
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- Època contemporània 

 

Castelladral 

A principis del segle XIX, quan es van formar els municipis moderns, Castelladral s’erigí 
com a cap d’un extens municipi anomenat Castelladral, que més endavant passaria a 

denominar-se Navàs, i que era format per l’agregació dels quatre antics municipis que 

hem esmentat: Torroella, Castelladral, Sant Cugat del Racó i el Mujal. El nucli de 

Castelladral tingué la seva màxima expansió al segle XIX, però poc abans del 1900 el 

nou poble que havia sorgit a Navàs ja el sobrepassava en nombre d’habitants. La seu 
de l’Ajuntament es trobava a Castelladral, però a principi de segle XX el consistori 

també tenia un edifici a Navàs, que va tenir diferents ubicacions. El trasllat de la 

capitalitat del municipi de Castelladral a Navàs es va demanar ja en aquesta època, 

però no va ser del tot definitiva fins que el consell de ministres aprovà el canvi de nom 

oficial l’any 1960. 

 

Antic edifici de l’Ajuntament, avui alberg, a Castelladral 

 

A la primera meitat del segle XX, segons el record d’Isidre Soler (àlies Filaborres) al 

poble de Castelladral hi havia unes deu cases, de les quals especifica només el nom de 

vuit, que són 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. Cal Moliner, 
documentada al segle XVIII, tenia al costat una cooperativa administrada per veïns del 

poble i regentada a principis del segle XX pel Noi Ros. Cal Ferrer era en ruïnes des de la 

dècada de 1930. A principis de segle hi habitava 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 
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secretaria al segon. Això va ser fins que es va construir la nova casa consistorial el 

1909. Durant el temps que van durar aquestes obres l’escola va ser traslladada als 
baixos de l’Hostal, una casa actualment en ruïnes a peu de la carretera. 

 

El Mujal 

Tal com hem dit, el poble del Mujal va sorgir de manera incipient al segle XVIII i, al llarg 

del XIX, es van anar construint la majoria de cases situades en el carrer que s’enfila de 
forma serpentejant cap a dalt del turó. Unes poques dates inscrites a les llindes ens 

suggereixen que va ser a mitjans del segle XIX quan el creixement va ser més notable: 

1839 i 1840 (cal Ferrer Vell), 1869 (cal Bartomeus Nou). 

 

 

Poble del  Mujal 

 

Ja hem esmentat també que la parròquia del Mujal incloïa el pla de Navàs, on al llarg 

del segle XIX es va formar un altre nucli urbà, el de Navàs. El 1897 es construí l’església 
de Navàs, que en un principi era sufragània de la del Mujal, però el 1909 es van canviar 

els termes i la del Mujal va passar a dependre de la parròquia de Navàs. 

A la primera meitat del segle XX el poble del Mujal va assolir el seu màxim de població. 

El 1910 tenia 128 habitants, i el 1955 va arribar als 144. A diferència del nucli de Navàs, 

era un poble bàsicament rural. L’any 1932, en temps de la Segona República, s’hi va 
inaugurar una escola pública, que va estar en funcionament fins a la dècada de 1970. 
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El sorgiment del poble de Navàs 

El poble de Navàs va sorgir més o menys en paral·lel al del Mujal. En el pla de Navàs, 

vora el Llobregat, hi passava el Camí Saliner, que venia del Mujal i travessava el riu 

prop d’on hi havia el molí de Castellet, a l’altra banda de l’actual fàbrica Forcada. Entre 
finals del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX s’hi formà el que fou el primer 

carrer de Navàs: el carrer de Migdia. 

 

Carrer de Migdia 

El desenvolupament d’aquest carrer es coneix amb molt detall gràcies a la recerca que 

hi ha fet en Josep M. Badia. Les primeres cases es van construir a la dècada de 1790. 

Eren les de Cal Pasqua, Cal Teixidor i Cal Batlló (corresponent als actuals números 7, 9-

11 i 5 respectivament), però cap d’elles no s’ha conservat. A la primera meitat del segle 
XIX ja hi consten també la casa del Bosch, Cal Vicenç Lladó, Cal Pigot i Cal Rabeia, 

corresponents als números actuals 17 i 15. A la segona meitat del segle s’hi afegeixen 
les de Cal Ferrer Ros, Cal Vicenç nou, Cal March Lladó (principis de la dècada de 1850), 

Cal Pere Pons (1855), Cal Ton Mestre, Cal Picons (probablement del 1859), Cal Xic de la 

Casa (ja hi era el 1867), Cal Pujol (entorn del 1860) i Cal Deri (entorn del 1876). 

Ocuparien els números actuals del carrer 19-21, 25, 27, 31.  

Així, l’any 1859 Navàs ja comptava amb un nucli d’onze cases. S’edificaren en terrenys 
de Cal Pere Cases, que es trobava a la vora del camí que venia del Mujal. Cal Pere Casas 

tenia el domini útil d’aquestes terres, mentre que el domini directe (derivat dels drets 
feudals) el tenia el monestir de Ripoll des del segle X. Per això els habitants que s’hi 
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van establir 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 fills segons de les masies, i la majoria 

feien de pagès. En el cens de 1877 es comptabilitzen 39 pagesos, 3 traginers, 2 paletes, 

un pastisser i un pastor. 

La carretera de Manresa a Berga també es va construir en aquesta època, tot 

substituint l’antic camí ral. Es va començar a projectar el 1855 i l’any 1860 va entrar en 
funcionament. Aquesta via marcava un eix important que va ser el principal 

vertebrador del nou poble, de nord a sud. L’any 1877 Navàs ja tenia disset cases i 120 

habitants. El 1897 tenia cinc carrers i seixanta-cinc cases. El creixement del poble es va 

produir de sud a nord i d’est a oest. El nucli més antic es trobava situat entorn del 

carrer de Migdia i incloïa els carrers de Sant Genís, el tram sud de la carretera de 

Berga, el carrer de l’Església, el carrer del Torrent i el carrer del Sol.  

Ja a principis del segle XX es desenvolupà un segon eix, a llevant de la carretera de 

Berga. Fou a partir que, l’any 1911, el mestre d’obres Pau Duarri projectés el primer 

pla urbanístic de Navàs, el qual 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. En paral·lel a la carretera va crear un 

espaiós passeig que fou dedicat al patrici Ramon Vall. El motiu era que la major part 

dels terrenys per on creixia el poble eren d’aquest propietari (del mas can Vall), que en 

va fer donació perquè s’hi poguessin urbanitzar els carrers. L’any 1911 al Passeig 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. 

 

 

Casa de la carretera de Berga, 29 
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La majoria de les cases de la carretera de Berga, les va projectar Josep Muntada i 

March, mestre d’obres de Manresa, entre els anys 1894 i 1909. Malgrat que les cases 

tenien una línia força senzilla també en va projectar alguna de més destacable, com 

per exemple la que avui és coneguda com a Farmàcia Maristany (núm. 59). També 

l’eminent arquitecte modernista Ignasi Oms i Ponsa va projectar un edifici a la zona, 

tot i que força discret. És cal Simó (carretera de Berga, núm. 57). Altres cases 

d’influència més o menys modernista (les número 29 i 51 de la carretera de Berga) són 
d’autor desconegut. Com també ho és l’edifici d’aquest estil popularment conegut com 

el Mercantil.  

El 1897 es construí l’església de Navàs, dedicada a la Sagrada Família. La primera 
construcció era molt provisional i no es va acabar fins el 1914, en una segona fase que 

fou dirigida ja pel mestre d’obres Pau Duarri. L’any 1906 va esdevenir parròquia, 
substituint així la capitalitat de la parròquia del Mujal. Entre els anys 1928 i 1931, en 

època de mossèn Josep Morta, es va construir la torre del campanar, i encara a la 

dècada de 1950 s’hi van fer important reformes estructurals. 

L’any 1925 ja hi havia a Navàs una desena de carrers i la plaça de l’església. Amb 1.271 

habitants, el poble ja posseïa el 46 % de la població del terme i sobrepassava 

clarament la capital del municipi, Castelladral. Entre 1925 i el 1936 es van anar 

construint cases perpendiculars al passeig de Ramon Vall, com la carretera de Viver i 

els carrers Pau Duarri i de la Pau. A la dècada de 1930 Josep Alsina Coll va urbanitzar 

en terrenys de la seva propietat el Barri Bonavista, que fou el primer barri de Navàs.  

 

Una primera iniciativa industrial: la colònia de Palà de Torroella (1876) 

La primera instal·lació fabril del municipi fou en terres del mas Palà, a l’antiga 
demarcació de Torroella i junt al riu Cardener. El mas Palà era el més destacat de la 

parròquia i els seus propietaris, la família de cognom Palà, des d’antic ja eren el poder 
fàctic de la zona. A la segona meitat del segle XIX l’hereu era Joan Palà i Valls (1841-

1918), advocat que residia a Barcelona. La seva mare, Teresa Valls Pasqual, era 

descendent d’una nissaga d’empresaris tèxtils establerts a Sallent. Fou així que Joan 
Palà va fundar al costat del mas, on ja hi havia un molí, una colònia industrial. A partir 

d’aleshores el municipi va quedar polaritzat en dos nuclis urbans totalment separats, a 

les conques del Llobregat i del Cardener respectivament, els quals pràcticament no 

tenien interrelació entre ells. 

El 8 de setembre de 1875, Joan Baptista Palà i Valls va sol·licitar autorització per a 

ampliar la captació de les aigües del molí, que li fou concedit el 1876, any que és 

considerat el de la fundació de la colònia. La fàbrica va ser construïda aquest mateix 

any, i fou gestionada per la societat Esteban Valls i Cia, amb seu social, despatx i 

magatzem a Barcelona. Estava integrada per tres socis capitalistes residents a la ciutat 

comtal: Joan Baptista Palà, el seu oncle Esteve Valls i Manuel Arias. Esteve Valls va ser-

ne el gerent i Arias l’administrador. 
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Des del seu inici el projecte era crear una colònia, i en paral·lel als permisos de la 

fàbrica 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. Eren onze 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 
deu habitatges. Es trobaven concentrats i a poca distancia de la fàbrica i de la “casa de 
l’amo”, i als baixos disposaven de serveis. També es volia construir una paret o muralla 
que aïllés la fàbrica de la carretera, però l’Ajuntament va denegar-la. No va ser fins el 

1883 que s’hi van instal·lar, segons sembla, els primers obrers. Anteriorment el mas 

Palà acollia un bon nombre de treballadors i tècnics de la fàbrica. L’any 1885 es va 
demanar permís per acabar les edificacions també per als obrers que es van aixecar al 

barri conegut com la Rata, a tocar de la carretera però a una certa distància. 

 

 

Fàbrica de Palà de Torroella 

 

El març de 1882 Isidro Valls i Pallerola, fill d’Esteve, es va vincular a l’empresa per 
primera vegada. El 1879 es va construir el magatzem del petroli i la serralleria, així com 

una nova església sobre l’antiga capella del mas. El 1885 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, fet que suposà una important injecció de capital 

que va permetre una expansió de la colònia i una important transformació urbanística 

durant els últims anys del segle. S’amplià la fàbrica amb una nova sala de telers i amb 
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maquinària tecnològicament puntera. I s’amplia també el nombre d’habitatges a la 

carretera de Cardona. El 1896 les monges dominiques es van instal·lar al Convent 

acabat de construir, i s’hi van estar fins el 1903. 

L’any 1900 la societat es va dissoldre, fruit d’unes desavinences familiars entre Joan 
Palà i el seu cosí Esteve Valls. Aquest darrer fundaria una nova colònia molt a prop, riu 

avall, que seria coneguda com a Palà Nou o colònia Valls de Torroella. Entre els anys 

1903 i 1904 va començar a funcionar, i les monges dominiques van traslladar-se a 

aquesta nova colònia. 

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 que era la casa del Director, posteriorment coneguda 

com a Casa de l’Amo i actualment can Garbi. Els oncles van continuar residint a l’antiga 
casa pairal, juntament amb el germà de Joan, Francisco Palà Claret. L’any 1907 una 
gran riuada va destruir les fàbriques. El 1917 es construí el pont per travessar el riu 

Cardener, davant de la fàbrica. 

Entre els anys 1920 i 1930 va tenir lloc la segona gran reforma 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 construïren tres 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 als baixos del Convent de monges, al costat de l’església. 
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 els paletes de la fàbrica van 
construir-ne una de nova al mateix lloc. 

El 1932 els germans Joan i Francisco Palà i Claret van refundar el negoci, aquesta 

vegada sense accionistes externs. Naixia aleshores la societat familiar industrial i 

mercantil “Industrias Palá S.A”. Durant la guerra civil, però, els Palà van haver d’exiliar-

se i la fàbrica va ser col·lectivitzada. 

 

La industrialització de Navàs a principis del segle XX 

Una mica més tard que a Palà va començar la industrialització de Navàs. El 1897 es va 

construir una fàbrica de riu que estava situada una mica lluny del poble. Aquest any 

Ignasi Cots i Suñé, de Manresa, havia obtingut el permís per a l’aprofitament hidràulic 
del Llobregat. En un principi era coneguda com a fàbrica de Castellet, perquè estava 

situada al costat del molí de Castellet, i més endavant Fàbrica Forcada. L’any 1901, la 
Societat Forcada i Puget, constituïda l’any 1892 a Manlleu, va traslladar-se a Navàs i va 

comprar la nova fàbrica, que encara no havia començat a funcionar. Josep Forcada i 

Munt, un dels membres de la societat, va establir-se a Navàs i es va fer càrrec del seu 

funcionament. L’any 1918 es va produir un canvi de socis i la societat es va reconstituir 
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amb el nom de Filatures Forcada S.A., nom que va perdurar. A la dècada de 1920 

l’empresa va experimentar un creixement i una modernització importants, i el 1925 
tenia 254 treballadors.  

No va ser fins a l’any 1913 que a Navàs s’hi instal·là una nova industria: la serradora 

Victori i Companyia. Quatre anys més tard va aparèixer la primera fàbrica de teixits i 

dues indústries auxiliars del tèxtil, una de corrons per a filar i l’altra de laca colorant. 
Totes van ser muntades per navassencs i, a excepció de la darrera, duraren poc temps. 

Els anys 1920 Navàs conegué una forta expansió industrial quan, al llarg del decenni, es 

van arribar a muntar unes quinze fàbriques de teixits de cotó. Eren petites, amb cinc o 

sis telers, i per això van tenir una curta existència. El període més esplendorós va ser 

entre els anys 1923 i 1930. Hi havia de 7 a 10 indústries, de les quals sis funcionaven 

contínuament.  

 

Fàbrica Nova 

L’altra fàbrica important del nucli de Navàs fou la Fàbrica Nova, situada en ple centre 

del poble. Es va projectar el 1921 i el promotor i propietari del solar era Pedro Roma 

Perelló que, el 16 d’agost de 1921, va demanar permís per construir una primera 

“quadra”, que estava situada al costat de l’estació del Ferrocarril Econòmic de 
Manresa a Berga. La construcció va començar l’any 1922 i la fàbrica esdevingué la més 
important de Navàs, després de cal Forcada. Anys més tard, va passar a mans de 

l’empresa de la colònia Güell. El 1930 s’hi establiren els seus darrers propietaris: Ignasi 
Vidal i germans, que eren els fundadors de la colònia Vidal i benefactors de Navàs amb 

la creació de l’Escola Diocesana. Els Vidal li van donar l’impuls definitiu i van doblar les 
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instal·lacions fins arribar a prop de 200 telers, una part dels quals es dedicava als teixits 

de seda. El 1943 s’inauguraven les noves naus. 

 

Els serveis d’aigua potable i electricitat, el Ferrocarril Econòmic 

La instal·lació de la Fàbrica Forcada va permetre fer arribar els serveis d’electricitat i 
d’aigua potable al poble de Navàs ben aviat, a través de la iniciativa privada. L’any 
1914 l’Ajuntament li donava la concessió d’ambdós serveis. La companyia Energia 
Elèctrica de Catalunya subministrava l’electricitat i l’empresa Forcada s’encarregava de 
distribuir-la al poble. Per a l’aigua es va obrir un pou de captació vora el riu, al costat 

de la fàbrica, dins de la qual hi havia l’estació de bombeig que la traslladava al dipòsit 
general. La distribució es feia per ploma o aforament, fins que aquest servei es va 

municipalitzar. La instal·lació de les xarxes va anar a càrrec de Filatures Forcada. El 

servei d’electricitat fou adquirit l’any 1924 per la Cooperativa Manresana d’Energia 
Elèctrica, S.A. L’enllumenat públic dels carrers va arribar l’any 1926. 

Una altra infraestructura que va ser molt important fou el Ferrocarril Econòmic de 

Manresa a Berga, popularment conegut com el Carrilet. Aquesta línia ferroviària anava 

des de Manresa-Alta fins a l’estació d’Olvan-Berga, inaugurada el 1887, i el 1904 

s’ampliava fins a Guardiola, on s’enllaçava amb la cimentera Asland de Clot del Moro. 

Des de Manresa la línia connectava amb Barcelona, abastant així tota la vall del 

Llobregat. El Carrilet va tenir un gran arrelament popular, i entre els pobles de la vall 

del Llobregat era pràcticament l’únic mitjà de transport de viatgers, ja que fins els anys 

1930 no van començar a funcionar regularment línies d’autocars. També tenia un 
paper preponderant en el transport industrial: fusta de l’alt Berguedà, ciment del Clot 
del Moro i la producció de Carburs Metàl·lics d’Olvan. El Carrilet va arribar a Navàs 
l’any 1885. Passava pel mig de la carretera de Berga i tenia l’estació on actualment hi 
ha l’estació d’autobusos. Hi havia dos edificis: un magatzem de mercaderies i l’estació 
pròpiament. Per falta de rendibilitat, el Carrilet va començar a desmantellar-se 

parcialment a partir del 1972, i el darrer tren que va passar per Navàs fou el 1973. 

 

Locomotora del Carrilet col·locada a l’antiga estació 
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Confrontació política a la primera meitat del segle XX 

Així doncs, a principis del segle XX Navàs havia crescut ràpidament gràcies a la 

instal·lació d’un bon nombre de fàbriques tèxtils. La gran massa d’obrers que hi va 
concórrer en aquests anys eren persones vingudes de fora, que no tenien arrels al 

poble, però que li van donar una forta vitalitat. El 1913 es va constituir la Cooperativa 

Obrera Germanor, que més tard adoptà el nom de Fraternitat. Cada soci havia de fer 

una aportació i tenia dret a un seguit de serveis. Poc després es fundà el Centre 

Nacionalista Republicà, que més endavant es fusionaria amb la Cooperativa, i també 

una escola de les anomenades racionalistes, que fou pionera al Bages. Practicava una 

pedagogia moderna (laica i lliure) en la línia del pedagog Ferrer i Guàrdia. La 

Cooperativa anava de la mà d’un sindicat de treballadors dins de l’òrbita anarquista de 
la CNT. El 1923 es construí un nou edifici com a seu del Sindicat i de la Cooperativa la 

Fraternitat, i el 1934 es construí un edifici més noble per acollir la Cooperativa Obrera, 

així com el cafè del Centre Regionalista Republicà. És l’actual Escola de Música. 

 

Seu de l’antiga Cooperativa la Fraternitat i del Centre Republicà, avui Escola de Música 

 

Per una altra banda, el 1918 s’havia fundat l’Ateneu Navassenc, adherit a la Lliga: el 
partit conservador catalanista i d’orientació catòlica. Ben aviat el poble va quedar 
polaritzat en dos bàndols antagònics. Cada un tenia el seu cafè, local d’espectacles i 
pista de ball; fins i tot els seus propis metges i professionals, i durant la festa major es 
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feien convocatòries per separat. L’escalada de tensió provocada per aquest 
confrontament es va agreujar durant la dictadura de Primo de Rivera, quan es van 

clausurar els centres vinculats als sectors progressistes i anarquistes, i va culminar 

quan els revolucionaris van incendiar l’església i van assassinar el rector, mossèn Josep 
Morta Soler, el 6 d’octubre de 1934, durant l’anomenat Bienni Negre. La confrontació 
va continuar fins a la Guerra Civil, que a Navàs va ser especialment cruenta, i el 1936 

l’església va tornar a ser cremada. Es van destruir els cinc altars que tenia i la major 

part del mobiliari; també es van fer destrosses a la Rectoria i es va cremar l’arxiu 
parroquial. 

L’onada anticlerical també va provocar destrosses en les esglésies dels altres nuclis del 

municipi. Només se’n va salvar la de Santa Fe de Valldeperes, ja que abans que 

arribessin els escamots revolucionaris la família Sunyer, propietaris del mas, va poder 

desmuntar i amagar bona part dels retaules. 

 

La colònia Palà a la segona meitat del segle XX 

A la dècada de 1940,en plena postguerra, es van emprendre moltes obres a la colònia, 

pràcticament totes en mans del constructor Sala, de Cardona. Es va construir el pont 

d’accés als pisos de les Galeries, es van renovar cases i es construïren jardins. Però 

l’obra més rellevant va ser la reforma integral de l’església, dedicada al Roser i a Sant 
Llorenç de Brindisi, patró del mas i de la colònia. La va beneir el bisbe Comellas el 24 de 

juny de 1942. A la dècada de 1950 es va construir el camp de futbol i es va remodelar 

el teatre. El 1956 van finalitzar les obres de la Granja, que proveïa de productes de 

l’hort i animals de consum. 

Entre 1951 i 1952 es va produir una nova desavinença familiar, en aquest cas entre els 

germans Joan i Francisco Palà Claret, que fins aleshores portaven la gestió de la colònia 

conjuntament. Joan s’encarregava de la gestió de la fàbrica i era una persona distant, 
amb importants ambicions socials i polítiques (va arribar a ser diputat a les Corts). 

Francisco s’encarregava de les tasques relacionades amb l’agricultura i era una persona 
més assequible. El resultat fou que Francisco va marxar i va vendre la seva part a Joan. 

El conflicte va provocar també una certa divisió interna entre els habitants de la 

colònia, i algunes famílies va marxar amb Francisco a les fàbriques del Llobregat. Per la 

seva banda, amb els diners cobrats Joan va poder fer la darrera gran inversió a la 

colònia, que consistí en renovar maquinària i construir l’anomenada casa dels motors: 
un edifici que estava destinat a ubicar-hi dos grans motors de gasoil per completar 

l’energia en èpoques d’escassetat o estiatges. 

Joan Palà també va iniciar en aquesta època una gran reforma de la casa pairal per 

convertir-la en un petit palau, tal com és actualment. El disseny va anar a càrrec del 

prestigiós arquitecte noucentista Josep Danès i Torras. Així mateix, el 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 o xalets per als encarregats i majordoms, a l’altre voral de la carretera. Van ser 
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projectades per l’arquitecte manresà Jesús Borràs, i les obres es van encarregar a 
Construccions Barau. 

 

 

Mas Palà, la Casa de l’Amo de la colònia 

 

Joan Palà i Claret va morir el 10 de maig de 1960 sense veure acabades les obres. En 

aquests anys es va iniciar la reconstrucció dels pisos de la carretera (el 1966) i també 

del pont sobre el riu Cardener. Des que l’havien destruït per la guerra només hi havia 
una palanca de fusta. Després de molts anys de bonança, a la dècada de 1960 va 

començar una crisi per al sector tèxtil que conduí al tancament de la fàbrica a finals de 

1971. Encara hi va haver un intent per donar-li un nou ús, amb la iniciativa d’una 
fàbrica de plàstic que no va reeixir. El 1982 una riuada va provocar la destrucció de la 

resclosa, que ja estava malmesa. L’any 1980 va sortir a subhasta bona part de la 
colònia, i en els anys posteriors el poble va restar pràcticament abandonat.  

 

Evolució del poble de Navàs a partir de la segona meitat del segle XX 

Durant les dècades de 1950 i 1960 Navàs es va consolidar com a poble industrial i 

comercial, i va experimentar un increment demogràfic important, sobretot gràcies a la 

immigració de fora de Catalunya, bàsicament procedent d’Andalusia. El poble es va 
estendre per les zones del nord i oest. L’any 1958 es va formar el barri de Cal Miquel, 

que quedava separat del poble pel torrent de la Devesa, que llavors estava descobert. 

L’any 1947, en època de l’alcalde Agustí Brunet, es va projectar el Passeig de 

Circumval·lació i algunes places, entre les quals hi havia la de l’Ajuntament.  
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Escola Diocesana 

 

La crisi del tèxtil va afectar de manera important al llarg de la dècada de 1960, quan la 

majoria de fàbriques del poble van anar desapareixent. La Fàbrica Nova va tancar el 

1968. Paral·lelament, però, s’hi van instal·lar indústries d’altres sectors, com les 
dedicades a la fabricació de mobles o maquinària. 

Al llarg de tots aquests anys i fins els nostres dies el poble ha comptat amb una rica 

vida associativa, al principi amb entitats sorgides a redós de la parròquia i, més tard, 

amb un reguitzell d’associacions laiques que s’han anat succeint en l’àmbit de l’esport, 
la cultura i el foment de les tradicions populars. Navàs també ha comptat amb 

destacats centres educatius sorgits de l’àmbit religiós. L’Escola Diocesana, iniciada el 

1951 i reconeguda oficialment el 1960, fou el primer centre de formació professional 

sorgit en un poble petit. El col·legi Sant Josep de les Germanes Carmelites va iniciar-se 

l’any 1925 i a la dècada de 1960 s’amplià considerablement. En l’àmbit de 

l’ensenyament públic continuava funcionant l’escola que s’havia inaugurat el 1936, en 

un modern edifici. 

 

Evolució de la resta de nuclis en els darrers anys 

Pel que fa a la resta de nuclis que conformen el terme de Navàs, l’antic cap de 
municipi, Castelladral, és el que va experimentar un retrocés més acusat. La davallada 

important s’esdevingué a partir de l’any 1945, i el 1965 Castelladral ja només agrupava 

el 3% de la població del municipi. Actualment, al nucli de Castelladral tan sols hi resten 
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l’Alberg (antic Ajuntament), l’església, la nova rectoria (construïda l’any 1950), el 
cementiri i cal Moliner. 

 

 

Castelladral 

 

El Mujal va resistir força més bé el gran despoblament de les àrees rurals que va tenir 

lloc a partir dels anys 1960. Hi devia contribuir el fet que es troba relativament a prop 

de Navàs. Tot i això, a la dècada de 1970 hi hagué una davallada important. Fou 

aleshores quan es va tancar l’escola. En els darrers anys la població ha experimentat 
un lleuger creixement i s’ha estabilitzat, sobretot gràcies a la vinguda d'estadants de 

segona residència o als descendents d’antics vilatans que s’han anat arranjant algunes 
cases. 

A Palà, després del tancament de la fàbrica el 1992 una empresa de Madrid va 

comprar l’antiga colònia en subhasta. Dies després representants de l’empresa van 
intentar desnonar 23 famílies que ocupaven els pisos. L’alcalde de Navàs, Jaume Pons, 
va frenar aquesta temptativa i el 1992 va anunciar que l’Ajuntament comprava Palà. El 
1994 s’arribava a un acord: els pisos quedaven per les famílies i el camp de futbol, el 

cinema, l’oficina municipal i l’església van passar a propietat municipal. 
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TOPONÍMIA I ESCUT 
 

Toponímia dels principals nuclis de Navàs 

El topònim de Navàs és citat per primera vegada al segle X amb el nom de Nabares 

referit a la masia de can Vall i al turonet on s’ubica. La referència més antiga es troba 

en un document de la Biblioteca Apostòlica Vaticana de Roma. És una còpia del segle 

XI d’un document original del segle X que s’ha perdut. Es tracta d’un precepte del rei 
franc Lotari, datat a l’any 982, en el qual confirma unes possessions del monestir de 
Ripoll, que tenia una propietat alodial al pla de Navàs anomenada Nabares. 

Concretament: “en el pagus del Berguedà, l’alou que s’anomena Viure i el de Merlès, el 

de Navàs i el de la Serra”. La relació entre l’antic topònim Nabares i la masia de Can 

Vall s’ha pogut establir a partir d’un document notarial de l’any 1622, conservat a 
l’Arxiu del Mujal, on el propietari de can Vall esmenta que els seus predecessors van 

comprar el mas Nabars (BADIA, 1984b: 119-120). Durant el segle XIV el topònim es 

troba escrit com a “Nabars” o “Nabas”. En els segles posteriors continua en la forma de 
“Nabas”, “Nabars” i finalment “Navàs”. 

Prop de la masia de can Vall s’hi han identificat dos jaciments arqueològics d’època 
ibèrica i romana. Han estat el motiu perquè s’hagi relacionat l’antic nom de Navàs amb 
el topònim preromà “Nava”, que significa “pla voltat de muntanyes” (BADIA, 1984). 

Això concorda amb la geografia de Navàs, que és un pla voltat per muntanyes excepte 

per l’est, per on passa el riu. Un altre topònim similar és el de “Navarons”, referit a un 

antic mas proper. 

El filòleg Joan COROMINES (1996, vol. V: 449), en canvi, considera que aquest topònim 

no té un origen pre-romà sinó que, segons ell, deriva de navarresos i vindria a designar 

un petit poblat de navarresos. Aquesta explicació té l’inconvenient que en aquesta 
època no existia a la zona de Navàs pròpiament cap poblat, sinó només un pla amb 

alguns masos. 

Fa uns anys hi va haver certa polèmica sobre si el nom del poble s’havia d’escriure 
Navàs o Navars, conservant una forma més arcaica. Finalment es va optar per la forma 

Navàs, que és la més estesa i arrelada entre la població. 

Un altre topònim interessant és el del segon nucli del municipi, Palà de Torroella. Els 

primers esments documentals del lloc de Palà són del segle X; concretament, una 

donació de terres de l’any 996 on s’esmenta el lloc Palaco, amb les seves afrontacions, 

dins el terme del castell de Torroella (BADIA, 1988: 163). És interessant perquè alguns 

investigadors han apuntat la hipòtesi que en època alt-medieval els derivats de palau, 

com Palà, podien fer referència a un tipus d’institució que l’estat emiral andalusí va 
imposar al segle VIII amb finalitats fiscals i defensives, possiblement amb antecedents 

en l’administració diocesana visigòtica. Aquests “palaus” solen estar situats en llocs 
estratègics de la xarxa viària i dels cursos dels rius. En el cas de Palà de Torroella 

aquesta possibilitat es veu reforçada per la seva situació privilegiada, a tocar del 

Cardener i a peu del camí ral de Cardona, que era l’antic camí de la sal. En una zona 
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propera hi ha altres possibles “palaus” a Viladelleva (Callús) o prop de Sant Joan de 
Vilatorrada (GIBERT, 2013: 163; MARTÍ, 1999). Un altre indici d’un possible origen àrab 
és el topònim proper del barri de la Rata que, segons Joan Coromines, deriva de l’àrab 
(rihà: molí) i que és indicador d’indrets de molineria. 

Joan COROMINES (1996, vol. VI: 119) també creu que el topònim deriva d’alguna 
forma emparentada amb palau, i apunta a una possible pairalia de tradició romana que 

podria ser Pala(z)an, Palazars, Palatianum o Palatius, però no descarta altres hipòtesis, 

com un origen celta. 

En el cas de Castelladral Joan COROMINES (1996, vol. III: 306) considera que la seva 

etimologia és discutible i que es tracta d’un cas molt similar a Viladrau. Derivaria d’un 
antropònim d’origen germànic que podria ser Edrad o Edral. Així, el topònim 

significaria Castell d’Edral. 

Finalment, el topònim de l’altre nucli important, el Mujal, segons COROMINES (1996, 

vol. V: 419) és un derivat del llatí modius (muig), que és una mesura de capacitat. 

 

Escut municipal  

L’escut oficial de Navàs és un escut caironat amb el fons d’atzur (blau) que té al centre 
una custòdia o ostensori amb l’hostia d’argent. A la part superior, per timbre, té una 

corona mural de poble. La custòdia és un senyal tradicional que fa referència al Sant 

Sagrament, venerat a l’església de Castelladral, que fou el cap del municipi al segle XIX. 

L’escut va ser aprovat el 12 de desembre de 1997 i publicat al DOGC el 12 de gener de 

l'any següent amb el número 2554. 
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ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 
 

POUM 

La normativa urbanística de caràcter més general actualment vigent a Navàs és el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el mes d’abril de 
2019, el qual va substituir les Normes Subsidiàries que s’havien aprovat el 1994. 
Aquest és l’instrument marc que planifica el desenvolupament urbanístic de Navàs, 

però com que existeix un Catàleg del Patrimoni (PEUPIC), que és un instrument més 

específic en relació a la protecció del patrimoni, ens centrarem en aquest últim. El 

PEUPIC és anterior al POUM i, per tant, el POUM recull i integra les propostes de 

protecció definides en el Catàleg del Patrimoni. 

 

PEUPIC 

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

històrics i ambientals de Navàs (Bages), conegut amb les sigles PEUPIC, es va portar a 

terme entre els anys 2015 i 2018 amb el suport del Servei de Patrimoni Arquitectònic 

Local de la Diputació de Barcelona. Es va aprovar definitivament el 20 de febrer de 

2019. Se’n va encarregar un equip de professionals interdisciplinari dirigits i coordinats 

directament per la diputació de Barcelona (SPAL), a través d’Imma Vilamala Aliguer 

(historiadora) i Àlvar Caixal Mata (arqueòleg), i va comptar amb un equip redactor 

format per Xavier Claparols Llach (arquitecte), Goreti Vila Fàbregas (historiadora i 

arqueòloga), i Isabel Lleonart Botia (biòloga), així com també amb la col·laboració de 

Jordi Grabau Fígols (infògraf) i Lucía Fernández Arias (administrativa). Val a dir que com 

a punt de partença d’aquest document es va prendre l’Inventari del patrimoni 

arquitectònic i històric de Navàs que l’autor del present Mapa va realitzar l’any 1994. 
Seguint la nova generació de catàlegs del patrimoni, el PEUPIC té una voluntat 

interdisciplinària i no es limita al patrimoni arquitectònic clàssic, sinó que incorpora, a 

més dels bens arquitectònics (conjunts i elements individuals), béns arqueològics, béns 

socioculturals i etnològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics. Les xifres de 

béns que s’han catalogat al PEPIC són les següents: 

Conjunts arquitectònics (CA): 17 

Elements arquitectònics (EA): 144 

Patrimoni arqueològic (BARP): 44 

Patrimoni natural (BN): 13 

Patrimoni ambiental i paisatgístic (BAMP): 9 

Total de béns catalogats: 227 
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Per a cadascun dels béns catalogats es proposa un o diversos nivells de protecció entre 

els següents: 1. Integral, 2. Conservació, 3. Parcial, 4. Ambiental, 5. Documental, 6. 

Àrea d’expectativa arqueològica. 

Així mateix, es tenen en compte també les figures pròpies de la legislació general de 

protecció del patrimoni; és a dir: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) i Bé de Protecció Urbanística (BPU). Cal dir que el PEUPIC va fer 

una proposta per augmentar considerablement el nombre d’elements BCIL, els quals 

van ser aprovats i publicats al DOGC amb data de 29 d’abril de 2019. 

Finalment, el PEUPIC desenvolupa una normativa específica que inclou consideracions 

sobre el règim general d’intervenció sobre els béns del Catàleg, disposicions particulars 
sobre els diferents tipus de béns, condicions d’intervenció en els elements 

arquitectònics i en els conjunts arquitectònics, normativa particular del patrimoni 

arqueològic i paleontològic, normativa particular dels béns ambientals i paisatgístics, 

normativa particular de protecció del medi natural i altres regulacions i disposicions 

transitòries. Així mateix, està complementat amb una síntesi històrica i geogràfica i 

també amb un bon nombre de plànols i documentació gràfica. 

 

Catàleg de masies  

El Pla Especial de Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions en el sòl no 

Urbanitzable es va redactar l’any 2011 i va ser aprovat en data 25 de gener de 2012. És 

un document que, si bé no és pròpiament una figura urbanística de protecció del 

patrimoni, sí que identifica les edificacions existents en el sòl no urbanitzable del 

municipi que compleixen els requisits per raons arquitectòniques, històriques, 

mediambientals, paisatgístiques o socials, per a la seva reconstrucció o rehabilitació, i 

estableix les condicions reguladores d’edificació i ús, incloent una fitxa individualitzada 

per a cada element. 

En la tramitació del document, i d’acord amb la prescripció de la Comissió 
d’Urbanisme, es van excloure del catàleg les edificacions en estat ruïnós que no podien 

demostrar l’ús d’habitatge en origen i l’estructura de l’edificació, atès que la 

documentació presentada no ho justificava de manera suficient. Aquestes edificacions 

en ruïnes van ser excloses del catàleg i figuren en el document final en un inventari 

annex, igual que alguns habitatges de recent construcció. 

Les masies i cases rurals incloses en el catàleg són 114, les masies en ruïnes són 27, i 

els habitatges de recent construcció 23. Ja hem dit que les masies incloses en el 

Catàleg de masies i les del PEUPIC no són cent per cent coincidents. 

 

Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat (PDUCLL) 

Aquest document va ser aprovat definitivament el 8 de juny del 2007. És un pla que 

inclou nou municipis riberencs que presenten diverses colònies industrials tèxtils d’alt 
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valor patrimonial encaixades en l’estreta vall i vora l’eix viari del Llobregat. L’única 

colònia industrial en l’àmbit del Pla que es troba en terme municipal de Navàs és la de 

Cal Forcada i, de fet, no es tracta pròpiament d’una colònia sinó d’una fàbrica de riu. 
En l’àmbit de l’estructura ecològica i paisatgística, un dels valors ambientals més 

remarcables considerats pel Pla és la integració de les colònies en el paisatge fluvial. 

S’estableix una Zona de Protecció Immediata que actua com a àmbit de buffer en 

relació a creixements residencials i industrials. Es delimita també la Zona de Protecció 

Propera que inclou els vessants laterals de llevant i ponent fins les línies de carena i els 

boscos immediats. I també s’identifiquen els edificis a preservar i s’hi estableix una 
normativa bàsica de protecció. 

 

Elements declarats Bé d’Interès Local (BCIL) 

Actualment, després de l’ampliació resultant de la proposta del PEUPIC, a Navàs hi ha 

35 BCILs, que són els següents: 

 Colònia de Palà de Torroella 

 Sant Cugat del Racó 

 Sant Salvador de Torroella 

 Santa Fe de Valldeperes 

 Església de Sant Miquel de Castelladral 

 El Castell 

 Església de Santa Creu del Mujal 

 Església del Roser de Palà Vell 

 El convent 

 Mas Palà 

 Casa de l'amo 

 Teatre 

 Grup de cases del carrer de la Terrassa 

 Jardins i horts del Mas Palà 

 Escola de Música. Antiga Cooperativa 

 Centre d'Assistència Primària 

 Església parroquial de la Sagrada Família de Navàs 

 Rectoria de la Sagrada Família de Navàs i edifici de la Llar 

 Casa a la Carretera de Berga, 29 

 El Mercantil 

 Cal Simó 

 Farmàcia Maristany 

 Cal Miquel 

 Antiga tanca de l'estació del tren 

 Fàbrica Nova (parcialment BCIL) 

 Pedró-capelleta de la Pietat de Torroella 

 Església de Sant Genís de Masadella 
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 Església de Sant Cugat del Racó 

 Rectoria de Sant Cugat del Racó 

 Església de Sant Salvador de Torroella 

 Rectoria de Sant Salvador de Torroella 

 Església de Santa Fe de Valldeperes 

 Església de Santa Maria de les Esglésies 

 Pla de Sant Pere 

 Torre de telègraf de Can Solana 

 

Elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Actualment al municipi hi ha quatre elements reconeguts com a BCIN (Bé cultural 

d’Interès Nacional) i hi ha un altre que entenem que ho hauria d’estar. Els BCINs 
reconeguts són els castells, i ho són en virtut del decret de l’any 1949, que incloïa sota 
aquesta protecció tots els castells o fortaleses militars d’Espanya (BOE 05/05/1949). 
Aquests castells estan matriculats o donats d’alta en el registre de BIC (estatal) i de 
BCIN (figura equivalent, a Catalunya), i per tant són BCIN a tots els efectes, encara que 

les seves restes siguin escadusseres, com és el cas dels castell de Castelladral o el del 

Torroella. Sobre el castell del Mujal cal dir que no se sap amb seguretat on estava 

ubicat. La correlació amb l’actual masia de la Torre és tan sols una hipòtesi, per bé que 
amb un fonament sòlid. 

Així doncs, els castells catalogats com a BCIN són els següents: 

 Castell de Castelladral 

 Castell de Solivella 

 Castell de Torroella i restes de l'església de Torroella Vell 

 Castell de Mujal. La Torre 

 

En un cas similar als castells es troben les creus de terme, ja que segons un decret de 

l’any 1963 (BOE 30/03/1963), també passen a ser considerades BCIN les creu de terme 
o de camí que tinguin més de 100 anys. Al municipi de Navàs n’hi ha una que 
considerem que s’hauria d’acollir a aquesta normativa. És la Creu de l’Obac, que es 

troba situada a la vora d’un antic camí d’accés al castell de Torroella. En el Catàleg del 
Patrimoni de Navàs (PEUPIC) ni tan sols s’ha catalogat aquesta creu. No en coneixem 
notícies documentals, tan sols una inscripció que hi ha a la mateixa creu de ferro, de 

l’any 1882. Considerem, però, que el basament de la creu és més antic, probablement 

d’origen medieval, ja que es trobava en el camí d’accés al castell. Per tot això la Creu 
de l’Obac s’hauria de reconèixer com a element BCIN. Pel que fa a la resta de creus que 

es troben al municipi són relativament modernes. 
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Creu de l’Obac 

 

Protecció d’espais naturals 

Pel que fa a la protecció d’espais naturals, no hi ha en territori de Navàs cap espai 

natural protegit. Així doncs, la protecció dels béns naturals queda coberta amb les 

figures de protecció patrimonial i urbanística que ja hem esmentat, fonamentalment el 

POUM, PEUPIC i PDUCLL. 
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EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS 
 

Centre d’Interpretació Enoturístic l’Escorxador 

Aquest és l’equipament patrimonial més rellevant de Navàs i s’ha inaugurat molt 
recentment, el març de 2021. S’ha concebut com un node principal en la xarxa de 

difusió de la denominació d’origen Pla de Bages, i també està vinculat al Geoparc de la 

Catalunya Central. El centre s’ubica a l’edifici de l’antic escorxador, que s’ha rehabilitat 
amb l’ajuda d’un fons FEDER per instal·lar-hi un muntatge expositiu sobre els vins de la 

denominació d’origen Pla de Bages, mentre que al vestíbul s’hi ha emplaçat un punt 
d’informació turística, i als cossos de l’ala oest s’hi preveu habilitar una botiga i un 

espai per a tallers i tastos. Aquest centre compta amb un muntatge expositiu de 

qualitat i de disseny innovador, produït per l’empresa d’Artés Expomón. El leitmotiv 

del muntatge recrea un seguit d’ampollers de vins com a suport dels plafons, i té un 
audiovisual de fons. S’hi desenvolupen, entre altres temes: la terra, el paisatge, els 
aromes i les característiques dels vins del Pla de Bages, les varietat autòctones, el 

patrimoni de la pedra seca vinculada a la vinya o els cellers de la D.O. en una sala 

annexa s’hi poden veure tres muntatges audiovisuals més: sobre la vinya tradicional, 
els indrets més emblemàtics de Navàs i un muntatge titulat Memòria i paisatge a 

Navàs. El centre és gestionat amb la col·laboració de la D.O. De moment és un centre 

en la fase inicial d’arrencada, amb un ressò encara limitat. Obre dos dissabtes al matí i 

també s’hi poden fer visites concertades, amb la possibilitat de visites guiades. 

Link: https://www.navas.cat/serveis/equipaments-municipals/centre-enoturistic-del-

pla-de-bages/  

 

 

https://www.navas.cat/serveis/equipaments-municipals/centre-enoturistic-del-pla-de-bages/
https://www.navas.cat/serveis/equipaments-municipals/centre-enoturistic-del-pla-de-bages/
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Centre d’interpretació sobre el cicle lunar Pallissa de Castelladral  

Aquest petit centre d’interpretació es va muntar l’any 2001 quan es va portar a terme 

la rehabilitació de l’antiga Rectoria de Castelladral. Llavors es va decidir d’instal·lar a la 

pallissa d’aquest edifici un muntatge que tenia la intenció d’esdevenir un element 
dinamitzador de les visites al poble. Per les bones condicions de visibilitat, es va 

dedicar al tema del cicle lunar, amb un petit muntatge expositius situat en una de les 

plantes que compta també amb una projecció. Aquest centre, però, ha tingut una 

rendibilitat molt escassa i actualment es troba en qüestionament i en procés de 

redefinció. 

 

 

 

Granja Natura 

Prop del Mujal i de la casa de cal Piano hi ha aquest equipament de gestió privada 

sobre la difusió i didàctica de temes naturals i del món dels animals. Es defineix com un 

centre d’apropament a la natura que ofereix, especialment als més petits i al públic 
escolar, la possibilitat de descobrir, tocar, veure, escoltar i viure la natura a través 

d'instal·lacions i tallers que mostren la vida dels animals. Des dels més exòtics, com l'ós 

rentador, fins als més corrents que es troben als corrals de les cases de pagès, passant 

per daines, tortugues, emús, aus o rosegadors. Aquest centre rep un volum de visites 

important, sobretot de grups d’escolars. 

Link: https://www.granjanatura.com/  

 

https://www.granjanatura.com/
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Altres equipaments 

Altres equipaments de caràcter més cultural o social són la Biblioteca de Navàs, que és 

un equipament modern i dinàmic, inclòs a la xarxa de biblioteques de la Diputació de 

Barcelona, l’Escola de Música de Navàs, instal·lada a l’antiga seu del Centre 

Nacionalista Republicà, o el Teatre de Palà de Torroella, que s’utilitza també a centre 

sociocultural del poble i ha acollit esporàdicament alguna exposició. 
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VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE NAVÀS 
 

Navàs compta amb un patrimoni molt extens i variat, fruit de la història d’aquest 
municipi de vastes dimensions, amb un passat medieval important però també amb un 

desenvolupament més contemporani que va tenir lloc a partir de la industrialització. 

Probablement l’element més singular i reconegut és l’església de Sant Cugat del Racó, 

una de les joies del romànic del Bages i de Catalunya. I tot seguit ja hem d’esmentar 
una diversitat d’elements del patrimoni rural i medieval, entre els que mereix un lloc 

especial el conjunt de tines arcaiques i altres béns relacionats amb el món vitivinícola 

tradicional, repartits en gran nombre per tot el territori. La resta del patrimoni es 

concentra en els nuclis de Navàs i Palà de Torroella, i és il·lustratiu de dos models 

diferenciats del procés d’industrialització: el d’un poble de jove formació que va créixer 

gràcies a una multiplicitat d’indústries tèxtils que s’hi van implantar, sobretot als 

primers decennis del segle XX, i el d’una colònia industrial arquetípica.  

Bo i ampliant aquesta valoració de conjunt, podem destacar els següents aspectes: 

 

Sant Cugat del Racó, Santa Maria de les Esglésies i altres exemples d’arquitectura 
religiosa 

Sant Cugat del Racó és sens dubte una de les esglésies romàniques emblemàtiques del 

Bages i coneguda a tot Catalunya. El seu interès es troba en la bona conservació del 

monument i en algunes característiques que la fan peculiar, com la planta en creu 

grega i el cimbori de forma cilíndrica que és únic a Catalunya, a més del seu bon 

emplaçament en un bonic altiplà dominant i amb magnífiques vistes. A tot això cal 

afegir-hi una nova perspectiva que s’obre com a resultat dels treballs de neteja que 
recentment s’han efectuat a l’església veïna de Santa Maria de les Esglésies. Queda 

clar, amb el que s’ha trobat, que originàriament les Esglésies era un temple molt 

similar al de Sant Cugat: també amb planta de creu grega, amb dues absidioles laterals 

i d’unes dimensions pràcticament iguals. Això fa que les Esglésies guanyi pes i 

s’equipari amb Sant Cugat. Un fet molt significatiu és que les Esglésies depenia del 

monestir de Sant Llorenç prop Bagà i Sant Cugat del de Ripoll, per la qual cosa es pot 

deduir que, tot i les seves similituds, aquestes esglésies tan singulars i properes 

representaven projectes en certa manera rivals. És interessant perquè Santa Maria de 

les Esglésies, i probablement també Sant Cugat, té indicis d’haver tingut una vida 
eremítica en un moment precoç. 

En un segon pla trobem un seguit d’esglésies romàniques o parcialment romàniques 

també d’un interès notable. Són les de Santa Magdalena de Castelladral (del segle XII), 

Torroella Vell (romànica en ruïnes), Sant Genís de Masadella (parcialment romànica), 

Santa Fe de Valldeperes (parcialment romànica) i Sant Joan d’Orriols (d’origen romànic 
però molt modificada). La resta d’esglésies del municipi són obra de les ampliacions 
que s’hi van fer majoritàriament als segles XVII i XVIII, i l’església parroquial de Navàs 
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és un exemple notable de l’arquitectura religiosa de caràcter eclèctic característica 

dels primers decennis del segle XX. 

  

Sant Cugat del Racó 

 

Patrimoni industrial 

Tal com hem dit, d’una banda cal destacar el conjunt de l’antiga colònia de Palà de 

Torroella, que va quedar fossilitzada des del tancament de la fàbrica i és una de les 

més representatives i completes del model de colònia industrial que es va 

desenvolupar a Catalunya, majorment en indrets rurals de les conques dels rius 

Cardener i Llobregat. La colònia conserva de manera íntegra la fàbrica, els edificis dels 

antics equipaments (església, fonda, teatre, escola, camp de futbol), els habitatges per 

als obrers i les antigues residències dels amos. Aquestes últimes amb una arquitectura 

de notable qualitat. També els antics jardins i una gran construcció, avui desocupada, 

que va funcionar com a granja. 

D’altra banda, el nucli de Navàs compta amb dos exemples notables de l’arquitectura 

industrial: la Fàbrica Nova, que si s’hi planteja una rehabilitació de conjunt té molt 

potencial per erigir-se en un espai arquitectònic de referència en ple centre de Navàs, i 

la Fàbrica Forcada, que cal situar en el context de la ruta de les colònies del Parc del 

Llobregat. Així mateix, entre els carrers de Navàs trobem altres exemples menors però 

significatius consistents en petites naus que estan lligades al passat industrial del 

poble. 
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Fàbrica de Palà de Torroella 

 

Arquitectura urbana 

El nucli de Navàs, desenvolupat al segle XIX i especialment a la primera meitat del XX, 

compta amb un bon conjunt d’edificis de notable interès arquitectònic, ja siguin 

públics o habitatges. Alguns entrarien dintre de la categoria d’un modernisme més  
menys discret, com el Mercantil, cal Miquel o la casa de la Carretera de Berga núm. 29; 

d’altres es poden enquadrar dins el noucentisme imperant als anys de la Segona 
República, com l’Escola de Música; altres segueixen un classicisme popular, com la 

Farmàcia Maristany o la casa del carrer Sant Genís núm. 38, i finalment el Club d’Avis 
es podria emmarcar dins una concepció racionalista. Val la pena destacar l’activitat 
que va portar a terme el mestre d’obres Pau Duarri, responsable d’algunes d’aquestes 
construccions.  

 

El Merantill 
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Masies i patrimoni rural 

En un municipi de tradició rural com Navàs és normal que una part molt considerable 

del patrimoni estigui format per les masies. En trobem un gran nombre i algunes 

constitueixen, per la seva magnificència, veritables conjunts monumentals. Per 

exemple, Sant Genís de Masadella, la Garriga, Puiggròs, el Soler, la Capçada, el Sunyer 

de Valldeperes o Vallbona. Unes quantes adopten la forma de casals d’aspecte 
senyorial i de tradició renaixentista. Probablement són hereves de les famílies que 

havien dominat les relacions amb els senyors dels termes, com la Torre, el Castell o 

l’Alzina. Altres exemples notables de signe més divers són Sallés, la Rovira, la 

Llastanosa, can Serra dels Eixibis, el Riols, el Coll, can Vall o cal Ribes. 

També cal tenir en compte altres elements rurals de caràcter menor, com barraques, 

forns i el patrimoni de pedra en sec, molt vinculat al conreu tradicional de la vinya. 

 

Mas Sant Genís de Masadella 

 

Tines medievals i altres elements vitivinícoles tradicionals 

El Bages és una terra de llarga tradició vitivinícola, i en diversos indrets trobem 

testimonis arcaics relacionats amb aquestes tasques. Però Navàs és probablement el 

municipi que concentra un major nombre d’aquest tipus de vestigis. En el nostre mapa 

hem inventariat un total de 15 tines excavades a la roca medievals o de tradició 

medieval i tres trulls. És interessant perquè, si bé sobre les tines se’n té un 
coneixement més clar, els anomenats trulls donen peu a interpretacions que no són 

del tot unànimes. Els germans Corominas, principals especialistes en l’estudi d’aquesta 
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matèria, consideren que s’utilitzaven per a l’obtenció del most, de manera que a la 

plataforma central s’hi trepitjava el raïm i, al mateix temps, els trulls es 

complementaven amb una premsa de biga incorporada que permetia acabar 

d’esprémer la brisa. El most resultant seria canalitzat cap a la pica de recepció, des 

d’on es trascolava probablement cap a un cubell o cup de fusta on el most feia el seu 
procés de fermentació. Altres autors suggereixen que aquests elements es podien 

haver utilitzat en el procés de l’oli, per tal de premsar les olives ja motllurades, i 
l’estudiosa de la cultura popular Maria Estruch s’inclina per la hipòtesi que les tines i 
les premses estaven separades però en ubicacions properes, de manera que la 

fermentació del vi es feia exclusivament a les tines excavades a la roca, mentre que els 

trulls servien només per al premsat de la brisa. Sigui com sigui, l’existència d’aquest ric 
patrimoni arqueològic situa Navàs com un dels llocs imprescindibles per conèixer la 

vessant més antiga de la tradició vitivinícola, i més tenint en compte que el municipi 

s’ha posicionat recentment per esdevenir un node en l’enoturisme del Bages. 

 

Tina de Riols 

 

Eremitoris alt-medievals 

Aquest patrimoni és reduït en nombre i poc conegut, però considerem que té un 

notable interès arqueològic i històric. Al municipi n’hem fitxat tres (la Cova del Lladre, 
la Cova de fornot prop de cal Sastre i la Cova de fornot de la Soleia), i en termes veïns, 

com Sant Mateu de Bages o Viver i Serrateix, n’hi ha mes. Es tracta de probables 

eremitoris (tot i que sobre aquesta qüestió no hi ha encara un consens unànime) de 

molt petites dimensions i excavats a la roca. Són un tipus de coves artificials que 
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adopten la forma d’un forn de pa, per això s’anomenen popularment fornots. 
Tradicionalment s'han interpretat com a eremitoris alt-medievals o bé com a coves 

sepulcrals prehistòriques. Particularment, ens inclinem per la hipòtesi de l’eremitisme, 
i en el cas de la Cova del Lladre demostrem que hi ha indicis sòlids que apunten a 

l’existència d’una tradició eremítica a la zona, concretament al voltant de Santa Maria 

de les Esglésies. Així doncs, aquestes coves podrien ser testimonis dels primers 

anacoretes que van existir a casa nostra en els segles alt-medievals, els quals van 

adoptar els corrents de l’eremitisme provinents del cristianisme oriental. 

 

Cova de fornot prop de cal Sastre 

 

Tombes excavades a la roca i altres jaciments arqueològics 

A Navàs hi ha documentat un nombre molt elevat de jaciments arqueològics. El seu 

coneixement es deu en bona part a la tasca duta a terme per l’historiador Josep M. 

Badia. Es tracta en molt casos de jaciments d’època protohistòrica, ibèrica o romana 

però que són escassament coneguts perquè no s’hi han practicat excavacions 
arqueològiques metòdiques, excepte en casos com les tombes del Passeig Ramon Vall, 

i encara de manera molt parcial. Un altre conjunt de restes arqueològiques que sí han 

quedat visibles són les tombes excavades a la roca d’època alt-medieval, també molt 

nombroses. En aquest sentit és curiosa la coincidència en espais molt propers de 

tombes juntament amb tines o altres elements productius, tots ells excavats a la roca. 

Això és habitual especialment al sector oest del municipi, on abunden els afloraments 

rocosos. Aquests elements poden ser de moments dispars, ja que en principi no tenen 

cap relació entre si, i només tenen el comú el fet d’aprofitar les codines naturals. Entre 
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d’altres, cal destacar la necròpolis de la Vinya de cal Guitarra, la zona entorn de cal 

Garrifes o el conjunt al voltant del Pla de Sant Pere. 

 

 

Tomba i tina dels Caus 

 

Altres elements singulars 

Incloem aquí alguns elements diversos que no són gaire coneguts però que 

considerem de força interès i que s’haurien de reivindicar. Tenen a veure amb l’època 
medieval i/o amb les fortificacions. En primer lloc, el castell de Solivella, que és una 

possible domus en forma de castell amb vestigis d’època gòtica. Tot i estar en ruïnes, 
les restes conservades són molt significatives i tenen l’avantatge que no han estat 

alterades per cap construcció posterior, de manera que si s’hi efectués una excavació i 

una bona restauració en sorgiria, ben segur, un conjunt de gran interès que il·lustraria 

una fortalesa d’origen probablement visigòtic que va perdurar fins a l’època baix-

medieval. Es tracta sens dubte del castell o fortalesa medieval més ben conservat del 

municipi. 

Bigorra Vell és un cas similar però de dimensions més modestes. Són les ruïnes d’una 
construcció que tal vegada podria correspondre a una torre de vigilància alt-medieval i 

que conserva restes molt significatives d’obra en opus spicatum. 
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La Casa del Senyor és una construcció que podria correspondre a una altra possible 

torre o petita fortificació i que ha conservat vestigis del que sembla una petita muralla.  

Era inèdita i la donem a conèixer gràcies a la informació facilitada per Josep Duarri. 

El Camí ciclopi del castell de Torroella és un sender que puja fent ziga-zagues cap al 

turó on hi ha les restes d’aquesta fortalesa i que està reforçat amb uns espectaculars 

murs de caràcter ciclopi, dels quals se’n conserven trams força extensos. Té paral·lels, 

per exemple, amb el cas del castell de Gaià, tots ells mal coneguts. 

 

Finalment, fem esment de diverses balmes amb restes de construccions 

troglodítiques, també de tradició medieval. A Navàs aquest tipus de construccions 

eren força freqüents, ja que existeixen un bon nombre de balmes de dimensions molt 

notables. L’exemple més destacat és la Balma de Comaposada, però també hi ha la 

Balma de la Soleia i, amb unes característiques diferents, les balmes de cal Simon, de la 

Capçada o de Canet; aquesta última ja esfondrada. 
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Balma de Comaposada 

 

Patrimoni moble: retaules de l’església de Valldeperes 

L’apartat de patrimoni moble és escàs a Navàs, però cal fer esment de dos retaules 

destacables que tenen l’avantatge que s’han pogut conservar a l’església per a la qual 

van ser concebuts. Un és el retaule de Sant Isidre, datat el 1660 i corresponent a la 

primera etapa de la retaulística del barroc. Destaca per la riquesa temàtica i pel fet 

curiós que en comparteixen la titularitat els dos sants protectors de la pagesia: 

Galderic, de tradició catalana, i Isidre, el sant madrileny. Fins fa poc no se’n coneixia 
cap notícia documental, però el 2015 un grup d’investigadors van poder identificar-ne 

l’autor, que és l’escultor manresà Josep Generes. Aquesta és l’única obra d’aquest 
autor que es conserva in situ. L’altre exemplar de l’església de Valldeperes és el retaule 

del Roser, d’estil renaixentista i d’autor desconegut. 

 

Retaule de Sant Isidre de Valldeperes 
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Patrimoni immaterial 

En aquest àmbit cal fer esment d’algunes tradicions antigues que s’han conservat amb 
més o menys vigor fins als nostre dies, com són el Ball de Cascavells de Castelldral o 

les Caramelles en els diversos pobles: Navàs, Castelladral o Palà de Torroella. També 

ressaltem altres tradicions de més recent creació que van prendre una forta 

embranzida a la segona meitat del segle XX i que han acabat esdevenint signes arrelats 

de la identitat d’un poble de recent formació com és Navàs. Ens referim als nans i 

gegants de Navàs, i a les músiques i balls que tenen associats. Les músiques són obra 

del compositor Josep M. Castella, molt arrelat a Navàs.  

 

 

Ball de nans de Navàs 
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ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS INVENTARIATS 
 

Àmbit i tipologia dels elements 

S’han inventariat un total de 469 elements, una xifra que considerem alta, tot i que en 

proporció a les dimensions molt grans del terme municipal. Pel que fa a àmbits i 

tipologies dels elements inventariats, el predomini, com és normal, és dels béns 

immobles i especialment dels edificis. D’un total de 320 edificacions (entre edificis i 

conjunts arquitectònics) la gran majoria pertanyen a masies i cases de pagès disperses, 

però també hi ha un nombre important d’edificis urbans. Així mateix, les barraques 

(148) s’inclouen en la categoria d’edificis. També és remarcable el nombre d’elements 
arquitectònics (54), molts dels quals corresponen a tines, trulls, etc, i també són 

elevats els jaciments arqueològics (36). Les xifres són les següents: 

Patrimoni immoble (total: 421) 

Edificis: 288 
Conjunts arquitectònics: 32 
Elements arquitectònics: 54 
Jaciments: 36 
Obra civil: 11 
 

Patrimoni moble (total: 9) 

Elements urbans: 2 
Objectes: 4 
Col·leccions: 3 
 

Patrimoni documental (total: 6) 

Fons d’imatges: 0 
Fons documentals: 6 
Fons bibliogràfics: 0 
 

Patrimoni immaterial (total: 23) 

Manifestacions festives: 5 
Tècniques artesanals: 0 
Tradició oral: 7 
Música i dansa: 11 
Costumari: 0 
 

Patrimoni natural (total: 10) 

Espècimens botànics: 4 
Zones d’interès: 6 
Jaciments paleontològics: 0 
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Cronologia 

Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini dels 
elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 288 elements; seguits de 

l’època medieval (97 elements) i l’època moderna (59 elements). Cal dir que el criteri 

que s’ha seguit quan un elements correspon a més d’una època és comptabilitzar-lo en 

l’època més antiga. Això fa que el nombre d’elements medievals sigui molt alt i el 
nombre d’elements d’època moderna sigui relativament baix. Es deu al fet que la gran 

majoria de masies són d’origen medieval, tot i que normalment després han continuat 
fins als nostres dies. Les èpoques anteriors tenen una presència força destacada, amb 

9 elements d’època prehistòrica i 8 elements d’època antiga. Els elements sense època 

corresponen al patrimoni natural. 
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Titularitat 

La titularitat és majoritàriament privada (405 elements). Els elements públics tenen 

una presència menor (52 elements) i els elements de propietat privada accessible són 

encara més pocs (12 elements). La major part dels  elements públics es refereixen al 

patrimoni immaterial: manifestacions festives, tradicions orals, etc. 

 

  

 

Estat de conservació 

L’estat de conservació del patrimoni de Navàs és en general bo. El nombre d’elements 
qualificats en bon estat és de 238; en estat de conservació regular, 143; i n’hi ha 88 

que consten en estat de conservació dolent. 
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3. Elements no fitxats 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

A continuació incloem una informació bàsica sobre alguns elements que, per diverses 

raons, no han estat inventariats i donats d’alta al Mapa amb fitxa pròpia. Tot i així, en 

aquesta memòria hem volgut recollir informació rellevant sobre aquests elements. 

Aquests són els criteris que hem seguit a l’hora de fitxar o no fitxar un element. 

 

Criteris de selecció dels elements no fitxats 

• Hem inclòs en la llista d’elements no fitxats elements que ja no existeixen perquè 

s’han destruït, com la Tomba de Barquets. 
• Elements que es troben fora del terme municipal de Navàs però que en altres 

inventaris, per exemple la Carta Arqueològica o el PEUPIC, consten com a 

pertanyent a Navàs. Pot ser per error o a conseqüència dels canvis efectuats en la 

darrera revisió dels termes municipals. 

• Elements que s’han afegit a última hora en la Carta Arqueològica (CCAA) o a 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPA), els 

quals només tenen una “prefitxa” o tenen una informació incompleta, per exemple 

sense les coordenades. 

• Tres masos en ruïnes que formen part del Catàleg del Patrimoni de Navàs (PEUPIC) 

però que tan sols conserven vestigis molt escadussers o són de molt difícil accés, 

sovint perquè en els darrers anys s’han tallat alguns camins. 
• Alguns masos que formen part del Catàleg de Masies en el seu annex de masos en 

ruïnes i que considerem d’un cert interès però que, igualment, són de molt difícil 

localització i accés. 

• Tines i trulls que consten en el llibre especialitzat en aquest tema dels germans 

Corominas que, o bé tenen unes coordenades incorrectes, o bé són de molt difícil 

localització i accés. 
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INFORMACIÓ DELS ELEMENTS NO FITXATS 
 

- Jaciments arqueològics 

 

Tomba en el Camí del Pont de Barquets a Castelladral 

 

Aquest jaciment està fitxat a la Carta Arqueològica (CCAA 12298) i al PEUIPIC 

(27.BARP). Es tracta d’una tomba que era excavada a la roca, tal vegada d’època 
visigòtica, i que ja no existeix, atès que es trobava enmig d’un camí i fou destruïda 
recentment en un rebaix del camí. Mesurava uns 2,40 m de llargària màxima i uns 0,65 

m d'amplada pel costat nord i 0,67 m pel costat sud, i presentava una orientació nord – 

sud (340º N). Per la tipologia i dimensions de l'estructura sembla que podria tractar-se 

d'una tomba d'època visigòtica. 

A finals de la dècada dels anys 1980 es va posar al descobert aquesta possible tomba 

en realitzar-se un rebaix en el camí que va suposar l'afectació de la part superior de la 

tomba i la remoció del seu rebliment. Segons el seu descobridor Josep Rodríguez, veí 

de Súria, la tomba encara conservava alguna de les lloses de coberta i restes òssies 

remogudes que van quedar a la vista. L'any 2000 es va incloure en a Carta 

Arqueològica. L'any 2018 arran de la realització del Catàleg del Patrimoni de Navàs 

(PEUPIC) encara era perfectament visible i es conservava en condicions. Actualment la 

tomba ja no es conserva ni en queda cap rastre. Si comparem les fotografies del 2018 i 

les actuals es pot observar que, en la ubicació concreta on hi havia la tomba, el camí ha 

estat rebaixat, fet perfectament visible en un dels marges del camí. Per tant, està clar 

que en algun moment entre 2018 i 2021 s’ha realitzat un nou rebaix del camí en 
aquest sector que ha tingut com a resultat la destrucció d’aquesta tomba. 

Bibliografia: 
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CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). Pla Especial Urbanístic de protecció 

del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages). 

Ajuntament de Navàs. Fitxa 27.BARP 

 

Armaris del Reguer del Perejoan (jaciment arqueològic) 

Aquest jaciment arqueològic, consistent en un enterrament en forma de cavitats 

excavades a la roca, es troba en terme municipal de Viver i Serrateix, prop del 

termenal amb Navàs a la zona de Valldeperes. En la fitxa de la Carta Arqueològica de la 

Generalitat (CCAA 1571) es situa per error en terme de Navàs. En el Catàleg del 

Patrimoni de Navàs (PEUPIC) es repeteix aquest error. En la seva fitxa (22.BARP) la 

descripció del jaciment correspon a la realitat, però les coordenades UTM (ETRS89 

395208, 4641208) corresponen a un indret dins del terme de Navàs on no hi ha res.  

Les coordenades UTM correctes d’aquest jaciment (segons Jordi Planas, de la masia del 

Sunyer de Valldeperes) són aproximadament les següents: ETRS89 395374, 4641454. 

 

Collet de les Caixes 

Jaciment que està catalogat com a pertanyent al terme municipal de Navàs, tant a la 

Carta Arqueològica (CCAA. 1562), com al Catàleg del Patrimoni de Navàs (16.BARP) 

perquè fins fa poc el termenal entre Navàs i Viver i Serrateix passava just per la 

cinglera on hi ha les restes. Amb la recent modificació dels límits dels termes 

municipals el jaciment ha quedat clarament dins el terme de Viver i Serrateix, uns 50 

metres. 

Es tracta d’un jaciment d’època medieval format per dos elements que no tenen 
relació directa: d’una banda un conjunt de tres tombes alt-medievals excavades a la 

roca i uns dipòsits (que actualment encara són visibles) i de l’altra un habitatge dels 
segles XI-XII que correspondria a una ferreria. Aquest últim està situat a l’extrem nord 
de la codina i actualment es troba cobert de forma temporal per preservar-ne la 

conservació. Ara només se’n pot identificar la paret de roca natural i els encaixos de 

l’antiga coberta. 

Les tombes segueixen una orientació nord-est / sud-oest. Pel que fa a l’habitatge, es va 
excavar l’any 2007 i consistia en una estructura de planta rectangular de 20 m de 
llargada per 7 m d’amplada. Estava 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). Els murs eren de la tipologia 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. En 
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aquest espai s’hi van recuperar diversos fragments de ceràmica, estris de ferro, un 
anell de bronze, restes faunístiques i fragments de molins manuals. S’hi van 
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 d’aquest 

habitatge a la roca s’hi observen diferents encaixos d’alguna construcció que tindria 
continuïtat, possiblement amb funció d’estable i que no va ser excavat. En una roca de 
l’indret s’hi poden observar una sèrie de gravats o incisions esquemàtiques. 

La cronologia de l’edifici es basa, a banda de l’anàlisi dels materials ceràmics, en la 
datació radiocarbònica. Els resultats són que l’assentament va tenir una vida molt 
curta, entre el segle XI i primera meitat del XII.  

Observacions: 

Josep Barberà i Antoni Daura van donar a conèixer el jaciment per primera vegada en 

una publicació de l’any 1982. L’any 1984 es van identificar en una zona de boïga un 
mínim de tres tombes excavades a la roca. 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 es 

va incorporar el jaciment a la carta arqueològica del Bages. 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”. El 2009 el jaciment es va cobrir per la seva millor conservació sota la 

direcció de l’arqueòleg Ramon Rodríguez (RODRÍGUEZ, 2009). 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 (FOLCHGIBERT, 2011: 823-830), 

(FOLCH-GIBERT-MARTÍ, 2012: 112-122). Durant la realització l’any 2015 del Catàleg del 
patrimoni de Navàs (PEUPIC) s’hi van poder observar una sèrie de gravats o incisions 

de caràcter gràfic en una de les roques de l’indret. 
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Migjorn (jaciment arqueològic) 

Possible jaciment arqueològic d’època prehistòrica del qual en tenim uns indicis molt 
febles i que, a més, han desaparegut en l’actualitat. Segons notícies orals, a la part alta 

del terreny on actualment hi ha un petit camp d’oliveres, prop del camí que va cap a la 
Vall de Gitanos i de la casa de recent construcció anomenada Migjorn, hi havia els 

fonaments d’unes estructures de planta circular, més o menys agrupades. N’hi havia 
unes set o vuit, de la mida aproximadament d’una barraca. En aquest indret 
l’arqueòleg Miquel Cura hi va recollir superficialment una pedra de sílex en una 
exploració feta entorn de 1994. Anys més tard es va tallar una part de bosc i es va 

aplanar lleugerament el terreny per plantar-hi les oliveres, de manera que les restes 

foren destruïdes. Cal dir que a uns 300 m al nord hi ha el dolmen de les Comes. Totes 

aquestes dades apunten, tot i que amb moltes reserves, a la possible existència d’un 
poblat d’època proto-històrica o tal vegada anterior. 

Aquest jaciment era conegut per Isidre Costa (àlies Pinyer), un afeccionat de Palà de 

Torroella que a la dècada de 1990 el va donar a conèixer al mossèn de Palà de 

Torroella, Ramon Florensa, a Isidre Barca i a Josep Duarri. També hi va fer una visita, 
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entorn de 1994, l’arqueòleg Miquel Cura. Fins el moment present era un jaciment 

inèdit, i el donem a conèixer gràcies a la informació facilitada per Josep Duarri. 

Les coordenades UTM són les següents: ETS89 395710, 4635687. 

 

Jaciment de Migjorn 

 

Racó dels Ossos de cal Teulé 

En el moment de tancar el present treball a la Carta Arqueològica de la Generalitat de 

Catalunya hi apareix una “prefitxa” d’aquest jaciment, del qual no es donen les 

coordenades (CCAA 1570). Aquest jaciment no consta al Catàleg del Patrimoni de 

Navàs (PEUPIC). Es diu que és una balma sepulcral d'enterrament col·lectiu i d'època 

eneolítica. Es tracta d'un abric natural de 0'59 m d'alçària, 3'74 m d'ample i 1 m de 

fondària. L'interior fou excavat, però no aportà cap mena d'aixovar. Segons Serra i 

Vilaró tan sols es recolliren tres cranis molt malmesos. 

Bibliografia: 

SERRA VILARÓ, J (1923). El vas campaniforme a Catalunya i les coves sepulcrals 

eneolítiques. Museu Arqueològic Diocesà, Solsona. 

 

 

- Masos en ruïnes 

 

Maçanerots 

Masia en ruïnes que es troba pròxima a Maçaners. Forma part del Catàleg del 

Patrimoni de Navàs (74.BARP) i del Catàleg de masies. Les modificacions que s’han fet 
en els darrers anys en la trama de camins, degut a les rompudes de nous camps, fa que 
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actualment sigui molt difícil accedir-hi. Es tracta d’una masia de planta quadrangular, 

actualment coberta majoritàriament de vegetació. La porta principal té una llinda de 

fusta i hi han obertures emmarcades amb pedra carejada i altres sense carejar. Només 

en queden dempeus parcialment alguns murs. 

Coordenades UTM: ETRS89 399144; 4636396 

Història: 

Maçanerots és una masia documentada al segle XIX que podria tenir un origen 

anterior, possiblement de segle XVII-XVIII. En el nomenclàtor de masies de la província 

de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix anomenada com “Cal Massanerots”. Hi 
consta que és una casa, que estava situada a 4 km del nucli de l’Ajuntament de 
Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos. 

Bibliografia: 

AIM3; URBAMED (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases rurals en 

sòl no urbanitzable de Navàs, Ajuntament de Navàs, fitxa núm. 102. 

BADIA, J.M. (1990). “Castelladral en el temps”, El Morralet, Navàs, p. 14. 

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). Pla Especial Urbanístic de protecció 

del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages). 

Ajuntament de Navàs. Fitxa 74.EA 

 

Ca l’Agustí 

Masia en estat ruïnós que forma part del Catàleg del Patrimoni de Navàs (34.BARP) i 

del Catàleg de masies en ruïnes. Està situada en una pineda al nord-est del Serrat de Ca 

l'Agustí i al sud de la Baga de Can Gusart i del Torrent de Casolius. No té camins a 

l’entorn i el seu accés és molt difícil. La casa tenia 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[ ]. 

Coordenades UTM ETRS89: 403788; 4638937 

Bibliografia: 

AIM3; URBAMED (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases rurals en 

sòl no urbanitzable de Navàs, Ajuntament de Navàs, fitxa núm. 19 (masies en ruïnes). 

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). Pla Especial Urbanístic de protecció 

del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages). 

Ajuntament de Navàs. Fitxa 34.BARP 
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Cal Cairó 

Masia en ruïnes que es troba a la zona de Valldeperes, en un indret actualment de 

difícil accés. Forma part del Catàleg del Patrimoni de Navàs (35.BARP) i del Catàleg de 

masies en ruïnes. Les restes que en queden són molt poques, i pràcticament ocultes 

sota la vegetació. Fa uns anys encara es conservava 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. També 

consta que té una llinda amb inscripció del segle XVIII i el nom de Torrabadella. A 

l'entorn de la casa hi havia una bassa i un pica de pedra. 

Coordenades UTM ETRS89: 394482; 4642222 

Història: 

Cal Cairó és una antiga masia del segle XVIII, coneguda anteriorment com a 

Torrabadella. Apareix citada en el Nomenclàtor 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. 

Bibliografia:  

AIM3; URBAMED (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases rurals en 

sòl no urbanitzable de Navàs, Ajuntament de Navàs, fitxa núm. 4 (masies en ruïnes). 

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). Pla Especial Urbanístic de protecció 

del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages). 

Ajuntament de Navàs. Fitxa 35.BARP 

 

Cal Fesol 

Masia o casa de pagès en ruïnes que consta en l’annex del Catàleg de Masies de Navàs, 
en les fitxes dedicades a “Masies en ruïnes” (núm. 114). Les coordenades UTM que s’hi 
donen són incorrectes. Es troba a la zona de Sant Cugat del Racó, i la descripció és la 

següent: Edifici principal en estat ruïnós, només en queden dempeus una part de les 

parets. Hi ha una cort en un cos a part. L’acabat exterior és de pedra vista. 

 

La Serra 

Masia o casa de pagès en ruïnes que consta en l’annex del Catàleg de Masies de Navàs, 
en les fitxes dedicades a “Masies en ruïnes” (núm. 4). Les coordenades UTM són 

ETRS89 391704, 4636392. Es troba a la zona de Palà, i la descripció que es dóna és la 

següent: Edifici principal de planta baixa, pis i golfes que tenia la coberta a dues 

vessants que feien el desaiguat a les façanes laterals. Té una ampliació al lateral, on hi 

ha unes corts adossades. Hi ha un altre cobert a pocs metres de l’edifici. A la part 
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posterior té un cos adossat que possiblement era un molí d’oli. Actualment només 
queda una pedra foradada que connecta amb una planta inferior. També té pallissa. Té 

una tina a l’interior de l’edifici principal. 

 

Malgrau 

Masia o casa de pagès en ruïnes que consta en l’annex del Catàleg de Masies de Navàs, 
en les fitxes dedicades a “Masies en ruïnes” (núm. 25). Les coordenades UTM són 

ETRS89 401719, 4638208. La descripció que es dóna és la següent: Edifici principal en 

estat ruïnós, només queden dempeus les restes d’alguns murs. No es pot identificar 
quantes plantes tenia perquè el que queda dels murs és de poca alçada. Podem veure 

que a la planta baixa hi havia sostre amb volta. Té dues tines en un cos adossat a la 

masia. També n’hi ha dues més dins la casa que encara conserven els rajols ceràmics 
vidriats a dins. També veiem altres possibles construccions com a corts o coberts, però 

la vegetació les ha envaït i no es poden identificar clarament. 

 

L’Afí 

Masia o casa de pagès en ruïnes que consta en l’annex del Catàleg de Masies de Navàs, 
en les fitxes dedicades a “Masies en ruïnes” (núm. 105). Les coordenades UTM que es 

donen són dubtoses: ETRS89 396478, 4636417. La descripció que es dóna és la 

següent: Edifici principal amb l’acabat exterior de pedra vista. Hi ha tines en un cos 

adossat. 

 

La Plana 

Masia o casa de pagès en ruïnes que consta en l’annex del Catàleg de Masies de Navàs, 
en les fitxes dedicades a “Masies en ruïnes” (núm. 96). Es troba a la zona de 

Castelladral, prop de l’Afí, però les coordenades UTM que es donen són dubtoses: 

ETRS89 396881, 4636845. La descripció que es dóna és la següent: Edifici principal de 

planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dues vessants que feien el desaiguat a les 

façanes laterals. L’acabat exterior és de pedra vista amb restes d’arremolinat i les 
obertures emmarcades amb pedra carejada. El cos original té un cos adossat a cada 

banda. Té dues tines a l’interior de la casa, i unes altres a pocs metres de la masia.  

 

- Elements arquitectònics 

 

Creu del Saubeta 

Creu de pedra que recorda l’indret on fou trobat el cadàver de Pau Coll, riera de 
Vallbona amunt. La inscripció de la làpida és la següent: “En este lugar fue vilmente 
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asesinado por las ordas machistas [sic] Pavlo Coll gras de 20 años de edad, a 15 de 

noviembre de 1938. Casa Sauveta”. 

Bibliografia:  

DUARRI, C; CAPSADA, J; DUARRI, C; LLOBET, E (2010). La Grandària del Món. Entorn, 

història i imaginari de Palà de Torroella, Edicions de l’Albí. Berga, p. 204. 

 

Barraca de vinya 

A l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta 
aquesta barraca (IPA 16890). Les coordenades UTM que es donen són X. 406129.24 Y: 

4638492.98. Però en aquest indret no hi ha res. La descripció que es dóna és la 

següent: Barraca de planta quadrada i feta amb material de pedra petita i coberta a 

dues aigües de pedra, fusta i fang. Orientació a l'oest. Està situada en un camp on anys 

enrere hi havia vinya. Possiblement fou utilitzada per a guardar les eines. 

 

Barraca de camp II 

A l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta 

aquesta barraca (IPA 16891). No se’n donen les coordenades. Tan sols es diu que és 

una barraca de planta quadrada i feta amb pedra. Coberta amb falsa cúpula de pedra i 

fang. Orientada al sud. Està emplaçada en un lloc abrupte. 

 

Barraca de camp III 

A l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta 

aquesta barraca (IPA 16892). Les coordenades UTM que es donen són X: 404475.23 Y: 

4640464.42. Es troba en un indret de difícil accés. La descripció que es dóna és la 

següent: Barraca de planta quadrada i feta amb material de pedra i coberta a dues 

aigües feta de pedra, fusta i sorra. Al cantó dret té un tancat sense coberta. Orientada 

a l'oest.  

 

Tina del forn de Comaposada 

A l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta 
aquesta tina (IPA 50930). La fitxa ha estat realitzada pels agents rurals, i no se’n donen 
les coordenades. La descripció és la següent: Tina excavada a la roca. Presenta una 

cavitat excavada en forma de sitja. La boca té un retall quadrat amb unes dimensions 

de 2 x 2 metres, igual que la profunditat, d'uns 2 metres. El seu interior és circular. Als 

costats hi ha les marques de quatre quadrats picats que segurament van servir per 

donar suport a 4 pilars de fusta que suportarien una coberta. A l'exterior de la roca i a 
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un nivell inferior, aproximadament el mateix que la base de l'interior de la tina, 

observem un orifici que seria el lloc per on sortiria el líquid de l'interior de la tina. 

 

Mina aigua de cal Cots 

En el moment de tancar el present treball a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
la Generalitat de Catalunya hi apareix aquesta tina (IPA 50936). La fitxa ha estat 

realitzada pels agents rurals. Les coordenades UTM que es donen són les següents: 

ETRS89 X:400361 Y:4637453. La descripció que es dóna és la següent: Mina d'aigua a la 

font de Cal Cots. Es caracteritza per trobar-se a l'interior d'una construcció d'obra (de 

pedra en sec) quadrada amb una alçada d'1,5 metres aprox. La coberta d'aquesta 

estructura està feta amb lloses de pedra de la zona. Dins l'estructura podem veure la 

construcció de la mina. 

 

Tina de cal Bartomeus 2 

Tina excavada a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 316). Les 

coordenades UTM que es donen estan errades i no l’hem poguda localitzar. Es troba a 
Castelladral, propera a la casa de Bartomeus. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 316. 

 

Tina de la Casa del Forn 

Tina excavada a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 318). Les 

coordenades UTM que es donen estan errades i no l’hem poguda localitzar. Es troba a 
la zona propera a Castelladral. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 318. 

 

Tina de Sant Genís de Massadella 

Tina excavada a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 324). Les 

coordenades UTM són 405371, 4640608. Es troba propera al mas Sant Genís de 

Masadella. 
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Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 324. 

 

Tina de Vilafresca 

Tina excavada a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 326). Les 

coordenades UTM que es donen són 406426, 4640304. Es troba a l’indret de 
Vilafresca, prop d’una altra tina: Tines o masia de Navarons Subirà, a l’oest del poble 

de Navàs. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 326. 

 

Trull de la Sala 1 

Trull excavat a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 400). Les 

coordenades UTM que es donen són dubtoses 402433, 4640942. Es troba a la zona 

propera a la masia de la Sala, de Sant Cugat del Racó. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 400. 

 

Trull de Sant Genís de Massadella 

Trull excavat a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 404). Les 

coordenades UTM que són 404907, 4640863. Es troba a la zona proper al mas de Sant 

Genís de Masadella.  

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 404. 
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Trull de Vilafresca 

Trull excavat a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 406). Les 

coordenades UTM que són 406458, 4640361. Es troba a l’indret de Vilafresca, prop 
d’una altra tina: Tines o masia de Navarons Subirà, a l’oest del poble de Navàs. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 406. 

 

Trull del Pla de l’Horta 

Trull excavat a la roca que consta en el llibre dels germans Corominas (p. 408). Les 

coordenades UTM que s’hi donen són 401708, 4640344. Es troba en un indret de difícil 

accés prop de la masia del Soler, de Sant Cugat del Racó. 

Bibliografia: 

COROMINAS CAMP, Ramon i Jaume (2017). Premses, tines i trulls medievals al 

Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Antics testimonis de com es feia el vi a 

l’edat mitjana. Centre d’Estudis del Bages; Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 408. 

 

- Patrimoni natural 

 

Lledoner dels horts de Palà 

Lledoner que consta en el Catàleg del Patrimoni de Navàs (PEUPIC) com a espècimen 

d’interès natural (09.BN). Es tracta d’un lledoner (Celtis australis) de grans dimensions, 

amb dos tanys. Està situat al nucli de Palà de Torroella. Coordenades UTM: ETRS89 

393586, 4634629. 

 

Roure de Vallbona 

Roure que consta en el Catàleg del Patrimoni de Navàs (PEUPIC) com a espècimen 

d’interès natural (08.BN). Es tracta d’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). Es troba prop del 

pantà de Vallbona. Coordenades UTM: ETRS89 390348, 4635710.  
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