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Encàrrec i realització del treball
El present treball ha estat realitzat a partir de la petició efectuada per
l’Ajuntament de Navarcles a la Diputació de Barcelona. L’ha realitzat
l’empresa Produccions Culturals Transversal, S.L. per encàrrec de
l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.
L’autor ha estat Jordi Piñero Subirana, llicenciat en Història i tècnic en
patrimoni cultural. El treball s’ha portat a terme entre els mesos de febrer
i juliol de 2008.
Agraïments
Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Navarcles
ha estat fonamental la col·laboració que ens ha proporcionat els diferents
departaments de l’Ajuntament, molt especialment Llorenç Ferrer (Tinent
d’Alcalde i regidor de Promoció Econòmica), Miquel Martínez
(Arquitecte Tècnic Municipal), Montserrat Sensat (Secretària de
l’Ajuntament) i Conxita Borràs. Agraïm també el suport facilitat per la
Biblioteca Popular Sant Valentí.
D’una manera molt especial hem de donar les gràcies a Josep Singla i
Pladellorenç, bon coneixedor de la història i el patrimoni de Navarcles,
qui ens ha acompanyat en moltes de les sortides que hem portat a terme
durant el treball de camp, ens ha proporcionat informació sempre útil
sobre els aspectes més diversos i ens ha facilitat contactes necessaris per
a la realització del treball.
Així mateix, agraïm també la col·laboració que ens han proporcionat
altres estudiosos de Navarcles o persones que ens han facilitat l’accés als
seus immobles, a les seves col·leccions o bé a informació diversa. Entre
d’altres: Francesc Serra, Ramon Graner, Isabel Moreno Hosta, Sebastià
Puig, Xavier Oliveras, Joan Sellarès, Antoni Valentí, Jordi Solà, Joan
Escalé, Jaume Matamala, Domènec del Rio, Josep Gràcia, Josep Faja. El
nostra agraïment també a Mn. Josep Escós (rector de la parròquia de
Navarcles) i a la germana Montserrat Sala (Provincial a Manresa de les
Dominiques de l’Anunciata).
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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:
a) Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs
exhaustiu al major nombre de publicacions que tenen relació amb
la història i el patrimoni de Navarcles, de cara a elaborar un
primer llistat d’elements. En aquesta fase s’ha consultat la
Biblioteca Sant Valentí de Navarcles, la Biblioteca Comarcal de
Manresa i l’Arxiu Comarcal de Manresa. També s’ha consultat, a
l’Arxiu de Manresa, la Base de Dades sobre història local
coordinada per la Diputació de Barcelona. Així mateix,
l’Ajuntament ens ha proporcionat alguns dels quaderns editats pel
Consistori. 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 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. També s’han
utilitzat els ortofotomapes del programa Google Earth per elaborar
els mapes de situació dels elements més amplis (com ara zones
d’interès o canals), i s’ha consultat la web de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya per precisar les coordenades en UTM de determinats
elements.
b) 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 i l’OPC, així com amb alguns
dels informants que ens han ajudat en el transcurs del present
treball. 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, si s’esqueia, amb les persones vinculades a cada element
que ens poguessin proporcionar informació útil.
c) Treball de gabinet, elaboració de fitxes i informe:
Paral·lelament amb les sortides del treball de camp, s’han anat
introduint les dades obtingudes a la base de dades facilitada per la
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OPC. Posteriorment, s’han seleccionat les fotografies i s’han
elaborat mapes de situació, quan ha calgut. 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 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 en una versió de MS
ACCES 2000. La fitxa inclou els següents camps:
• Número de fitxa
• Codi (segons la classificació adoptada per l’OPC)
• Àmbit: (segons la tipologia adoptada per l’OPC)
• Denominació de l’element
• Ubicació
• Titularitat: pública o privada
• Propietari i adreça
• Tipologia (subàmbit segons la tipologia adoptada per l’OPC)
• Ús actual
• Descripció: informació bàsica de l’element en qüestió
• Observacions: altra tipus d’informació que es considera d’interès
• Estat de conservació
• Notes a l’estat de conservació: sobre intervencions de
rehabilitació, etc.
• Autor (si és conegut)
• Any de realització de l’element
• Estil, època: períodes o períodes als quals s’adscriu l’element
• Segle
• Emplaçament: breu descripció de com arribar-hi
• UTM: Situació geogràfica en coordenades UTM
• Altitud
• Accés
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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

-6

5.1 Zones d’interès natural
5.2 Espècimens botànics singulars
Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Navarcles, ens
han influït a l’hora de fer la selecció d’elements:
• Un terme municipal molt petit (el més reduït del Bages) però en
canvi un nucli urbà relativament gran, bona part del qual té un
origen antic, bàsicament dels segles XVII, XVIII i XIX.
• Un bon nombre d’estudis i publicacions locals que aporten una
informació força completa sobre el patrimoni del municipi.
• Un nombre força important d’elements menors, però que tenen un
interès històric o simbòlic per a Navarcles, la majoria dels quals
han estat ben estudiats i dels quals es disposa d’una informació
bibliogràfica relativament abundant. És el cas, per exemple, de
fonts, carrers, arxius particulars, tradicions... Però, en canvi, no
existeix un element que destaqui clarament per sobre la resta, amb
un interès patrimonial de primer ordre (en aquest sentit, el
principal monument de la zona, Sant Benet de Bages, és molt
proper al municipi però queda fora del terme).
Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són:
• Intentar aconseguir una certa exhaustivitat pel que fa a la
incorporació d’elements de caràcter menor, però que poden tenir
interès per al municipi, sense caure, però, en la inclusió
d’elements irrellevants. Creiem que les dimensions del municipi
permetien un nivell important d’exhaustivitat.
• Inclusió d’un nombre alt de fitxes de carrers. En aquesta
mateixa línia, ens ha semblat oportú incloure tots els carrers de
formació antiga, fixant el topall al principi del segle XX. Hem
tingut en compte especialment que es disposava d’informació
històrica detallada de cada carrer, així com el seu interès com a
paisatge urbà. Les fitxes de carrers ens han permès incloure
informacions diverses de caràcter menor, com ara l’existència de
cellers, pous o altres elements tradicionals en determinades cases,
cosa que no justificaria per cadascun d’ells una fitxa
individualitzada, però en canvi considerem que són informacions
que val la pena recollir en l’àmbit d’un conjunt més ampli. Per
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aquests motius es justifica l’existència d’un nombre molt alt de
fitxes dedicades a carrers.
Amb una excepció: un barri representatiu de la immigració
dels anys seixanta. Si bé el criteri cronològic ha estat el que hem
esmentat, això no ens ha impedit de fitxar dos carrers del barri del
camp de futbol, que creiem interessants com a exemple d’un tipus
d’urbanisme representatiu del fenomen de la immigració dels anys
seixanta i setanta. Hem considerat que aquest conjunt manté prou
bé una imatge pròpia i uns signes d’identitat com perquè sigui
tingut en compte com un element més del patrimoni comú de
Navarcles.
Pocs edificis arquitectònicament rellevants. És un altre factor
que justifica l’alt nombre de fitxes dedicades a carrers i un
nombre relativament baix d’edificis. I és que hi ha poques cases
que destaquin clarament des d’un punt de vista arquitectònic, tot i
que moltes són interessants com a exemples d’un tipus
d’arquitectura popular, en el context del seu carrer i la seva època.
En aquest sentit, els casos seleccionats són edificis amb una
personalitat arquitectònica que sobresurt de la mitjana (alguns
xalets o cases de començament de segle XX, alguns dels quals
amb trets d’influència noucentista, bàsicament) o també, per
exemple, alguns edificis contemporanis que destaquen per la seva
qualitat arquitectònica (com l’Escola o l’Auditori de Música). Al
marge d’això, hem tingut en compte lògicament els edificis d’una
rellevància evident, com l’Església parroquial o l’Ajuntament.
Les fonts són un element emblemàtic de Navarcles, que ha gaudit
tradicionalment d’una certa notorietat pel que fa a les seves
aigües. Per això, hem intentat ser especialment curosos en la
selecció d’aquest conjunt, incloent les fonts més rellevants del
municipi i també aquelles que es conservaven de la xarxa de fonts
urbanes impulsada a començaments de segle XX.
El patrimoni industrial és un altre àmbit molt destacat de
Navarcles, degut a la situació del municipi a la vora del riu
Llobregat. En aquest sentit hem intentat ser especialment curosos
en les fitxes referides a les fàbriques (incloent la de cal Tàpies,
que es va enderrocar fa uns anys) i també en les fitxes d’altres
elements relacionats, com els canals, les turbines, l’antic molí
polvorer...

-8

• Els fons d’imatges eren un àmbit a priori poc conegut, però que
ha acabat aportant uns resultats interessants, amb la catalogació de
diversos arxius derivats d’alguns dels fotògrafs que han treballat a
Navarcles en diferents èpoques.
• El patrimoni immaterial, i especialment les festes, constitueixen
un àmbit especialment difícil a l’hora d’establir criteris de
selecció. Hem optat per incloure algunes festes antigues ja en
desús quan hem considerat que tenien un interès manifest per la
identitat de Navarcles (per exemple quan tenien relació amb Sant
Valentí, patró del poble, o amb Sant Benet). Pel que fa a les festes
actualment vigents, hem fet una tria en funció del seu arrelament
popular i de la importància que han aconseguit, ja sigui a l’interior
del poble o per la seva projecció exterior.
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2. Diagnosi
MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC
El municipi de Navarcles, amb 5,52 Km2, és el més petit de la comarca
del Bages. És situat a l’extrem oriental del pla de Bages, que és la plana
que ocupa la part central de la comarca. El territori és situat a l’esquerra
del riu Llobregat, el qual delimita la frontera del terme per ponent, just
en el punt que aquest rep un afluent important: el riu o la riera de
Calders.
Navarcles es troba situat geogràficament en un punt de transició:
és encara el pla de Bages, però el riu Calders marca ja l’inici cap a
l’altiplà del Moianès. Al sud, la serra de Vilarrassa o del Cap cap de la
Serra, indiquen que ens trobem al límit del pla de Bages i ens endinsem
ja cap a l’Alt Bages (la perifèria muntanyosa de la comarca).
L’escaire que formen el riu Llobregat i el Calders condiciona el
drenatge de les aigües. Mentre que alguns torrents com el Sot Gran o el
Balç Caner, condueixen les aigües directament cap al Llobregat, la riera
de Merdaenllà (un topònim documentat almenys des del segle XIV) fa de
col·lector d’un vessant de la serra de Vilarrassa per desembocar al
Calders. En el punt més alt de la partió d’aigües entre el Llobregat i
aquesta riera s’edificà el poble de Navarcles.
Les valls d’aquestes dues rieres (Calders i riera Merdaenllà) són
riques en fonts; d’aquí ve tradicionalment l’anomenada de l’aigua de
Navarcles, que compta amb un bon nombre de fonts naturals, fonts de
masies o altres que s’han construït per a l’abastament d’aigua al poble.
Fins no fa gaire molta gent de fora de Navarcles venia a buscar-hi aigua
en alguna de les seves fonts, especialment a la Font Vella. Però fa uns
anys es va posar en dubte la salubritat d’aquesta font a causa d’unes
filtracions. Posteriorment l’Ajuntament ha posat en funcionament una
xarxa d’aigües provinents de la Font Calda (en terme de Calders) que
proveeix les fonts públiques. La qualitat d’aquesta aigua està totalment
garantida i, d’aquesta manera, Navarcles vol recuperar l’antiga tradició
de ser un poble conegut per les seves fonts.
En el paisatge hi predominen les formes rectilínies i els replans
estructurals a conseqüència de la disposició horitzontal de les capes
alternes de margues i gresos.
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I
COMUNICACIONS
Dins la comarca del Bages, a la Catalunya central, Navarcles forma part
de l’àrea central de la comarca, amb una situació, com hem dit, a la
perifèria del pla de Bages, però relativament propera a la capital (uns 9
Km). Aquest fet ha comportat que Navarcles vagi quedant cada vegada
més integrat en la conurbació difusa que ha sorgit al voltant de Manresa i
que tendeix a estendre’s per tot el pla de Bages. El terme municipal de
Navarcles està situat entre Sant Fruitós de Bages (oest), Sallent (nordoest), Artés (nord), Calders (est) i Talamanca (sud).
Antigament el terme municipal era encara més petit i s’acabava a
la vora mateix del riu Calders, però l’any 1927 s’annexionà una part del
municipi de Calders a l’altra banda d’aquest riu, probablement per
incorporar-hi la colònia Galobart que tenia una relació més directa amb
Navarcles.
El poblament del municipi és pràcticament concentrat al nucli
urbà, al marge de la colònia industrial de cal Galobart que, de fet, s’ha
convertit en un polígon industrial i pràcticament ja no és habitada.
Durant les últimes dècades el creixement urbanístic ha estat
considerable, però aquest s’ha fet en terrenys propers al poble, de manera
que actualment s’està reforçant una àrea urbana en un espai continu que
inclou el nucli antic, l’eixample de principis del segle XX, diverses
urbanitzacions i barris residencials, més un polígon industrial. El
creixement va ser important a partir dels anys seixanta, amb una allau
immigratòria que comportà l’aparició de dos barris de cases
autoconstruïdes: un a l’entorn del camp de futbol i un altre al raval de
Sant Bartomeu. Els anys posteriors, la construcció massiva de cases
unifamiliars fou a Navarcles un fenomen molt primerenc i quasi pioner a
la comarca, i ocupa una bona extensió de terreny. Actualment existeixen
diverses zones residencials amb xalets a la zona del pla de la Cura i
també a l’altre costat del Llac de Navarcles (aquest sector actualment
s’està ampliant a la zona de la Planota), així com també a la zona de la
Bonavista. Moltes d’aquestes noves cases són ocupades per població
forana, sobretot procedent Manresa, que busca un habitatge en unes
condicions més avantatjoses.
Pel fet de ser un municipi molt petit en extensió, des de sempre
Navarcles ha tingut només una parròquia, situada al nucli del poble. No
compta amb pedanies ni altre tipus de demarcacions antigues. Únicament
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al segle XIX, amb la industrialització, van sorgir les diferents fàbriques
al costat dels rius, les quals van constituir nuclis importants. La fàbrica
Galobart va ser l’única que va arribar a convertir-se en colònia. Pel que
fa a la resta, això no va ser necessari degut a la proximitat amb el poble,
tot i que alguna, com la Fàbrica del Riu, va comptar en algun moment
amb habitacions on residien sobretot les treballadores, especialment
durant els anys seixanta, coincidint amb l’època de màxima afluència de
la immigració procedent d’Andalusia.
Pel que fa a les principals activitats econòmiques que han tingut
un impacte sobre el territori, cal parlar durant els segles XVIII i XIX de
la gran expansió de la vinya, que va afectar tot el Bages. En aquesta
època tot el territori es va omplir de feixes, però actualment gairebé no
queden restes d’aquest conreu. Una altra activitat agrícola important ha
estat l’horta. Actualment resten encara dues zones d’horta (el Regadiu
Vell i el Regadiu Nou) situades a tocar del nucli urbà. Aquesta horta
sobreviu actualment en un estat força acceptable.
L’altre element que ha afectat el paisatge ha estat la
industrialització tèxtil, que va comportar l’aixecament d’un important
nombre de les fàbriques de riu, amb les seves rescloses i canals, algunes
de les quals són obres d’unes magnituds considerables. Aquest fenomen
s’ha d’inscriure en el context de la industrialització de la conca del
Llobregat durant els segles XIX i XX. Les antigues fàbriques vinculades
amb Navarcles són, al riu Llobregat, la colònia Galobart i la Fàbrica del
Riu (a part de la Fàbrica del Pont i la Fàbrica de sant Benet, a l’altra riba
del riu i, per tant, en terme de Sant Fruitós de Bages però vinculades
estretament amb Navarcles). A la riba del Calders: la Fàbrica de cal
Tàpies i la Fàbrica del Molí d’en Serra.
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SÍNTESI HISTÒRICA
Època romana
En època romana al Bages existien algunes grans vil·les situades en
punts perifèrics del pla però estratègics pel que fa al control dels camins i
les rutes: Boades (a Castellgalí), Sant Amanç (Rajadell). Navarcles devia
ser un d’aquests punts estratègics, per bé que potser de menor entitat. De
moment s’ha identificat una vil·la a sota l’església de Sant Bartomeu (de
la qual és difícil valorar-ne les seves dimensions, ja que es troba enmig
del nucli urbà i només ha pogut ser parcialment excavada, però sembla
que podria tenir unes dimensions considerables), i una altra possible
vil·la a prop del mas Galobard, a més de restes escadusseres al mas
Solervicens. Aquestes dues vil·les estaven situades a la vora del camí que
venia de la costa per la vall del Llobregat, i també de l’oppidum de
Manresa, en direcció a la ciutat d’Ausa (Vic); camí que a l’alta edat
mitjana era conegut com strata francisca. Aquesta ruta travessaria el
Llobregat per la zona del monestir de Sant Benet o per l’actual Pont Vell
de Navarcles i es dirigiria cap a l’altiplà del Moianès per un itinerari
similar al camí de les Tàpies. De fet, a Navarcles hi havia un dels
primers ponts que es troben documentats al Bages (l’any 950), tot i que
poc després el pont va ser destruït (no se n’ha conservat cap rastre) i des
d’aleshores s’utilitzà un gual per passar el riu. Al final del segle XI, amb
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la construcció del Pont de Cabrianes, la ruta per anar de Manresa a Vic
es traslladà més amunt i deixà de passar per la vall del Calders i
Navarcles.
Època alt-medieval
Així doncs, en el seu origen el lloc de Navarcles estava vinculat al
pas de camins importants (devia ser una cruïlla on confluïa un altre camí
procedent de la zona de Talamanca) i devia ser força estratègic. Després
del repoblament, un altre factor fonamental fou la construcció l’any 972
del monestir de Sant Benet de Bages, situat en terme de Sant Fruitós de
Bages però molt a la vora de Navarcles. El creixement del monestir al
llarg dels segles posteriors provocà l’interès del cenobi per convertir-se
en senyor feudal de Navarcles. El procés, però, fou lent i el senyoriu el
va haver de compartir amb el bisbe de Vic.
Als segles XI i XII diverses famílies feudals es disputaven els
drets sobre Navarcles. A través de diverses operacions complexes, el
procés va acabar desembocant al final del segle XII amb la creació de
dos senyorius: un del monestir de Sant Benet de Bages i l’altre del bisbe
de Vic, els quals es mantindrien en segles posteriors. Cal dir que el
monestir bagenc dominava també altres pobles veïns del seu entorn, com
Sant Fruitós o Talamanca.
Formació de la sagrera
La sagrera de Navarcles es troba ben documentada a partir del segle XI.
El segle següent tenim ja ben constituït un altre dels elements que havien
de configurar el poble: un conjunt de masos amb la particularitat que la
majoria es troben concentrats en una zona propera a l’església i la
sagrera. Aquesta configuració trenca la idea que una sagrera equival a un
nucli urbà independent dels masos. El nombre d’aquests masos a l’entorn
de la sagrera era força elevat: el mas Graner, el mas Rocafort, el mas
Bertran, el mas Puget, el mas Martí i més tard el mas Escaiola. D’altra
banda, hi havia els masos situats més lluny de la sagrera, que el segle XII
són uns set o més, i que en època moderna, després de la crisi baixmedieval, van quedar reduïts a un: el mas Solervicens.
La Sagrera es formà al voltant de l’Església, en una carena que fa
de partió d’aigües entre el Llobregat i la riera Merdaenllà. Navarcles té
una morfologia urbanística certament estranya ja que, amb el creixement
del poble, els masos van quedar integrats dins el nucli urbà i van acabar
perdent la seva personalitat. El desenvolupament dels carrers es va fer en
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funció dels interessos dels propietaris d’aquests masos, de manera que el
creixement del poble no segueix una evolució lògica, en cercles
concèntrics, com en la majoria de pobles sorgits d’una sagrera, sinó que
adopta una forma molt més dispersa i irregular.
Creixement del nucli urbà
El creixement del poble a partir del nucli originari de la sagrera és
força antic. Segons un capbreu del segle XIV en aquesta època Navarcles
devia tenir entre 50 i 60 cases sense comptar els masos dels afores. El
nucli urbà comptava només amb la plaça de l’Església i un carrer (el
carrer Major, actual carrer Ample). Aquest carrer, que derivava d’un
antic camí procedent de Talamanca, era l’eix on estaven situats els
principals masos. Després de la crisi baix-medieval el poble es va
començar a refer al segle XVII (l’any 1626 hi havia 38 cases). Al final
d’aquest segle ja s’havien iniciat els carrers Otzet, una part del carrer
Jacint Verdaguer, el carrer Dr. Robert i una part del carrer de França o de
Sant Benet. Aquesta expansió urbana es completà amb l’ampliació de
l’Església en diverses etapes a la segona meitat del segle XVII.
Al llarg del segle XVIII el creixement urbà va continuar i va ser
notable: es completà el carrer de Sant Benet i van formar-se els carrers
Verger, el carrer Nou, el carrer de la Sort, el carrer Ametller, el carrer de
la Vinya Vella (actualment Àngel Guimerà) i el de Sant Bartomeu,
aquest últim com un raval una mica més apartat, sorgit a l’entorn de la
capella amb aquest nom. Al final del segle XVIII, en definitiva,
Navarcles havia experimentat un creixement continuat al llarg de les
dues últimes centúries i assolia la xifra d’uns 920 habitants en total. El
carrer Major era el lloc de residència de les famílies pageses més
acomodades, mentre que els carrers de més recent creació agrupaven un
tipus de cases de caire rural més uniforme, pertanyents majoritàriament a
petits o mitjans pagesos.

La vinya i la indústria de la llana
Com a la major part de pobles del Bages, també a Navarcles a partir
sobretot del segle XVIII la vinya va experimentar un gran expansió. Com
que el terme és molt petit, molts pagesos tenien les seves vinyes als
pobles veïns. Aquest sector va ser molt destacat fins al final del segle
XIX, amb la crisi de la fil·loxera.
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Una altra sector important, sobretot als segles XVII i XVIII, va ser
la indústria de la llana. El 1610 va ser instituïda la confraria de Sant
Miquel, que agrupava paraires, teixidors, sastres i baixadors. Cal
remarcar el fet que alguns d’aquets paraires van tenir un paper destacat
com a impulsors de la industrialització al principi del segle XIX.
Relació amb el monestir de Sant Benet
El monestir de Sant Benet era el senyor feudal de Navarcles, encara que
hagués de compartir les rendes amb el bisbe de Vic. Era l’abat qui
nomenava batlle i rector, i també exercia la jurisdicció civil, però no la
criminal, que estava en mans del rei. Inicialment el monestir tenia un
batlle per totes les parròquies de la baronia, però amb el temps es creà el
càrrec de batlle de Navarcles, així com dels altres pobles. Al principi el
batlle era un agent de l’abat, però amb el temps la seva elecció es va
imposar com un factor d’oposició al poder senyorial per part dels
navarclins, i a partir del segle XVI anaren minant la representació i el
poder polític del senyor. Un primer pas fou la cessió d’alguns monopolis
senyorials (hostal, taverna, forn, mesures...) que van esdevenir la base de
la hisenda municipal, després l’elecció de batlle a partir d’una terna
presentada pels habitants de Navarcles. A les darreries del segle XVII els
altres càrrecs municipals (regidors, síndic, clavari...) ja eren elegits pel
poble. Els enfrontaments amb el monestir a causa de la dependència
política i per les rendes que calia pagar van ser constants al llarg del
segle XVIII i no es van acabar fins a l’exclaustració del monestir, a
principi del segle XIX.
La relació entre Navarcles i el monestir sembla haver estat d’amor
i odi a la vegada. Al marge de les disputes causades per l’opressió
senyorial, també cal deixar constància de les moltes manifestacions de
religiositat popular que unien els feligresos amb el monestir,
especialment a través de la figura de sant Valentí. A Sant Benet es
conservaven relíquies d’aquest sant que tenia molts devots entre els
navarclins. Sovint es portaven a terme processons i altres actes litúrgics
apadrinats pels monjos, com ara les processons contra la sequera que es
feien en una pedra del Llobregat a la vora del monestir. Per petició
popular l’any 1690 sant Valentí fou proclamat patró de Navarcles i fins i
tot les relíquies del sant van anar a parar a la parròquia navarclina. Així
mateix, sant Valentí ha estat motiu de moltes llegendes i tradicions entre
la gent de Navarcles, com per exemple el cristall de sant Valentí.
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Segle XIX i industrialització
Al final del segle XVIII un dels fets més rellevants fou la construcció
d’un pont sobre el Llobregat (el Pont Vell) que permetia comunicar-se
amb Sant Fruitós i anar a Manresa. Anteriorment encara s’havia de
travessar el riu per un gual, cosa que comportava moltes penalitats.
L’obra es va finançar principalment amb l’arrendament d’un hostal que
es va construir per allotjar els traginers que venien de fora a comprar vi.
També van contribuir en les obres els pobles de Mura, Talamanca i
Rocafort, que es veien obligats a utilitzar el pont.
La situació de Navarcles a la vora del riu Llobregat va fer que
molt aviat, des del principi del segle XIX, s’incorporés al procés
d’industrialització tèxtil que va afectar tota la conca d’aquest riu. Ja hem
fet esment en el capítol anterior a la construcció d’un bon nombre de
fàbriques a prop de Navarcles. Concretament: la colònia Galobart i la
fàbrica del Riu a les ribes del Llobregat, més la fàbrica del Pont i la
fàbrica de Sant Benet, que es troben a l’altra riba del Llobregat i, per
tant, en terme de Sant Fruitós de Bages, però que es nodrien
fonamentalment de treballadors navarclins. Al riu Calders hi havia la
fàbrica de cal Tàpies i la fàbrica del molí del Serra.
Durant molts anys l’economia de moltes famílies de Navarcles es
basava en un binomi complementari entre el treball de les dones a la
fàbrica i el treball pagès dels homes, amb un pes molt important de la
vinya fins ben entrat el segle XX. Un altre element remarcable va ser la
creació d’una fàbrica de pólvora, seguint una tradició antiga en aquest
sector de la ciutat de Manresa, la qual va funcionar durant les últimes
dècades del segle XIX en un indret arrecerat als afores de Navarcles que
encara es coneix amb el topònim de “la Pólvora”.
Segle XX
Després d’uns anys en què el creixement urbà havia quedat aturat, al
final del segle XIX s’inicià novament una expansió que tindria
continuïtat al llarg del segle següent. Va sorgir el carrer Manresa, la
plaça Llobregat (actual plaça Clavé) i el carrer Ubach. Al mateix temps,
es construïa una carretera cap a Talamanca i Terrassa, que va possibilitar
la urbanització del passeig Cervantes.
En aquesta època un altre fenomen destacat fou l’abastament
d’aigües i els conflictes generats pels usos de l’aigua entre regants i
industrials. A principis del segle XIX comença a escassejar l’aigua per
regar els horts, especialment en períodes de sequera. L’intent de
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canalitzar l’aigua del riu Calders va originar un conflicte amb un
propietari que va acabar construint la fàbrica de cal Tàpies en aquest
sector, i obligà el municipi a fer una captació d’aigua subterrània per
assegurar els regatge dels horts. L’any 1929 va entrar en funcionament
una nova zona de regadiu al sector occidental del municipi (el Regadiu
Nou).
Així mateix, a partir de 1897 l’Ajuntament va començar a
treballar en l’organització d’un sistema d’abastament d’aigua a la part
baixa del poble mitjançant una xarxa de fonts públiques. El 1899 la xarxa
ja estava en funcionament i comptava amb tres fonts, que es van anar
ampliant els anys següents. Més tard es va bombejar aigua també cap a
algunes fonts a la part alta del poble, i el 1929 es poble comptava ja amb
aigua corrent.
El segle XX Navarcles ha estat un poble destacat del Bages amb
un important dinamisme social i econòmic, i ha comtat amb una rica vida
associativa. Entre les iniciatives més rellevants cal comptar la creació
d’una escola dominical regentada per la parròquia, la qual va ser també
un factor de dinamització cultural, la Societat Coral l’Harmonia (fundada
el 1903), la Germandat Sant Josep (1887), el Sindicat de Pagesos (1908),
el Centre Català Autonomista (fundat el 1908 i vinculat a la Lliga) o la
publicació de la revista “Sol Ixent”. Ja els anys cinquanta i seixanta, la
vida associativa va experimentar un nou reviscolament i van sorgir
entitats adaptades als nous temps, cosa que es va traduir en iniciatives
culturals com ara la important tradició lligada al teatre o publicacions
com el “El Tinet”. L’important pes que ha tingut el teixit associatiu al
llarg del segle XX és un factor que s’ha de tenir en compte a l’hora
d’estudiar el patrimoni cultural de Navarcles.
Pel fet de ser un municipi eminentment industrial, al final dels
anys cinquanta i als seixanta Navarcles va rebre un flux immigratori
notable procedent del sud d’Espanya. Tal com ja hem indicat en el
capítol anterior, això es traduí en la creació de dos nous barris formats
per cases unifamiliars. El fenomen de les cases unifamiliars va estendre’s
més tard a les zones contigües de la mà d’altres famílies del poble, de
manera que l’aparició de nous barris d’habitatges unifamiliars i també de
xalets és un fenomen molt precoç a Navarcles i va marcar ja des dels
anys setanta un model de poble. Els darrers anys aquest fenomen s’ha
intensificat i Navarcles ha quedat cada vegada més integrat dins l’àrea
d’influència de la conurbació de Manresa. En aquest nou context, es
caracteritza per ser un municipi que ofereix serveis i qualitat de vida.
Aquestes són actualment les bases de la seva economia ja que, per la
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manca de sòl, la implantació de noves empreses en polígons és força
limitada. Més aviat les empreses tendeixen a situar-se en terrenys del
municipi veí de Sant Fruitós de Bages.

TOPONÍMIA I ESCUT
L’origen del nom de Navarcles no s’ha aclarit del tot, de manera que
conviuen diverses teories. En la major part de les referències més
antigues (segle X) apareix el nom llatinitzat Navarculas i Navarchulas,
mentre que als segles XI i XII comencen a aparèixer també les formes
llatines Navarculis i Navarclis, juntament amb la seva forma catalana
Navarcles. Sobre l’origen del nom, l’historiador Fortià Solà l’any 1910
sostenia que Navarcles derivava de Navarculus, diminutiu de Navarchus
i, aquest, del nom llatí Marcus. Segons Fortià Solà, el topònim vindria
d’unes dones de nom Navarcles, propietàries del lloc on hi ha l’actual
nucli urbà i on Fortià Solà suposa que hi hauria hagut el mas o vil·la
propietat d’aquestes dones, que s’hauria conegut com vil·la o masia de
Navarcles.
Altres teories fan al·lusió a l’aigua, als rius i torrents que envolten
el municipi. Segons una d’aquestes teories Navarcles seria una derivació
del topònim pre-romà Naba, amb el significat de conca. Per una altra
teoria, el nom vindria de la deformació del mot llatí lavacrum (safareig o
bassa). Una altra teoria –que és la que Joan Coromines dóna per bonavindria del nom compost, ja català, Nau-barca, en referència a la
possibilitat que Navarcles fos punt d’arribada dels rais i les barcasses que
duien els troncs de fusta des dels boscos prepirinencs, teoria que es pot
considerar força arriscada.
Pel que fa a l’escut municipal, antigament s’utilitzava l’escut
parroquial. L’any 1927 mossèn Sebastià Toscas va fer donació a
l'Ajuntament d’un escut pintat sobre fusta amb la intenció que
esdevingués l’escut oficial. El nou escut representava, en diferents
registres, els principals elements simbòlics de la història i la tradició de
Navarcles; és a dir, el monestir de Sant Benet de Bages, un brot de raïm,
un teler, el cofre de les relíquies de Sant Valentí, el Pont Vell i
Montserrat. Durant el període republicà es va imposar un altre escut
però, a l'entorn de l'any 1945, l'Ajuntament tornà a adoptar aquest escut
com a oficial. L'escut va tenir una bona acceptació popular, de manera
que encara avui l'escut de Navarcles és una adaptació d'aquest disseny.
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ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ
En general es constata que el nivell de protecció legal dels elements
inventariats en el present mapa és baixa. Actualment a Navarcles no hi
ha cap element declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Existeixen tres elements declarats Bé Cultural d’Interès Local (BCIL):
aquests són el Pont Vell, el mas Aguilar i l’Església de Santa Maria
(parroquial). És una xifra que, tot i les dimensions reduïdes del municipi,
considerem baixa.
Pel que fa a la normativa urbanística, l’instrument actualment
vigent és la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Navarcles, amb text refós l’abril de 2000. En aquest document no hi
consta cap llistat amb elements d’interès del patrimoni arquitectònic o
històric. Pel que fa a la protecció d’espais naturals, les Normes
Subsidiàries tenen un capítol dedicat a la protecció dels cursos dels rius i
rieres en el qual es preveu la potenciació del Llac de Navarcles per a
activitats de lleure, la creació de recorreguts de passejada per les ribes
dels rius, la protecció del Regadiu Vell i del Regadiu Nou i la creació
d’un parc a la cinglera del Llobregat sobre el monestir de Sant Benet de
Bages. En aquest sentit, els espais que hem catalogat com a zones
d’interès en aquest Mapa tenen la qualificació de Sol no urbanitzable, ja
sigui en la categoria de parc urbà, zona d’horta o cursos fluvials.
Així mateix, dins el terme de Navarcles no hi ha actualment cap
arbre declarat monumental, ni tampoc cap zona situada dins un parc
natural ni cap festa declarada d’interès.

EQUIPAMENTS PATRIMONIALS EXISTENTS
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A Navarcles no existeix actualment cap museu. L’equipament de caire
patrimonial més important és la Biblioteca Sant Valentí, que forma part
de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Es va inaugurar
l’any 1970 als baixos de l’Ajuntament i el 1987 es traslladà a l’edifici
actual, que comparteix amb altres serveis públics. Cal destacar l’interès
del fons local que la Biblioteca ha anat aplegant al llarg dels seus anys
d’existència, i que compta, a més de les publicacions de temàtica local,
amb 115 caixes-arxivadors amb fulleteria i altre material procedent
d’entitats, partits polítics, clubs esportius, etc, així com amb un fons
d’imatges important (amb fotografies antigues, vídeos...) i un petit fons
documental procedent d’algunes entitats i d’una part de l’arxiu de la
fàbrica de Sant Benet. En aquest sentit, la Biblioteca és la institució que
assumeix la funció de salvaguardar la memòria col·lectiva, sobretot pel
que fa al patrimoni bibliogràfic i documental. I es pot considerar
actualment l’equipament patrimonial de referència.
En aquest capítol cal fer esment de l’arxiu municipal i de l’arxiu
parroquial. Aquest últim va ser destruït durant la Guerra Civil i
pràcticament no han quedat documents anteriors al 1936. Així mateix,
s’ha parlat en més d’una ocasió de crear un equipament museístic al mas
Aguilar, propietat de l’Ajuntament. L’Ajuntament disposa d’un projecte
en aquest sentit, però actualment no hi ha cap iniciativa en ferm. També
cal esmentar que l’any 1999 es va inaugurar el teatre-auditori Agustí
Soler i Mas, més tard completat amb l’escola de música. Es tracta d’un
equipament modern que té un paper destacat en la vida cultural del
municipi, especialment tenint en compte la tradició teatral, que es troba
força arrelada.

VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE
NAVARCLES
En termes generals es pot considerar que Navarcles, malgrat el seu terme
municipal de dimensions molt reduïdes, disposa d’un patrimoni
relativament ampli pel que fa a quantitat d’elements. Si bé no compta
amb elements de primer ordre, considerant el seu valor patrimonial
objectiu, sí que s’ha pogut identificar un conjunt força extens format per
elements tal vegada d’interès secundari (fonts, elements diversos situats
dins el nucli urbà, col·leccions i arxius particulars...) però que tenen en
canvi un interès remarcable, de vegades simbòlic, en relació amb la
identitat i la història del municipi.
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Patrimoni industrial
L’àmbit possiblement més remarcable és el del patrimoni industrial. Tal
com ja hem indicat, al municipi es van aixecar quatre fàbriques de riu: la
colònia Galobart, la Fàbrica del Riu, la Fàbrica del Molí d’en Serra i la
Fàbrica de cal Tàpies. Excepte aquesta última, que es va destruir fa uns
anys, la resta es conserva íntegrament. Cada fàbrica consta de la seva
resclosa i canal (i en els casos de la colònia Galobart i la Fàbrica del Riu
es tracta d’obres d’infrastructura hidràulica força impressionants).
També es conserven les estructures relatives als salts d’aigua i a les
turbines, que en el cas de la Fàbrica del Riu encara està en ús.
Actualment els edificis de la fàbrica del Galobart i del molí d’en Serra
s’utilitzen de manera subsidiària com a magatzems industrials, mentre
que una part de la Fàbrica del Riu continua tenint usos industrials i una
altra s’està remodelant per habilitar-hi pisos. En general, doncs, es tracta
d’un patrimoni molt interessant i representatiu del fenomen de la
industrialització que va caracteritzar el territori de la conca del Llobregat
en el segle XIX i bona part del XX. Les fàbriques són, a més, un element
molt lligat a la història recent i a la identitat de Navarcles com a poble.

El nucli urbà
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Per les dimensions del seu terme, Navarcles compta amb un patrimoni
rural pràcticament insignificant: només té dues masies. En canvi, el nucli
urbà és relativament gran i d’origen antic: una bona part del nucli antic
es va formar als segles XVII-XVIII. És al nucli urbà o al seu entorn
immediat on es concentren la major part d’elements. En primer lloc cal
esmentar els elements del patrimoni arquitectònic. No existeixen edificis
especialment destacats, excepte l’Església, el mas Aguilar, algunes cases
o xalets construïts ja al segle XX... Però en canvi la major part de carrers
del nucli antic han conservat en part l’empremta del seu origen i són
representatius de la seva època. Tanmateix, pel fet que Navarcles ha estat
un poble amb un dinamisme social i econòmic important als segles XIX i
XX, les transformacions han estat constants al llarg del temps i el que
ens trobem actualment són conjunts força heterogenis, amb cases
d’origen antic sobrealçades al segle XIX i reformades posteriorment,
altres cases construïdes de nou, elements del disseny exterior i
tractaments de les façanes també força heterogenis, etc.
En general, són pocs els carrers que han mantingut una imatge
unitària més o menys fidel al seu origen als segles XVII i XVIII. Potser
el carrer Verger és el que s’ha conservat millor en aquest sentit. En part
també el carrer de Sant Benet i el carrer Ample. En la majoria dels casos,
però, s’han conservat algunes cases que mantenen més o menys la
tipologia originària tradicional, que es pot caracteritzar com una casa
unifamiliar d’una família pagesa, amb planta baixa, un pis i golfes. A la
planta baixa hi havia les estances relacionades amb el treball pagès
(celler, tines...), mentre que les superiors estaven destinades a habitatge.
Al segle XIX moltes d’aquestes cases es van sobrealçar i compartimentar
amb diferents pisos, i s’hi van afegir elements complementaris com ara
balcons, amb les característiques baranes de ferro forjat. Dins aquest
panorama, van existir algunes cases pertanyents a pagesos més
acomodats que destacaven del conjunt, però degut als avatars de cada cas
concret no se n’han conservat gaires exemples en bones condicions.
Algunes d’aquestes cases són ca la Mia, cal Manganell o cal Generes.
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Les fonts
Un altre elements que caracteritza Navarcles és l’abundància i
l’anomenada de les seves aigües i les seves fonts. Això feia que, fins no
fa gaire, moltes persones de fora acudissin encara a buscar aigua a
algunes de les fonts més conegudes. A causa de certs problemes
relacionats amb la salubritat de la Font Vella ara fa uns anys, la imatge
de la qualitat de les fonts de Navarcles es va perdre en bona part, tot i
que actualment es disposa d’una xarxa d’aigua que ve canalitzada de la
Font Calda (en terme de Calders) i la seva qualitat està garantida. Amb
aquesta iniciativa Navarcles vol mantenir la seva fama tradicional de
poble amb bones fonts. En aquest àmbit cal parlar de diverses fonts
tradicionals, utilitzades ja des d’antic, com la Font Vella, la Font de la
Cura, la Font dels Sobreixidors, la Font Nova... Aquestes fonts formen
part actualment de la Ruta de les Fonts, impulsada pel Consorci turístic
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Valls del Montcau. A aquestes cal afegir-hi les fonts urbanes que encara
es conserven de la xarxa creada a començaments del segle XX.

Espais d’interès natural
Tot i no comptar amb cap parc natural, les àrees situades a la ribera dels
dos cursos fluvials més importants (el Llobregat i el Calders) són d’un
interès remarcable des del punt de vista natural, paisatgístic i també per
les possibilitats de lleure i d’activitats d’oci que possibiliten, ja que es
troben a tocar del nucli urbà. En aquest sentit hem inventariat diferents
espais, tots els quals es troben en aquesta zona propera als rius, que
constitueixen sens dubte un altre dels elements d’identitat per a
Navarcles, ja que l’emplaçament de Navarcles com a poble va estar
condicionat per la confluència dels dos rius, i l’aprofitament dels rius, a
través de molins, fàbriques i també zones d’horta, ha estat un factor
fonamental en la història del municipi. És per això que el Regadiu Nou i
el Regadiu Vell (existia també una altra zona d’horta que es trobava més
lluny del poble i que hem inventariat, tot i que ja fa anys que està en
desús), la zona de ribera del Llobregat i el Parc del Llac de Navarcles
formen un conjunt amb unes característiques comunes i amb unes
possibilitats interessats de desenvolupar-se com a lloc d’oci, de lleure i
de turisme integrat a la dinàmica del municipi. L’explotació turística ja
fa uns anys que s’ha començat a fer al Parc del Llac (convertit en zona
d’oci i d’activitats esportives i aquàtiques) amb uns resultats interessants.

Tradicions relacionades amb la figura de Sant Valentí i el
monestir de Sant Benet
La part més interessant del patrimoni immaterial està relacionat amb la
figura de Sant Valentí (patró de Navarcles i del qual es conserven les
relíquies a la parròquia) i també amb el monestir de Sant Benet de Bages.
Les mateixes relíquies i la devoció al sant tenen el seu origen en el
monestir. Les llegendes i tradicions més rellevants fan referència
d’alguna o altra manera a aquests dos elements: la Festa Major, els goigs
i l’himne de Sant Valentí, el cristall de Sant Valentí i altres llegendes i
antigues manifestacions religioses que avui dia s’han perdut. Una bona
part d’aquesta tradició, però, es manté viva en el record popular i
constitueix probablement un dels principals signes d’identitat de la
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població. En aquest sentit, és interessant una iniciativa com la de la Fira
Monacàlia: un esdeveniment de nova creació però que es proposa
actualitzar i donar nova vida a aquests elements tradicionals, tot relligant
les llegendes de sant Valentí, la vinculació tradicional entre Navarcles i
Sant Benet de Bages, etc. I tot això coincidint amb l’obertura de Món
Sant Benet, el complex cultural d’oci i turístic que des de fa poc s’ha
implantat al monestir.
Fons d’imatges
Tal vegada la principal sorpresa d’aquest treball ha estat constatar
l’existència de diversos arxius d’imatges corresponents, en la major part,
a fotògrafs que, en diferents èpoques, van treballar a Navarcles. Els
arxius es conserven en mans de familiars i particulars. El més interessant,
per la quantitat, la qualitat i l’època del material conservat, és l’arxiu de
Josep Faja, que conserva la major part dels clixés del fotògraf Valentí
Hosta, que va estar en actiu des dels anys 20 fins als 50. Isabel Moreno
Hosta, la seva néta, també conserva una part dels clixés. Ramon Grané
conserva l’arxiu fruit del seu treball professional iniciat a partir de la
dècada de 1980, mentre que l’arxiu del fotògraf anterior, Claudi Jo, no
s’ha conservat. Sobre Marcel·lí Monrós, que va estar actiu com a
fotògraf als anys seixanta, la ubicació del ser arxiu és incerta. Finalment,
cal destacar també la col·lecció molt completa, sobretot de postals
antigues, de Josep Gràcia i el fons de fotografies conservat a la
Biblioteca Sant Valentí.
Altres elements individuals especialment destacats
Finalment, cal constatar l’interès individual d’algun dels elements
inventariats, com ara el Pont Vell (obra del final del segle XVIII, el qual
s’ha conservat integrament), la capella de Sant Bartomeu (d’origen
romànic, que conserva al seu subsòl restes d’una vil·la romana) o un forn
de calç prop del Pont de Cabrianes que es conserva molt íntegrament.

ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS
INVENTARIATS
Àmbit i tipologia dels elements
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S’han inventariat un total de 145 elements, una xifra que considerem alta
en relació amb l’extensió del terme.
Pel que fa a àmbits i tipologies dels elements inventariats, el
predomini, com és normal, és dels béns immobles i especialment dels
edificis. En el cas de Navarcles. amb una xifra molt alta de conjunts
arquitectònics, ja que en aquesta categoria s’hi han inclòs un bon nombre
de carrers del nucli antic. Les xifres són les següents:
Patrimoni immoble
Edificis: 26
Conjunts arquitectònics: 33
Elements arquitectònics: 14
Jaciments: 7
Obra civil: 10
Patrimoni moble
Elements urbans: 7
Objectes: 5
Col·leccions: 4
Patrimoni documental
Fons d’imatges: 5
Fons documentals: 4
Fons bibliogràfics: 1
Patrimoni immaterial
Manifestacions festives: 13
Tècniques artesanals: 1
Tradició oral: 1
Música i dansa: 7
Costumari: 1
Patrimoni natural
Zones d’interès: 5
Espècimens botànics: 1
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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 92 elements; seguitS de l’època moderna (40 elements). Mentre que
les èpoques anteriors són testimonials: època medieval (2 elements),
època romana (3 elements) i prehistòria (1 element).
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Titularitat
La titularitat és majoritàriament privada (64 elements) per bé que es
constata un important percentatge d’elements públics (58 elements).
Aquesta dada cal atribuir-la, entre d’altres factors, a l’alt nombre de
carrers i fonts inventariats.
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Estat de conservació
Tal com ja hem indicat anteriorment, l’estat de conservació del patrimoni
de Navarcles és en general bastant bo. El nombre d’elements qualificats
en bon estat és de 79; en estat de conservació regular, 32, i només 11 en
estat de conservació dolent.
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3. Llistats d’elements fitxats i no
fitxats
ELEMENTS NO FITXATS
Criteris de selecció
Per elaborar la llista d’elements no fitxats hem seguit els següents
criteris a l’hora de fitxar o no fitxar:
• Hem inclòs a la llista l’elements no fitxats aquells que tenen un
interès molt limitat, però que val la pena que apareguin almenys
referenciats.
• No hem inclòs en aquesta llista els elements ja desapareguts (com
els antics retaules de l’Església) però sí quan en pot quedar algun
vestigi, encara que siguin de poca importància, com el cas de
l’antic cementiri de l’Església.
• També hem inclòs en aquesta llista alguns arxius o col·leccions
particulars que són de poca entitat o dels quals se’n tenen notícies
poc clares.
- Patrimoni immoble desaparegut Castellet
Topònim que podria indicar una fortificació alt-medieval a la zona de
les actuals piscines, junt a l’antic mas Cura del Castellet. Actualment el
terreny està totalment urbanitzat.
Bibliografia: TORRAS, Marc; MIRAS, Raúl (2000). Com era
Navarcles fa mil anys. Quaderns de Navarcles, Ajuntament de Navarcles,
p. 5.
Cementiri Vell
Antigament el cementiri era al costat de l'Església. El 1838 es comprà
un terreny als amos del mas Aguilar, al costat mateix de la casa, i el 1842
es va obrir el que avui es coneix com el Cementiri Vell i es posà en
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pràctica un sistema de construcció i de venda de nínxols. En aquest
cementiri s'hi accedia per un portal situat al costat del mas Aguilar que
encara es conserva, amb una inscripció a la pedra de 1862, i encara es
poden veure vestigis dels nínxols. L’any 1987 s’inaugurà el nou
cementiri, als afores de la població.
Bibliografia: FERRER, Llorenç (1988). "Navarcles". Història del
Bages, vol. 2. Ed. Parcir. Manresa. P. 149.
FERRER, Llorenç; FERNÁNDEZ (1998), Joan A. Navarcles.
Història en imatges. 1900-1979. Angle Editorial, Manresa. P. 60-61.
Cementiri o fossar de l’Església
Antigament el cementiri era al costat de l'Església i estava situat sota
l’actual escalinata d’accés i a l’àrea circumdant, com ara a la zona del
carrer Jacint Verdaguer. En el moment que es va construir l’escala de
l’Església es fa referència a aquest fossat. L’any 1842 es va obrir el que
avui es coneix com el Cementiri Vell, darrera el mas Aguilar.
Bibliografia: FERRER, Llorenç (1988). "Navarcles". Història del
Bages, vol. 2. Ed. Parcir. Manresa. P. 149.
FERRER, Llorenç; FERNÁNDEZ (1998), Joan A. Navarcles.
Història en imatges. 1900-1979. Angle Editorial, Manresa. P. 60-61.
Pont de Sant Benet
Pont reconstruït l’any 1997 en el lloc on l’aiguat de 1994 es va endur
un pont anterior, construït l’any 1922. L'any 950 ja es troba documentat
un pont molt proper al monestir de Sant Benet (no sabem si de fusta o de
pedra) que enllaçava amb un camí que discorria al costat del Llobregat.
Aquest pont ja estava destruït al cap de pocs anys. Més recentment,
degut al trànsit entre Navarcles i la fàbrica de Sant Benet, a l'altra banda
del Llobregat, es va construir una palanca que travessava el riu. Quan
l'empresa propietària de la fàbrica de Sant Benet va adquirir també la
fàbrica del Riu, que es troba a l'altra riba, es va trobar amb dificultats per
portar gènere d'una banda a l'altra, ja que havien de donar la volta pel
Pont Vell. Per això, el 1922 l'empresa propietària va construir el pont de
Sant Benet. La inauguració va tenir un gran ressò i va comptar amb la
presència de moltes personalitats. Uns anys més tard el pont es va
eixamplar.
Bibliografia: SERRA, Francesc (1996). Els ponts de Navarcles.
Quaderns de Navarcles, 1. Ajuntament de Navarcles, P. 13-14.
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FERRER, Llorenç; FERNÁNDEZ (1998), Joan A. Navarcles.
Història en imatges. 1900-1979. Angle Editorial, Manresa. P. 16.
Granja dels Bertran al Pont de Cabrianes
No gaire lluny del Pont de Cabrianes la família Bertran, propietaris de
la finca i de la fàbrica del Pont de Cabrianes, van construir una granja
cap al final del segle XIX o principi del XX, la qual es pot considerar
una de les primeres granges modernes. Les instal·lacions foren destruïdes
més tard per aprofitar els terrenys de conreu. La seva situació és (UTM):
409335; 4625212. Informació oral de Josep Singla.
Mas Cura
El mas Cura era un dels antics masos de tradició medieval, situat en
una zona propera al nucli del poble (actual passeig Àngel Vivó fent
cantonada amb la Baixada de les Fonts). Els anys setanta
aproximadament va ser enderrocat i actualment no en queden restes.

- Arxius particulars Arxiu de la colònia Galobart
A les dependències de la colònia es conserven diverses caixes amb
documentació que fa uns anys van ser enviades des de Barcelona, però
no han estat classificades i, per tant, se’n desconeix el seu contingut.
Arxiu particular de ca l’Aió
Carme Picanyol és la propietària de ca l’Aió (carrer Sant Benet, 5):
una casa popular característica. Conserva alguns documents de l'època
fundacional de la casa (segle XVIII) i posteriors. Concretament:
documents de la venda de la casa i el celler de 1773, uns capítols
matrimonials de 1780, una àpoca de 1798, uns capítols matrimonials de
1824, un inventari de 1865, un debitori de 1868, un censal de 1875, un
document de defunció de 1897 i possiblement altres. És un exemple
representatius d’altres casos particulars que conserven documentació de
les respectives cases.
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Arxiu d’imatges de Josep Mas
Josep Mas (resident al carrer Sebastià Toscas) és afeccionat a la
fotografia i té algunes postals antigues de Navarcles.
Arxiu d’imatges de Maria Gudayol
Maria Gudayol (resident a l’Avinguda de la Generalitat, 2) està
realitzant un estudi sobre postals de Navarcles. Té escanejades i
classificades un conjunt d’unes 100 postals, procedents de les
col·leccions de Josep Gràcia, Josep Singla i altres persones de Navarcles.
Arxiu documental de Rosina Oliveras.
Rosina Oliveras, que fins fa poc vivia al carrer Catalunya, conservava
a casa seva documents sobre l’antic mas Escaiola. Concretament:
pergamins des del segle XV del mas Escaiola (entre d’altres un pergamí
que parlava del primer Escaiola que va arribar a Navarcles procedent de
Talamanca) i documentació diversa dels segles XVIII, XIX i XX.
Informació oral facilitada per Francesc Serra.
- Elements diversos Fàbrica Blanca
Antiga fàbrica, situada al carrer Balmes, núm. 2, representativa del
tipus de fàbrica tèxtil de dimensions petites o mitjanes sorgides al segle
XX gràcies a l’electrificació. La Fàbrica Blanca va iniciar-se l’any 1956.
Es tracta d’una nau amb els característics grans finestrals, amb un interès
arquitectònic limitat.
Bibliografia: FERRER, Llorenç (1994). Les fàbriques de riu de
Navarcles. Centre d'Estudis del Bages, "Quaderns", núm. 7. Manresa, p.
53.
Pou a prop del Pont de Cabrianes
En un petit altiplà, prop del Pont de Cabrianes (UTM: 0409263;
4625412) hi ha un pou d’aigua aïllat. La funció d’aquest pou no queda
gens clara, ja que al seu costat s’hi observen algunes restes molt
escadusseres, però no sembla que corresponguin a cap habitatge.
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Trinxeres de la Guerra civil
Molt a prop de la pedrera del mas Galobard (UTM: 409445;
4624573) hi ha unes trinxeres de la Guerra Civil, les quals dominaven el
pas sobre el riu Llobregat i el Pont de Cabrianes. Actualment es troben
molt embrossades. És possible que hi hagi altres trinxeres similars al
terme de Navarcles.
Carrerada
El camí de la transhumància, ja desaparegut, passava
aproximadament per l’actual avinguda Lluís Companys i girava en
direcció nord vers el carrer de la font de la Cura per travessar el Calders
al pas que hi havia a l’actual Llac de Navarcles i enfilar-se en direcció al
Moianès. Fora del nucli urbà tampoc es conserven vestigis materials
d’aquest camí.
Col·lecció de pintura de la Societat Coral l’Harmonia
La Societat Coral l’Harmonia va fer un concurs de pintura els anys 60
o 70. Caldria esbrinar on es conserven aquestes obres.
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