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Aquell projecte de transformació d’un sector
de Navàs que semblava especialment difí-

cil, l’hem fet realitat. Hem  urbanitzat diferents
carrers i una plaça que hem batejat amb el nom
de Gaudí, en homenatge a l’il·lustre arquitecte.
La cirereta a tota aquesta important actuació és
el monument a Gaudí, dissenyat per l’arquitecte
tècnic Ramon Espel, de Puig-reig.
Tenim clar que volem mantenir les nostres
arrels i la nostra identitat, la de poble i la de
país. Per això, hem fet realitat diferents actua-

cions a tots el municipi adreçades a preservar el
nostre patrimoni cultural, industrial i arquitec-
tònic. Tots sabeu que som un poble jove amb
arrels mil·lenàries. I volem que aquest eslògan
continui vigent.
Tenim il·lusió i estem motivats per continuar la
feina endegada. La feina es pot fer de moltes
maneres. No tots, sempre, ho veiem del mateix
color. Però és evident que estem transformant
Navàs.

MARIA ÀNGELS ESTRUCH, ALCALDESSA
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El monument, pas a pas
La Imatge ha captat acuradament amb els seus objectius fotogràfics 

l’evolució de la construcció del monument a Gaudí, que s’inaugura el 4 de maig

NOVEMBRE

MARÇFEBRER

GENERDESEMBRE

ABRIL
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La urbanització de la Plaça Gaudí,
el Passeig de Circumval·lació, el
tram final del Passeig de Ramon

Vall i els carrers adjacents configuren
una actuació imprescindible per relligar
el sector nord-oest de Navàs amb la
resta del nucli urbà. Aquestes obres
donen resposta a la necessitat d’unió i
d’integració en el teixit urbà d’una
àmplia àrea del poble que presentava
greus deficiències de comunicació amb
la part central d’aquest.
El tractament dels espais s’ha realitzat
en base a una doble funció:
- Els paviments de la plaça s’han arti-
culat en base als usos d’estança-pas-
seig. Els primers amb un acabat
cromàtic diferenciat en diversos colors i
amb perímetres no linials ni paral·lels,
amb una graduació de suaus corbes fins
al punt més baix. 
- Les zones de passeig, amb unes tex-
tures pont entre els de circulació de
vianants pura i els anteriors d’estança,
motiven la inclusió d’elements singu-
lars (monument a Gaudí, rellotge de
sol...) que potencien el caràcter lúdic
d’aquesta plaça. El monument té un
cost de 84.000 euros (14 milions de
pessetes), finançats entre Generalitat i
Diputació.
- Els paviments dels vials (resta de l’ac-
tuació) i per tal de no representar cap
ruptura formal amb els ja existents,
s’han formalitzat de forma homogènia
amb ells.

Una urbanització que relliga Navàs

Un gran rellotge
de sol dóna més
personalitat a la

plaça

Al centre del nou
sector s’aixeca el

monument a
Gaudí

L’Ajuntament ha 
aconseguit que

Generalitat (54.000
euros) i Diputació

(30.000 euros) paguin 
el 100% de l’import 

del monument.
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L�abans i el després de le

El Passeig de Circumval·lació ha passat a ser un carrer ample i espaiós, amb
voreres que conviden al passeig i que conviuen harmoniosament amb la reser-
va d’aparcament que s’ha generat als laterals de la nova via, que uneix un dels
eixamples amb el centre del nucli urbà

ABANS

DESPRÉS

ABANS

DESPRÉS

A tot el nou sector s’han plantat arbres 
ombres i creïn un clima acollidor i, a la v
A les imatges, un aspecte parcial del pa
Gaudí
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es obres del sector Gaudí
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ABANS

DESPRÉS

perquè, en els propers anys, hi hagin
vegada, dilueixin els espais més durs.
asseig Ramon Vall i de la plaça Antoni

En aquestes fotografies es detecta el canvi espectacular que ha experimentat
el conjunt de carrers que s’ha urbanitzat. Ara ja és història el fang en èpoques
de pluges, la manca d’enllumenat i l’aspecte desendreçat d’una part del nostre
nucli urbà
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Amb la nova urbanització, una de les entrades dignes per arribar a una part del nostre nucli urbà pot ser a través del pas-
seig Circumval·lació. Actualment esdevé una de les artèries urbanes més importants que, tal com demostren les imatges,
actualment poc té a veure amb el passat. També veiem el canvi del carrer Àngel Guimerà

Una transformació a fons

ABANS DESPRÉS

Circular, tant a peu com en cotxe pels nous carrers, deixa de ser una petita epopeia per passar a ser una satisfacció per a
qualsevol persona de Navàs o visitant. El tècnics en urbanisme han fet una bona feina en la planificació i posterior execu-
ció del treballs

ABANS DESPRÉS
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El monument dedicat al genial
arquitecte Antoni Gaudí es un
encàrrec de l'Ajuntament de

Navàs pensat bàsicament per a com-
memorar els 150 anys del naixement de
Gaudí i ubicar-lo a la plaça del mateix
nom.
Aquesta obra pretén recollir els trets més
importants de l'obra Gaudí tant en
geometria, com en simbologia.
Cal destacar que en l'obra de Gaudí, com
en altres artistes, s'observa en els últims
anys un estil més pur a causa de la seva
maduresa i experiència al llarg de la seva
obra,. Per exemple, a  la part baixa de la
Sagrada Família es veu una influència
neogòtica per la seva formació acadèmi-
ca. Però a mesura que van passant els
anys podem veure que van aflorant les
formes més revolucionàries. I el monu-
ment que hem fet per a Navàs també
pretén mostrar aquesta maduresa al llarg
de la seva vida arquitectònica. 
En primer lloc ens permet recordar el
banc de la ciutat jardí del Parc Güell de

forma circular i que al mateix temps té la
funció de recipient per a un petit estany
amb un sortidor central format per les
mateixes pedres tosques que s'utilitzaren
en la construcció i posterior restauració
del jardins Artigas de la Pobla de Lillet.
Damunt del banc hi trobem aquesta gran
cúpula amb una de les formes que més
utilitzà Gaudí, realitzada a base d'una
cadena que ens dóna la forma desitjada
segons la mateixa gravetat de la terra.
Aquesta cúpula està al mateix temps
recoberta de trencadís amb colors blau i
blanc tot fent un degradat. Aquesta tèc-
nica està basada en trencar trossos de
rajoles i adaptar-les a la forma desitjada.
Va ser un invent del mateix arquitecte
Gaudí per a poder recobrir superfícies
corbades ja que les rajoles planes del
moment no li ho permetien.
La part superior del monument queda
rematada per una teiera de ferro amb una
flama de foc encesa. Aquesta teiera
conté tota la geometria que Gaudí exper-
imentà en els darrers vint anys de la seva

vida i que ha estat la base principal per
poder continuar la Sagrada Família.
Quant a la simbologia general del
Temple s'ha pensat en la barreja de
mitologia i inspiració en la natura, temes
fonamentals en l'obra de l'arquitecte.
Aquí s'aconsegueix amb la combinació
d'un mateix element d'aigua i foc. S'ha
de dir que quan Gaudí projecta la façana
principal del Temple de la Sagrada
Família - Façana de la Glòria - ja situa a
banda i banda d'aquesta una teiera i una
font.
Per acabar, el respatller del banc fa refer-
ència a una de les frases que repetia més
sovint Gaudí i que crec que resumeix
molt bé la seva obra i la seva gran
inspiració: “l’originalitat consisteix en
tornar als orígens”.
Com a autor, voldria donar les gràcies a
l'ajuntament i al poble de Navàs per la
confiança que se m'ha donat per fer
aquesta obra de la qual tots plegats ens
hem de sentir orgullosos.

RAMON ESPEL

L�autor del monument
Ramon Espel, nascut a
Puig-Reig l�any 1968, ha
estat l�arquitecte encar-
regat de construir el
monument a Gaudí que
presideix la plaça. Gran
coneixedor del genial
arquitecte, ha treballat
en les obres de la
Sagrada Família com a
cap d�obra i ha col·labo-
rat en moltes de les
activitats que es van fer
l�any passat per com-
memorar l�Any Gaudí
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L�originalitat consisteix
en tornar als orígens

Antoni Gaudí

NNAAVVÀÀSS
també recupera els seus orígens:

Rehabilitació del teatre de Palà

Il·luminació exterior de l�església de Sant
Cugat

Renovació de la plaça de Castelladral

Restauració dels retaules barrocs de
Valldeperes

Recuperació del valor arquitectònic i històric
de la Colònia de Palà de Torroella

Rehabilitació de la màquina de vapor


