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SITUACIÓ DEL
PATRIMONI DE
NAVARCLES

Navarcles és el poble que hi ha a tocar Món Sant Benet.
A 10 minuts a peu i a 2 minuts en cotxe. Sant Benet de
Bages va ser durant molts anys el senyor feudal de
Navarcles, nomenava el batlle i el rector, però també era
un centre de religiositat i de cultura. Navarcles vol oferir
a tots els visitants de Sant Benet tot alló que necessitin
per tenir una estada més agradable al cor de Catalunya:
restaurants, forns de pa, embotits d’el.laboració casolana,
botigues de tota mena i els serveis que us calguin.
Després de visitar Sant Benet, doneu una volta
per Navarcles.
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Després de Món
Sant Benet,
Navarcles és el
poble que hi ha
a tocar. Vine a
visitar-ne
l'Ajuntament
modernista,
l'església barroca
i les relíquies de
Sant Valentí, el
Pont Vell, la
capella romànica
de Sant Bartomeu
i el Parc del llac.
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El campanar, que dona personalitat a la
silueta de Navarcles, es va aixecar el 1697
i, poc després, l'església parroquial prenia
la fesomia actual. L’any 1690 els navarclins
van proclamar que Sant Valentí seria el seu
patró i després de la desamortització les
relíquies del sant es guardaren a Navarcles
fins que a la Guerra l'arca amb les relíquies
fou saquejada. Actualment es guarda una
relíquia del sant en una urna de plata d'estil
plateresc.

L’any 1912, l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa,
autor entre d'altres del Casino de Manresa,
construïa l'ajuntament de Navarcles. La
façana, restaurada el 1997, recull l'estètica
modernista de l'època i dona a l'edifici una
gran personalitat.

Per poder travessar el riu Llobregat, els
navarclins van construir el 1796 un pont
treballant dissabtes i diumenges. La
construcció va durar uns quants anys, però
al final, les comunicacions amb el Pla de
Bages van ser molt més fàcils. Al final del
Pont Vell, s'hi pot veure la fàbrica del Cap
del Pont, un exemple de les fàbriques de
riu que movia el Llobregat.

La capella romànica de Sant Bartomeu va
ser construïda en el segle XII i després va
patir diverses modificacions, fins a ésser
abandonada després de la Guerra Civil. En
els anys vuitanta la Diputació de Barcelona
la va restaurar, consolidant els elements
originals i acabant-la amb elements
moderns. Actualment és un Espai d'Art on
s'hi realitzen exposicions.

Allà on el riu Calders eixampla el seu curs
hi pots trobar el Parc del Llac de Navarcles,
un espai ideal per passejar, per gaudir de
la natura i per practicar esports d'aventura
com canoa, kaiak, salts en tirolina entre
molts altres. També hi trobaràs la Cabana
del Llac, on podràs pendre alguna cosa tot
disfrutant de la natura.
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