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Ajuntament de Navàs
Sr. Josep Oliva
Alcalde
Plaça de l’Ajuntament
08670 Navàs

Distingit senyor,
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Catalunya (AMCTAIC), com entitat fundada amb l’objectiu de promoure la valorització
del patrimoni industrial, tradicional i científic de Catalunya, a través del Grup de Defensa
del Patrimoni, va manifestar l’interès per conèixer la situació i l’estat de l’antic CinemaTeatre del vostre municipi.
En aquest sentit, el sotasignant, Antoni Vilanova, arquitecte, membre del Grup de
Defensa de l’AMCTAIC, convidat per l’Ajuntament, vaig realitzar una visita el passat
dimarts 1 de juny, per tal de veure “in situ” les característiques d’aquest immoble.
Tanmateix, un cop realitzada la mateixa, acompanyats per vostè, per l’arquitecte
municipal Ramon Divins i per l’Àngel Miralda, enginyer industrial, em plau expressar,
breument, les següents consideracions:
1. El valor patrimonial més apreciable que presenta l’antic Cinema-Teatre, avui, és
el relatiu a la memòria històrica arrelada a les sessions i actes celebrats al llarg
de tots els seus anys de funcionament i que han de quedar preservats en el
record de tots els ciutadans.
2. Entenc que la construcció és d’una gran simplicitat i malauradament aquesta
senzillesa constructiva a partir de materials tradicionals, sense voluntat
ornamental i al mateix temps sense un tractament d’arrebossat en els
paraments que conformen la façana, ha motivat nombroses lesions i patologies,
algunes d’elles estructurals i comprometedores de la seva solidesa.
3. La composició de la façana, la forma i el ritme de les obertures s’ha vist alterat
amb les successives accions de tancament de finestres i modificació de la
posició i mida de les mateixes, condicionant el seu resultat. Això ha comportat
que si bé la façana principal manté un cert ordre compositiu a partir de tres eixos
verticals, la façana lateral no respecta uns criteris en l’ordre que disposaven
altres cinemes-teatre de les mateixes característiques i època.
4. La senzillesa de les tècniques constructives tradicionals ha motivat uns
tancaments de maó de 15 cm sense les mínimes condicions d’aïllament i, més
greu encara, sense la protecció exterior d’un revestiment.
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5. L’interior presenta una única sala presidida per un escenari. D’aquest espai
caldria valorar la dimensió de les encavallades de fusta originals i la disposició
de les teules en la tècnica coneguda com a llata per canal, així com el paviment
hidràulic que disposava en l’origen. Tot i això cal dir que els elements
estructurals i la formació de la coberta, associats a les característiques dels
tancaments i a la precarietat en els mitjans emprats fa que aquesta construcció
no reuneixi les òptimes condicions per tal de poder ser rehabilitada en el seu
llenguatge actual i per tant, ens permetem proposar les accions següents:
Entenc que l’edifici ha de tenir una protecció documental però no física, per tal
de preservar el valor més important que actualment disposa: un referent de la
memòria històrica de Navàs. A partir d’aquesta consideració caldria, doncs, al
meu entendre, encarregar un estudi històric-patrimonial i social sobre l’antic
Cinema-Teatre, on queden reflectides tant les activitats portades a terme com
les característiques i tècniques constructives emprades, així com un complert
recull gràfic que inclogui un aixecament de l’estat actual i un detallat reportatge
fotogràfic.
En el nou equipament municipal que ocupi l’espai de l’antic Cinema-Teatre,
caldria que en un lloc preeminent el vestíbul d’accés, per exemple, es poguessin
disposar en les seves parets uns plafons amb el recull històric del que fou
l’antic edifici. Altrament, suggereixo també la possibilitat de recolocar en aquest
espai part del paviment hidràulic original, degudament condicionat. D’aquesta
manera l’àmbit d’acollida del nou edifici rememoraria el passat a partir dels
elements més dignes i singulars.
Agraïnt d’antuvi la confiança envers la nostra entitat i tot esperant que les meves
consideracions puguin ajudar envers el manteniment de la memòria històrica i l’important
passat que representà el Cinema-Teatre, ens posem al seu servei per tal d’estimular el
reconeixement dels trets identitaris del vostre municipi.

Antoni Vilanova, arquitecte

Vist-i-plau,

Josep Alabern, enginyer industrial
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