
PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE REUS 
(CUP) EN RELACIÓ A L’ESTAT DE L’EDIFICI MODERNISTA “CASA NAVÀS”  

 

 

L’edifici ubicat a la plaça del Mercadal, conegut com a Casa Navàs, està catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, i representa la millor mostra de 
l’arquitectura modernista de la ciutat, junt amb l’Institut Pere Mata, segons els i les expertes. 
 
Com tots sabem, el patrimoni arquitectònic modernista de la ciutat és un dels principals 
elements d’interès de la ciutat, tant pel que fa a l’àmbit estrictament cultural, com també com 
a un dels principals reclams per al turisme. 
 
Actualment, però, la Casa Navàs presenta deficiències evidents en el seu correcte 
manteniment. Fa uns anys es van despendre trossos de la façana, i actualment, la tribuna 
ubicada a la façana de la Casa que dóna a la plaça del Mercadal, està protegida per una 
xarxa de seguretat per evitar nous desprendiments. 
 
Cal recordar que al gener de 2011, el llavors alcalde de la ciutat Lluís Miquel Pérez Segura, 
reconeixia el mal estat de conservació de l’edifici . A més, considerava que era una “prioritat” 
la potenciació de la Casa Navàs com a un dels pols d’atracció turística de la ciutat.  
 
Fins i tot, es féu públic que l’Ajuntament estava redactant una proposta de projecte de 
restauració, que no sols es limitava a restaurar l’actual espai, sinó que anava més enllà amb 
la intenció de restaurar els elements de l’edifici que havien estat destruïts durant els 
bombardejos de la Guerra Civil. 
 
I, l’octubre passat, l’actual alcalde de la ciutat Carles Pellicer Punyed, feia públic que s’havia 
posat a treballar per reemprendre les negociacions amb els propietaris de l’immoble per tal 
d’arribar a un acord que permetés la rehabilitació integral de l’edifici. 
 
Tal i com estableix el preàmbul de la Llei 9/1993 de la Generalitat de Catalunya, sobre el 
patrimoni cultural català, “els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble, 
que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures”. És per això, que en 
el seu article 21 argumenta que “tots els béns integrats del patrimoni cultural català han 
d’ésser conservats per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors”. I, que fins i 
tot en l’article 38, estableix el dret de l’administració a l’expropiació de qualsevol bé moble o 
immoble que hagi estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA: 
 
En quin estat es troba aquest procés de negociació?  
La Generalitat té coneixement de l’estat actual d’aquest immoble? 
L’Ajuntament i la Generalitat han estudiat les diferents possibilitats que estableix la llei? 
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