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Polígons i empreses de 
Gaià
http://poligonsiempreses.ccbages.cat/gaia

suPerFÍCie: 39,50 km2 
PoBlaCiÓ: 177 habitants (padró continu 2010) 
PolÍgons d’aCtiVitat eConÒMiCa: 1 Pae 
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Al municipi i a la zona industrial de Gaià, s’hi accedeix fàcilment gràcies 
a la proximitat de dos eixos viaris: l’eix del Llobregat i l’eix Transversal. 
D’una banda, s’hi pot arribar des de la C-16, a través del municipi de 
Navàs, entre Manresa i Berga -que comunica Barcelona amb França- 
i de l’altra, des de la C-25, que comunica Lleida i Girona. Des de 
l’Ajuntament, junt amb els propietaris dels terrenys, i amb l’ajut de la 
Generalitat de Catalunya estem impulsant decididament l’establiment 
dels serveis que requereix aquesta zona per al seu desenvolupament.

Gaià us ofereix un gran entorn natural i una bona qualitat de vida en 
un municipi de caràcter rural. Espero que aquest catàleg que us fem 
a mans, serveixi per difondre els nostres recursos i contribueixi en el 
desenvolupament integral de Gaià i de tot el territori.

Municipi
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La Zona Industrial de Gaià està situada entre els punts quilomètrics 
1 i 2 de la carretera BV-4401 de Navàs a Prats de Lluçanès. Gaudeix 
d’un bon accés des de la C-16, per qualsevol de les dues entrades 
des de la població de Navàs. Actualment, hi ha instal·lades un total 
de sis empreses. La seva ordenació urbanística queda regida pel Pla 
Especial d’Ordenació Urbanística de l’any 1992 i per la Modifi cació 
del Pla Especial de la zona Industrial de Gaià de l’any 2009.

L’Ajuntament i els propietaris dels terrenys, amb l’ajut de la Gene-
ralitat de Catalunya, estan pendents d’executar les obres fi nals per 
urbanitzar i dotar de serveis aquesta zona industrial. Les parcel·les 
de la zona industrial es troben ocupades per empreses d’activitats 
dels sectors agrari, de la construcció i metal·lúrgic.
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Dades d’interès
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Clavegueram | Pavimentació | Enllumenat | Aigua | Subministrament 
elèctric | Telèfon | Banda ampla | Senyalització
(futurs serveis previstos)



Gaià, amb 39,5 km2, es troba ubicat al nord 
de la comarca del Bages, al peu de la serra 
de Pinós, tocant ja a la comarca del Berguedà. 
El bosc predomina en tot el terme, i envolta 
les masies escampades i els petits nuclis de 
població. Gaià és el nucli històric, on es troba 
l’Ajuntament i l‘església parroquial. Galera, és 
el nucli més important en nombre d’habitants. 
Altres petits nuclis a destacar són el Pla del 
Forn i el Raval (situats prop del nucli de Gaià), 
i Sant Esteve de Vilaramó, situat aproximada-
ment al centre del terme. 

Més informació a: www.gaia.cat 

ENTORN RURAL I TURISME 

Cal destacar la riera de Gaià que travessa el 
municipi des de Pinós fi ns a la Colònia Solde-
vila (Balsareny), així com el gran nombre de 
fonts i torrents que hi ha per tot el municipi.

El restaurant de Gaià, situat a l’antiga rectoria 
barroca de Gaià, disposa dels espais adequats 
per a cada ocasió: menjadors grans i vistosos 
per a banquets. Sales acollidores i d’ambient 
rústic; així com també espais exteriors. Ca-
pella per a celebracions religioses i sala per 
a matrimonis civils. I tot en un entorn natural 
incomparable ple de paratges de gran bellesa. 

Més informació a:  
www.restaurantgaia.cat 
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Cal Visó és una masia del s.XVIII situada en-
tre les comarques del Bages, el Berguedà i el 
Lluçanès.
Actualment, ha estat restaurada, i la integren 
dues cases que permeten diferents opcions de 
lloguer (des de nou fins a vint places) i que té 
totes les prestacions i comoditats necessàries 
per fruir plenament de la tranquil·litat que ofe-
reix l’entorn.
Més informació a: www.calviso.com

La Plana. Dues masies envoltades de boscos 
i preparades per a celebracions familiars i em-
presarials. 
Més informació a www.masialaplana.es

Hípica La Cometa. Inclou serveis per a em-
preses i programes de coaching assistit amb 
cavalls.
Més informació a www.hipicalacometa.com

PATRIMONI

Gaià té una gran varietat de construccions 
religioses. La majoria són de l’edat mitjana, 
d’entre els segles X i XII i d’estil romànic. Po-
dem destacar:

Esglésies:
Sant Esteve de Vilaramó i Santa Maria de Gaià
Capelles: 
Santa Àgata, Sant Andreu del Genescar, Sant 
Jordi de Lloberes, Sant Pere de Monistrol i 
Sant Bartomeu de la Vall de Vilaramó 

Castell de Gaià: 
El castell de Gaià té els seus inicis en la repo-
blació dels s. IX-X i es trobava en la línia de de-
fensa de la Marca Hispànica. Actualment, en 
queden algunes restes, situades a la pujada 
abans d’arribar a la capella de Santa Àgata.
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Acceder al municipio y a la zona industrial de 
Gaià es muy fácil gracias a su proximidad a 
dos importantes ejes viarios: el Eje del Llobre-
gat y el Eje Transversal. Por un lado se llega 
a ellos desde la C-16, cruzando el municipio 
de Navàs, entre Manresa y Berga —carretera 
que comunica Barcelona con Francia—, y, por 
el otro, desde la C-25, que comunica Lérida y 
Gerona. Desde el Ayuntamiento, junto con los 
propietarios de los terrenos y gracias a la ayu-
da de la Generalitat de Cataluña, se halla en 
pleno proceso de impulso del establecimiento 
de los servicios que esta zona industrial re-
quiere para su desarrollo.

Gaià les ofrece un gran entorno natural y una 
buena calidad de vida en un municipio de ca-
rácter rural. Espero que este catálogo que les 
entregamos sirva para difundir nuestros recur-
sos y contribuya al desarrollo integral de Gaià 
y de todo el territorio.

Enric Armengou i Vall de Vilaramó
Alcalde
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Zona industrial de Gaià

La zona industrial de Gaià está situada en-
tre los puntos kilométricos 1 y 2 de la carre-
tera BV-4401 que va desde Navàs a Prats de 
Lluçanès. Cuenta con un acceso fácil desde 
la C-16, por cualquiera de sus dos entradas, 
desde la población de Navàs. En la actualidad, 
la zona industrial cuenta con un total de seis 
empresas instaladas. Su ordenación urbanísti-
ca se rige por el Plan Especial de Ordenación 
Urbanística de 1992 y por la modificación del 
Plan Especial de la Zona Industrial de Gaià de 
2009.

El Ayuntamiento y los propietarios de los terre-
nos, gracias a la ayuda de la Generalitat de Ca-
taluña, están pendientes de la ejecución de las 
obras finales para la urbanización de la zona 
para dotarla de los servicios necesarios. Las 
parcelas de la zona industrial están ocupadas 
por empresas de actividades de sectores como 
la agricultura, la construcción y la metalurgia.

Traducción al español

GAIÀ
INDUSTRIAL PARKS
AND COMPANIES 

02/03 
The town and the industrial estate of Gaià is 
easily reached due to the closeness of two 
main roads: the Llobregat road and the Trans-
versal road. On the one hand, it can be reached 
from the C-16, via the town of Navàs, between 
Manresa and Berga–which links Barcelona with 
France- and on the other hand, from the C-25, 
which links Lleida with Girona. From the Town 
Council, together with the owners of the land, 
and with the support of the Generalitat(Catalan 
Government), we are forcefully promoting the 
establishment of services that this zone requi-
res for its development.

Gaià offers you a large natural setting and a 
good quality of life in a town of a rural character. 
I hope that this catalogue that we have produ-
ced for you is useful for promoting our resour-
ces and contributing to the full development of 
Gaià and the entire region.

Enric Armengou i Vall de Vilaramó
Mayor
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Gaià I.P.

The Gaià Industrial Park is situated between 
kilometres 1 and 2 of the BV-4401 road from 
Navàs to Prats de Lluçanès. It is easily reached 
from the C-16, via either of the two entrances 
from the town of Navàs. There are currently six 
companies established there. Their urban orga-
nisation is ruled by the Special Urban Organi-
sation Plan of 1992 and by the Modification of 
the Special Plan for the Gaià Industrial Park of 
2009.

The Town Council and the owners of the land, 
with the support of the Generalitat (Catalan Go-
vernment), are pending completion of the final 
works to urbanise and provide this industrial 
park with services. The sites of the industrial 
park are occupied by companies undertaking 
activities in the agricultural, construction and 
metallurgy sectors.

English translation




