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A Navàs, tu ets el protagonista!
Deixa’t veure! 
Fes-te escoltar!

http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat

http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com

Editorial 
Jaume Casals i Ció
Alcalde

«Fent via»

Com cada any per aquestes èpoques us fem 
arribar «La plaça» a les vostres llars amb la 
voluntat d’explicar-vos els passos que anem 
fent com a Ajuntament i com a poble. El pas-
sat mes de novembre en una xerrada de pre-
sentació del projecte OMPLE un dels ponents 
va citar el següent proverbi africà «Si vols 
anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés 
acompanyat». Aquest proverbi ens fa pensar 
amb els que fan camí per la tan anhelada via 
verda que ara ja ens enllaça amb el Mujal. I 
aquest proverbi crec que també es pot aplicar 
al mateix ajuntament des d’on creiem que 
el trajecte no l’hem de fer molt ràpid i sense 
comptar amb ningú, sinó ans al contrari 
hem d’intentar fer camí amb passos clars i 
encertats, i ho hem de fer amb la màxima 
companyia possible per poder arribar més 
lluny i amb més fermesa a mesura que anem 

sortint del sotrac econòmic. Per poder fer el 
camí acompanyats hem d’escoltar les vostres 
reflexions, queixes i propostes. Al mateix 
temps hem de treballar perquè en la majoria 
de decisions importants vosaltres hi pren-
gueu la paraula, i això passa per potenciar la 
participació i cercar la implicació del conjunt 
de la ciutadania, perquè les decisions tinguin 
un major consens. Al mateix temps hem d’in-
tentar explicar què fem des de l’ajuntament 
tot donant informació amb transparència 
per mantenir el poble informat, tot intentant 
fer-ho des d’una manera entenedora. Ja us 
avanço que segurament no podrem resoldre 
tots els problemes que hi ha al nostre poble i 
a la nostra societat, però intentarem dedi-
car-hi temps i esforços per fer que el dia a dia 
sigui millor per tots plegats. Esperem que 
ens acompanyeu en el trajecte, tot fent via!

Més informació a: www.navàs.cat @AjuntamentNavas /AjuntamentNavas
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digne per tothom. Tenim molt clar 
que la nostra aposta és a favor dels 
serveis públics però sense deixar a 
l’estacada els projectes privats que 
tinguin un vinculació al poble, com 
per exemple en matèria d’educació o 
de benestar social. Per fer-ho, comp-
tem amb uns regidors i regidores de 
totes les edats, tots ells conscients 
d’on són i la feina que han de fer, 
amb il·lusió per tirar-la endavant, la 
mateixa que tenen els regidors que 
ja hi eren a l’anterior legislatura, 
els quals, i amb l’ajuda dels treballa-
dors i treballadores municipals, han 
fet de mestres dels qui s’estrenaven 
al càrrec polític.
 Anem per feina, sent consci-
ents que ens podem equivocar en 
alguna decisió i us demanem perdó 
a l’avançada, esperant que això no 
passi, però també som conscients 
que si això passa no serà per afavo-
rir al nostre entorn. Anem per feina 
al servei de les persones, per un 
Navàs millor i amb l’ajuda de tots 
vosaltres.

És la nostra manera de fer, i ara 
les podem desenvolupar atesa la 
comoditat que comporta tenir la 
majoria absoluta, però això no ens 
ha de tapar els ulls, i és que malgrat 
la majoria absoluta, la voluntat és 
teixir dinàmiques positives i de par-
ticipació amb els partits de l’oposició 
per tal de fer un ajuntament de tots i 
totes, seguint treballant de manera 
honesta i altruista per Navàs, amb 
la transparència i la participació 
com a pilars fonamentals del nou 
govern, però amb la consciència 
de que la situació econòmica en la 
que es troba aquest ajuntament no 
ens permetrà tirar endavant obres 
faraòniques, però si activar l’econo-
mia arrelada al territori, aconseguir 
un poble més sostenible, saludable i 

viu, i sobretot estar al costat de les 
persones.
 En els propers quatre anys que 
tenim per endavant, des de l’equip 
de govern, i esperem que amb el 
suport de l’oposició, aplicarem 
polítiques realment d’esquerres en 
matèria d’impostos, habitatge i pro-
moció econòmica, per tal de promou-
re el cooperativisme, la distribució 
de la riquesa i l’accés a un habitatge 

Anem per feina!

Aquesta victòria ens 
ha animat a seguir 
treballant de manera 
honesta i altruista pel 
poble.

D’ençà dels resultats de les eleccions municipals, en què la CUP va 
obtenir 7 regidors, ERC 3, CDC 2 i el PSC 1, no hem parat de treballar, 
ja que aquest és el tarannà del nou equip de govern, el de treballar per 
poder dur a terme les polítiques d’esquerres que tenim incrustades en el 
nostre ADN. 
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Jaume Casals Ció 
Alcaldia i Serveis Financers

«Seguirem escoltant i explicant. 
Seguirem aprenent i ensenyant. 
Seguim i seguirem endavant!»

L’Urbanisme, de bracet del Medi Ambient, pot acon-
seguir un poble endreçat, net, sostenible i just. El nou 
POUM recollirà aquestes premisses i les municipa-
litzacions d’alguns serveis permetran mantenir-ne la 
qualitat. Serveis Municipals restarà a disposició del 
poble per afrontar els reptes que sorgeixin, preparada 
per evolucionar i créixer.

La prevenció, proximitat i diàleg han de ser la carta 
de presentació a nivell de seguretat. Les arrels, histò-
ria i riquesa del territori, el missatge per fomentar el 
turisme. Del Cardener al Llobregat ha de ser garantia 
de cooperació i les sensibilitats del Món Rural un vincle 
a la terra i als avantpassats, continuant traçant la xarxa 
que ens uneix.

Cal vetllar per la qualitat de l’ensenyament al nostre mu-
nicipi, cal fer pinya i treballar conjuntament perquè tant 
els infants com els joves aconsegueixin les seves fites i 
els seus objectius a la vida. A més a més de les escoles 
també cal educar en valors a l’esport i per això l’esport 
base n’és un gran aliat. Cal promocionar la pràctica de 
l’esport, fem salut!

Des de joventut, motivem als nois i noies a que s’adonin 
de tot el que poden realitzar malgrat els entrebancs que 
es trobin. Amb les festes busquem la versatilitat que 
faci que tothom pugui gaudir-ne. I amb la comunicació, 
transparència; a cada casa arribarà la informació dels 
passos que va avançant el nostre poble.

Des de l’alcaldia i amb tot l’equip de govern seguirem 
treballant per combatre adversitats i fer avançar el 
poble, intentant millorar el que ja funciona al mateix 
temps que avancem amb nous projectes. Aquesta vegada 
em toca portar els números de l’ajuntament, i intentar 
fer-ho entenedor a la majoria de la població amb trans-
parència i participació.

La cultura ha d’explorar noves propostes sense descui-
dar la tradició; com Promoció Econòmica, que ha de 
vetllar pel comerç de proximitat i potenciar nous models 
econòmics. Noves Tecnologies té un objectiu clar: 
alleugerir la burocràcia administrativa. I Participació? 
L’eina que volem potenciar activament per afavorir les 
decisions del poble.

Des de Drets Socials apostem decididament per fer un 
Navàs més just, on tothom pugui gaudir d’oportunitats, 
així com millorar la gestió de la Residència. En Sanitat, 
estem a sobre del control de plagues i per millorar la 
gestió del CAP. Finalment, amb Personal apostem per 
millor la ja bona relació entre treballadors.

Josep Casafont Cendra
Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 
Municipals
«Urbanisme al servei de les persones, 
per un poble sostenible i una empresa 
pública potent, les 3 potes del meu 
escambell»

Gerard Massegú Blanch
Nuclis i Món Rural, Turisme i  
Governació

“Les meves mans, el meu capital.”

Sara Cortina Martín
Educació i Esports

“Una educació de qualitat és fona-
mental per fer créixer les generacions 
del futur”

Aida Pérez Martínez
Joventut, Festes i Comunicació

“Els joves tenim el motor capaç de 
capgirar la situació actual”

Genís Rovira Barat
Cultura, Promoció Econòmica,  
Participació i Noves Tecnologies

«Abans de prendre qualsevol decisió, 
escoltar i picar tres cops de peu a 
terra»

Agustí Serra Riba
Drets Socials, Sanitat i Personal

«Amb il·lusió, esforç i dedicació 
farem que la feina sigui més fàcil i 
gratificant»
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Les ordenances fiscals: 
Impostos i taxes

d’aquestes sentències perquè pugueu 
veure el que anem arrossegant. Sen-
se aquestes càrregues podríem fer 
més coses i també podríem rebaixar 
l’IBI que ha esdevingut la font més 
important d’ingressos per l’ajunta-
ment, quasi bé una tercera part del 
pressupost.
 D’altra banda hem decidit 
augmentar el gravamen fins a l’1,1 
sobre els béns immobles urbans 
que tinguin major valor cadastral, i 
siguin destinats a usos industrials i 
usos comercials. Això afecta unes 20 
naus industrials i uns 10 comerços 
que tenen el valor cadastral més alt 
i que en la majoria de casos estan 
en mans dels bancs. La previsió és 
que aportaran uns 31.286€, i això 
fa que l’ajuntament pugui rebaixar 
l’IBI a més del 99% de la població, tot 
ingressant uns 16.309,43€ menys 
respecte l’any passat. D’entrada, 
aquests són els números amb els que 
treballem enguany, però segura-
ment hi haurà variacions degut a 
les revisions cadastrals que ha fet la 
Dirección General del Catastro. La 
voluntat de l’equip de govern, de cara 
a les Ordenances Fiscals del 2017, és 

seguir buscant fórmules per rebaixar 
l’IBI al conjunt de la població.  
 L’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM), preveu petits aug-
ments en casos concrets, però per la 
majoria dels vehicles queda congelat. 
A l’Eix, el complex esportiu muni-
cipal es preveu la creació del carnet 
d’aturat amb una quota més baixa i 
també es rebaixa el preu de l’entrada 
de la piscina d’estiu. El preu d’estada 
a la Residència d’Avis s’haurà d’apu-
jar un 1%. La taxa pel consum d’aigua 
no s’apuja.
 Com a novetat l’Impost sobre 
Construccions Instal·lacions i Obres 
(ICIO) passa de 2,9 a 3,7 amb la 
voluntat de potenciar les bonifica-
cions i també intentar potenciar les 
rehabilitacions d’habitatges amb una 
antiguitat superior a 50 anys. Al ma-
teix temps que es segueix mantenint 
un descompte del 100% en les obres 
de millora o rehabilitació de façanes. 
Amb la voluntat de renovar el comerç 
de proximitat també hi ha descomptes 
del 95% en les obres de reformes i mo-
dernització d’establiments comercials 
i de serveis (excepte entitats bancà-
ries) amb una superfície inferior als 
150 m2. I també hi ha bonificacions 
del 95% en obres que fomentin l’estalvi 
energètic.
 La taxa d’escombraries domès-
tiques queda congelada. Al mateix 
temps volem explicar que es calcula 
que el cost d’aquest servei voreja els 
415.037,62€ i amb la taxa en recapta-
ríem un total de 412.443,11€. Tenim 
la voluntat més endavant d’expli-
car-vos amb més precisió els costos 
d’aquest i altres serveis, en aquest 
cas amb la voluntat de millorar el 
reciclatge.
 La resta d’impostos i taxes 
queden congelats i no pateixen cap 
variació.

En el ple del dia 2 de novembre 
l’Ajuntament de Navàs va aprovar les 
taxes i impostos per l’any 2016 per 
majoria absoluta (7 vots de la CUP i 
1 del PSC), i sense cap vot en contra. 
La majoria dels impostos i taxes que-
daran congelats i l’IBI es rebaixarà a 
la majoria dels immobles. 
 Amb l’IBI (Impost de Béns Im-
mobles) hem rebaixat el gravamen 
del 0,824 a 0,8. Això és una baixada 
que d’entrada sembla insignificant, i 
a la majoria de llars significarà una 
reducció d’un 2,79% del rebut de l’IBI, 
posarem cinc exemples de com afecta 
aquesta baixada que com veureu és 
percentual.
 Aquestes baixades són rela-
tivament petites i encara estem 
pagant un IBI força elevat respecte 
a altres poblacions, en aquest cas 
l’ajuntament passa a recaptar uns 
47.595,43€ menys. I això d’entrada 
vol dir menys diners per poder fer 
coses. Aquest IBI elevat és sobretot 
per pagar les sentències judicials 
que anem arrossegant i que ens 
acompanyaran uns quants anys més, 
i que en publicacions properes us 
explicarem com està el pagament 

La majoria dels 
impostos i taxes 
quedaran congelats i 
l’IBI es rebaixarà a la 
majoria dels immobles

Parlar de números sempre acostuma a ser una tasca feixuga, però hem 
de treballar perquè la majoria de vegades no sigui així i intentar fer-ho 
el màxim d’entenedor possible.

Valor cadastral

50.000 €
75.000 €
100.000 €
150.000 €
200.000 €

Rebut IBI 2015 (anual)  
amb 0,824 de gravamen

412 €
618 €
824 €
1236 €
1648 €

Rebut IBI 2016 (anual)  
amb 0,8 de gravamen

400 €
600 €
800 €
1200 €
1600 €
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Consells de 
Barri
Hem tornat a convocar els Consells 
de Barri per explicar com anirien 
els pressupostos participatius i al 
mateix temps escoltar i intentar 
resoldre diverses problemàtiques 
que ens comuniquen els veïns de 
cada zona que assisteixen a aquests 
Consells. El mes d’octubre els 
vam convocar tot fent una difusió 
únicament mitjançant cartells i 
les xarxes socials. Cal dir que hem 
de fer autocrítica si les coses no 
funcionen correctament, i en aquest 
cas la publicitat la vam fer amb 
bastant retard i potser hi ha força 
gent que no se’n va assabentar de les 

convocatòries d’aquests Consells de 
Barri. En alguns d’aquests Consells 
l’assistència va ser molt escassa, 
en d’altres va anar força més bé. El 
mes de desembre els hem convocat 
una altra vegada amb més temps i 
hem d’anar analitzant si aquestes ei-
nes són encertades al mateix temps 
que anem buscant altres models que 
potenciïn la participació.

Pren la paraula,Pubillatge 2015

El passat dissabte de Festa Major 
es van escollir els nous represen-
tants del pubillatge navassenc, 
que són: Meritxell Malagar-
riga Pérez (Pubilla), Joana 
Garcia Flotats (1a Dama), 
Carla Sanmiquel Matamala 
(2a Dama), Andreu Santasusa-
na Bernades (Hereu), Ferran 
Vilà Oller (1r Fadrí) i Ramon 
Ballonga Puig (2n Fadrí). Cal 
recordar que en Xavier Mas 
Craviotto, Hereu de Navàs 2014, 
és l’actual 1r Fadrí de la Catalu-
nya Central. 

Millora del so a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca

Durant el mes de novembre s’ha 
dut a terme un canvi integral 
de tot el so de la Sala d’Actes de 
la Biblioteca, fent cas així a una 
demanda històrica per part dels 
usuaris de l’espai. Així doncs, 
s’han canviat els micròfons, tot el 
cablejat del so i s’han centralitzat 
tots els equips (amplificadors, 
taula de so, DVD i CD’s) dins de 
l’armari, que s’ha col·locat al 
lateral de l’escenari per tal de 
poder-ho controlar tot des d’allà 
i no haver d’anar a una i altra 
banda de la sala com fins ara. 
A més, s’ha cregut convenient 
fer-lo més dinàmic, per la qual 
cosa s’ha deixat tot l’equip de so 
a punt per si, en un futur, es vol 
canviar la taula.
 Des de la regidoria de Cul-
tura hi ha la voluntat d’anar-hi 
fent petites actuacions per tal 
de condicionar com cal la sala, ja 
inaugurada amb unes mancan-
ces evidents.

Escoltar, consultar, participar 
i decidir
La voluntat d’aquest govern és la d’intentar implicar al màxim la ciutadania 
en la presa de decisions. Potser algú, interessadament o de bona fe, pen-
sarà que és molt millor que no es consulti a la població navassenca, que a 
les eleccions ja hi havia un programa polític i que ja hauríem de tenir clar 
el que volem fer. Justament, un dels punts del programa era seguir poten-
ciant i augmentant la participació de la ciutadania, i era intentar iniciar 
processos en els quals la ciutadania pogués proposar i decidir en qüestions 
diverses. Creiem que el poble ha de prendre la paraula, proposar i prendre 
decisions.
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Procés 
Consultiu
En aquesta línia de buscar noves ei-
nes, la principal novetat és que s’es-
tan posant a debat diversos temes 
adreçats a zones concretes de veïns, 
tot acotant més l’àmbit d’afectació 
i de decisió. Aquesta voluntat de 
portar a debat diversos temes, ha fet 
que a principis de novembre es va 
convocar a totes les veïnes i veïns 
del Passatge del Riu per tal de par-
lar sobre la urbanització d’aquest 
carrer, un tema encallat des de fa 
anys i que per primera vegada s’ha 
consultat quina seria la solució 
òptima. En aquesta sessió, els regi-
dors d’urbanisme, Josep Casafont, 
i de participació, Genís Rovira, van 
presentar el projecte en una sala 
de plens plena a vessar. El projecte 
que es va redactar anteriorment i 
que suposava un total de 270.000€, 
majoritàriament es veia com una 
inversió massa alta i innecessària. 
S’ha de tenir en compte, que el cost 
d’aquesta obra es assumida en un 
10% per l’Ajuntament i el 90% restant 
pels propietaris. En aquest sentit, 
els serveis tècnics han treballat la 
proposta per tal d’adaptar-la a les 
necessitats exposades i reduir-ne 
la quantitat aproximadament a la 
meitat. Un cop definida l’actuació 
es tornarà a convocar els veïns i 
les veïnes per tal de decidir si la 
proposta tira endavant i definir el 
sistema de votació, si es veu neces-
sari. Aquesta iniciativa es repetirà 
en altres punts del poble com el 
carreró de Can Cols i el carrer 
Llevant.
 Un altre tema que també hem 
sotmès a participació és la voluntat 
de crear un reglament d’usos per 
al solar de l’antic cinema tot vin-
culant-ho a la prohibició d’aparcar 
en els trams estrets del carrer de la 
Pau. Aquestes processos consultius 

els anirem ampliant a altres zones i 
temes, tot intentant assolir consen-
sos mitjançant el diàleg, o si no hi 
hagués consens portant les diferents 
propostes a votació. Creiem que 
aquest àmbit de participació pot ser 
més efectiu, tot i que som plenament 
conscients que el resultat final potser 
no agradarà a tothom, però sí a la 
majoria que s’haurà pronunciat.

Pressupostos 
participatius
Després d’haver aconseguit realitzar 
la primera experiència de pressu-
postos participatius amb la parti-
cipació de 830 persones, xifra que 
es considera exitosa però que hem 
de treballar per augmentar, hem  
d’aconseguir que la gent no només 
vegi bé el procés sinó que hi par-
ticipi. L’any passat es van rebre 31 
propostes de les quals en van sortir 
escollides 9 i que van anar vincu-
lades als 50.000€ que l’Ajuntament 
hi va destinar, enguany el govern 
de Navàs ha decidit ampliar fins a 
70.000€ la quantitat destinada als 
pressupostos participatius. Esperem 
que hi participeu, proposeu i trieu 
els projectes que cregueu més encer-

tats pel benefici col·lectiu del nostre 
poble. La votació es farà enguany de 
l’11 fins el 18 de gener, amb un siste-
ma molt més simple que l’any ante-
rior: els navassencs i navassenques 
de més de 16 anys inscrits al padró 
podran emetre fins a cinc vots entre 
tots els projectes i el repartiment 
econòmic dels 70.000 euros es farà 
amb proporcionalitat al nombre de 
vots rebuts per projecte i el cost que 
aquest tingui. Finalment el mateix 
dia de l’aprovació del pressupost per 
l’any 2016 ja s’hi inclourien les noves 
propostes.
 Aquest any les votacions les fem 
més tard perquè volem que passi 
molt menys temps entre la votació de 
les propostes i la realització d’aques-
tes ja que van vinculades al fet que 
el pressupost estigui aprovat, sinó 
no es poden realitzar. És un aspecte 
més tècnic però són temps en els 
quals es busca la immediatesa i si 
la gent vota una proposta concreta i 
veu que aquella proposta triga temps 
a realitzar-se pot provocar desencís 
i costa molt explicar-ne els motius. 
Enguany ho hem anat fent, tot expli-
cant que les propostes es van votar a 
finals de novembre, el pressupost el 
vam aprovar a finals de març i fins 
al cap d’un mes no passa a ser vi-
gent. Llavors van arribar les elecci-
ons municipals i quedava força lleig 
fer les obres abans de les eleccions i 
vam decidir deixar-ho per després, 
i llavors hem comprovat que en algu-
nes hi havia errades en el cost de la 
proposta i aquestes s’encarien, com 
per exemple les proteccions del camp 
de futbol. Al mateix temps també ens 
trobàvem amb problemes com que 
la proposta escollida al barri Cal 
Miquel depèn d’un acord amb l’Ajun-
tament de Balsareny. I molts d’altres 
petits impediments, que no ens han 
de fer perdre la il·lusió en aquests 
processos col·lectius de decisió, on 
entre totes les persones de Navàs 
decidim projectes de futur. 

participa

Organitza’t, proposa i 
participa-hi!
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Durant aquests mesos tots els 
veïns i veïnes de Navàs hem pogut 
gaudir, des dels més grans als 
més petits, de diversos tallers, 
xerrades i exposicions al nostre 
municipi. 
 A les escoles han pogut visitar 
una exposició sobre la cura de les 
dents que va estar instal·lada a la 
sala d’actes de la Biblioteca. Tam-
bé han pogut fer diversos tallers 
sobre alimentació i sobre estratè-
gies per afavorir el desenvolupa-
ment personal. 
 Els pares i mares han estat 
protagonistes de tallers sobre 

la relació família-escola on han 
pogut resoldre molts dels seus 
dubtes. 
Pel que fa a la tercera edat hi ha 
hagut dues xerrades per resoldre 
temes quotidians que ens afecten 
en el nostre dia a dia; aquestes 
xerrades van ser: «Bon ús dels 
medicaments» i «Què cal saber de 
la hipertensió arterial?».

A les escoles han pogut 
visitar una exposició 
sobre la cura de les 
dents

Navàs t’apassiona 

S’ha celebrat una nova edició 
del Navàs T’apassiona, un any 
més amb uns resultats més que 
satisfactoris tant per part dels es-
tabliments col·laboradors com els 
veïns i veïnes que hi han partici-
pat, malgrat que alguns lamenta-
ren que es reduïssin les setmanes 
de la campanya (de quatre a tres), 
la raó respon al desig dels bars i 
restaurants de reduir una setma-
na per qüestions de logística. Val 
a dir, també, que enguany no s’ha 
dut a terme el sorteig del sopar 
atès els pocs participants en 
edicions anteriors.

Noves llums 
nadalenques

Amb la voluntat de canviar de 
paradigma i fer més útil la vida de 
les llums nadalenques, enguany 
hem apostat per reduir el nombre 
de figures, però al mateix temps 
fer-les exclusivament navassen-
ques. Les llums són totalment de 
LED, amb la qual cosa hi haurà 
una reducció del consum elèctric 
(es calcula que més de la meitat), 
també estan ideades per ser 
aprofitables en d’altres esdeveni-
ments del poble, ja que no hi ha 
motius nadalencs, però en canvi 
s’aposta per la cultura, la proximi-
tat i l’entorn, en una aposta clara 
pel comerç local i el turisme.

El passat 29 de novembre es va dur 
a terme l’acte d’entrega de premis 
del XXXIV Concurs de Cinema 
Amateur de Navàs a la Sala d’actes 
de l’EDN. El Premi Extraordinari 
el va rebre el curtmetratge La gran 
invención, de Fernado Trias de Bes. 
El primer premi al millor argu-
ment, They will all die in space, de 
Javier Chillón, mentre que el segon 
premi va recaure a Y mañana 
navidad, d’Héctor Rull. Pel que fa a 
les pel·lícules d’animació, el primer 
premi fou per Portrait of a wind-
up maker, de Darío Pérez, i el segon 
per Hi! I’m new, de Mario Serrano. 

Finalment, el millor documental 
va ser per Garbanzos con azúcar, 
d’Antonio Aguilar, i el segon per 
Summud, d’Ander Iriarte.
 Fotofilm Navàs es va mostrar 
molt satisfet del nivell de les pel-
lícules així com del nombre de pro-
jectes rebuts, que tot i ser menys 
que l’any passat, van ser un total 
de 306.

XXXIV Concurs de 
Cinema Amateur

Tallers, xerrades i exposicions per tots 
els ciutadans i ciutadanes de Navàs
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Un espai de suport al 
cooperativisme

dinamitzador social i en la promoció 
de l’ocupació.

L’OMPLE, doncs, es tracta d’una 
aposta clara per impulsar l’econo-
mia social, el cooperativisme i el 
coworking, però no només. Des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica 
es va posar especial èmfasi en què 
aquesta havia de ser la pedra angu-
lar per parar el cop de l’atur juvenil 
i la crisi econòmica i industrial del 
municipi, i més en un poble amb 
un potencial inesgotable de teixit 
associatiu i un caràcter obert i 
emprenedor.

Per tal d’encoratjar als joves de 
crear un projecte d’emprenedoria 
col·lectiva, des de l’OMPLE, i a 
mans de la Martina Marcet, la tèc-

nica que se n’ocupa, s’han realitzat 
diversos tallers a les escoles per tal 
de donar a conèixer aquest model 
d’economia social als més petits, 
però també s’han realitzat tallers 
als cursos de Formació Professional 
de l’Escola Diocesana de Navàs, la 
qual s’ha mostrat molt interessada 
en continuar apostant per aquests 
tipus de tallers.

En aquest sentit, el passat 13 de 
novembre es va realitzar una taula 
rodona sobre experiències cooperati-
ves en una sala d’actes de l’EDN ple-
na a vessar; en aquesta taula rodona 
hi participaren cinc projectes molt 
diversos d’emprenedoria col·lectiva: 
Altersport, Can Capablanca, Cotó 
Roig, Metromuster i Riu Verd. La vo-
luntat és continuar realitzant tallers 
i xerrades al llarg de tot l’any.

En tant que l’OMPLE és una de 
les apostes clares de l’equip de go-
vern en matèria de promoció econò-
mica i joventut, en els pressupostos 
del 2016 s’hi destinarà una partida. 
Val a dir, a més, que s’ha condicio-
nat un espai dins de l’ajuntament 
per tal d’afavorir el coworking i la 
resolució de dubtes referents a la 
creació d’una empresa. Aquest espai 
està situat a la segona planta de 
l’Ajuntament, entrant per l’escala 
que dóna accés a la sala de reunions 
de l’ADF i Protecció Civil. L’OMPLE 
estarà obert els dilluns i dimecres 
a la tarda, tot i que s’està estudiant 
obrir-lo més dies.

El 16 d’octubre es va inaugurar 
l’OMPLE (Oficina Municipal de 
Projecció Local i Emprenedoria), 
una oficina que neix per donar 
suport a persones emprenedores, 
especialment joves, però oberta a 
tothom, que volen iniciar una activi-
tat econòmica o projectes socials. 
A la inauguració hi va assistir el 
sr. Antoni Reig, Director General 
de Joventut, el qual es va mostrar 
molt satisfet de la proposta, con-
siderant-la una peça clau per a la 
projecció econòmica no només local, 
sinó també comarcal i intercomar-
cal, i va encoratjar als promotors 
de l’OMPLE a que sigui realment 
una eina que doni resposta a les 
necessitats dels joves, actuant com a 

Neix L’OMPLE

L’OMPLE es una 
aposta per impulsar 
l’economia social, el 
cooperativisme i el 
coworking

més informació:        
omple.navas.cat  omple@navas.cat 
facebook: /omplenavas twitter: @omplenavas
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Arranjaments 
al pavelló

Durant aquests primers mesos 
de govern el Pavelló Municipal 
d’Esports s’ha rentat una mica la 
cara. S’han fet diferents arranja-
ments com ara pintar les línies 
de la pista, endreçar els espais 
comuns de material o habilitar 
una sala de reunions pel Futbol 
Sala Navàs. 
 A més a més, hi ha una nova 
bidell encarregada del man-
teniment i neteja del pavelló, 
la Mireia Forcat. A través de 
la convocatòria de la plaça de 
bidell per l’escola Sant Jordi es va 
poder comptar amb ella ja que 
va ser la persona que va quedar 
en segona posició. 
 També hi ha hagut un canvi 
al bar que ha passat a ser ges-
tionat pel Club Bàsquet Navàs 
durant dos anys i s’instal·laran 
unes màquines de vending pels 
entrenaments. 
 Tot plegat un sèrie de canvis 
per tal que puguem gaudir d’un 
espai millor per tots els ciutadans 
i ciutadanes de Navàs. 

Control de les colònies 
de gats

Aquest mes es començarà un 
programa per controlar les co-
lònies de gats. Es farà un control 
sanitari, procurant ubicar els gats 
en uns punts concrets per poder 
fer un seguiment. 
 Per un cantó, volem que no 
siguin una molèstia pels veïns, i 
per l’altre, necessitem posar-nos 
amb contacte amb els qui els hi 
donen menjar per tal d’informar 
quin serà el procés i poder tirar el 
projecte endavant.

Des de l’àrea de joventut estem 
convençuts en seguir les directrius 
que ens vàrem marcar amb el Pla 
Local de Joventut 2015-2019. És per 
això que des de principis de l’estiu 
passat hem engegat les actuacions 
emmarcades dis del Programa Jove 
2015. Una de les accions previstes 
en aquest programa és el Pensa 
Jove.
 Pensa Jove és un programa que 
té com a objectiu apropar els serveis 
municipals, com el Punt d’Informa-
ció Juvenil, als centres d’educació 

secundària. Gràcies a una subven-
ció atorgada per la Diputació i la 
contractació d’un dinamitzador 
sociocultural, els instituts disposen 
un dia setmanal del punt d’infor-
mació al pati on el dinamitzador 
atén els joves en aquelles qüestions 
que els puguin generar dubtes o 
preocupació, i activa campanyes de 
sensibilització, sobretot en temes de 
sexualitat, prevenció de riscos en el 
consum, hàbits relacionals i orienta-
ció acadèmica.

Els pròxims 28, 29 i 30 de desembre, 
de 4 a 2/4 de 8 del vespre, al pavelló 
municipal d’esports, hi haurà tots 
un seguit d’activitats de lleure per 
als petits, que hem posat el nom de 
Jugamenut.

La regidora de Joventut i Festes 
junt amb la Comissió de Festes, 
van creure adient realitzar quel-
com destinat pels nens i nenes de 
Navàs, perquè puguin gaudir d’una 
experiència d’allò més divertida 
en aquestes dates tant carregades 
d’il·lusió.

Al parc s’hi trobaran diferents 
activitats, destinades per a nens i 
nenes des de 3 fins a 16 anys.

Hi trobareu tallers, inflables, 
maquillatges, escacs gegants, 
circuits, bitlles catalanes... I tot 
acompanyat de bona música per fer 
més gresca i xerinola.

Es comptarà amb la gran col-
laboració de l’agrupament escolta 
Ali-Bei, que s’ocuparan que aquests 
dies estiguin plens de somriures.

Rebreu més informació pròxi-
mament amb un fulletó on s’expli-
caran totes les activitats d’aquest 
Nadal, on podreu veure que amb 
les activitats del 25 i 31 de desem-
bre també s’ha pensat en què tot-
hom pugui gaudir dels balls, sent 
indiferent l’edat i el gust musical.

Pla Local de 
Joventut

Arriba el 
Jugamenut

Des de l’àrea de 
Joventut i Festes s’ha 
decidit fer activitats 
pels més xics

L’estudi reflecteix les 
necessitats dels joves 
de Navàs
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El passat 17 i 18 d’octubre es va cele-
brar la 83a Fira de Tardor. Els actes 
van començar el dissabte, amb la 4a 
Mostra de la Verema, on cal desta-
car les explicacions de la pedagoga 
Maria Estruch, la qual va exposar 
el cicle de la vinya i el vi, des de la 
verema passant per la poda, l’adob 
del sòl i els empelts mentre es 
visitava una vinya urbana situada 
a Cal Nosa i les tines centenàries de 
Cal Miquel al passeig. El dissabte, 

també, una trentena de comerços 
van sortir al carrer i se’ls va donar 
el llibre Silencis de record.
 Dos centenars llargs de pun-
taires van omplir la plaça durant 
el matí de diumenge de la 83a Fira 
de Tardor de Navàs, que també va 
comptar amb una nova edició de la 
Roda d’Esbarts organitzada per Dan-
sa Jove. La principal novetat, però, 
fou a la tarda, en què hi va haver jocs 
i tallers per a la mainada, això va 

afavorir el tràfic de gent, que va anar 
de menys de més al llarg del dia. En 
aquest sentit, doncs, estem satisfets; 
amb tot, s’han de millorar alguns 
aspectes.
 Enguany, i donada la minsa 
situació econòmica de la regidoria, 
ens hem vist obligats a reduir la 
despesa que comporta la Fira de 
Tardor i la campanya de Navàs 
T’apassiona, i hem aconseguit 
reduir prop de 4.000€ respectes 
la despesa de l’any passat i oferint 
la pràctica totalitat dels serveis; 
aquesta reducció ha estat sobretot 
en matèria de publicitat i progra-
mes. El sobrant es destinarà a 
subvencionar diferents activitats 
referents a Promoció Econòmica 
fins a finals d’any.

83a Fira de Tardor

Un altre any d’èxit amb 
menys despeses 

Els horts socials i ecològics són 
una iniciativa que vol donar una 
empenta a les persones usuàries 
del banc dels aliments i en situació 
de risc social, oferint-los la possi-
bilitat de treballar la terra amb 
els avantatges que això comporta, 
tant a nivell d’aconseguir aliments 
frescos i de qualitat, com també per 
ocupar el temps d’aquestes perso-
nes i que es sentin realitzades. 
 Aquests usuaris també tre-
ballen una part de l’hort que va 
destinada directament al Banc 
dels Aliments a través de la Taula 
Solidària, l’entitat que gestiona 
aquest servei, i d’aquesta mane-
ra es poden proveir de vegetals 
frescos. A més a més, el component 

ecològic d’aquests horts li dóna un 
plus de sostenibilitat i respecte al 
territori, ajudant a la biodiversitat 
i a la salut comunitària. En aquest 
sentit, s’ha aprovat un reglament 
per tal de regular aquesta iniciati-
va i afavorir-ne l’expansió, inten-
tant que els propietaris de terrenys 
sense ús s’acullin a aquest projecte 
i cedeixin els espais per poder 
ampliar l’oferta. 
 Una part importantíssima i 
imprescindible d’aquesta iniciativa 
són els voluntaris que han partici-
pat i format als usuaris, als quals 
des d’aquest ajuntament volem 
agrair la seva feina desinteressada 
i animem als navassencs i navas-
senques a col·laborar-hi.

Horts socials i ecològics
“De la terra a la taula, per les persones i 
amb les persones”

Una iniciativa per a 
les persones usuàries 
del Banc dels Aliments  
i en situació de risc 
social.
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Pilones a la Plaça de 
l’Ajuntament

A la Plaça de l’Ajuntament can-
tonada amb carretera de Berga 
hem instal·lat unes pilones pro-
tectores al pas zebra. Creiem que 
la protecció dels vianants i sobre-
tot dels més vulnerables és bàsic. 
Vam observar que per la pressa i 
la comoditat d’alguns impedien 
la seguretat dels vianants alhora 
de travessar; i sobretot quedava 
bloquejada la rampa per accés 
amb cadira de rodes, per aquest 
motiu creiem necessari aquesta 
protecció.

Arranjaments al Carrer 
del Sol

Era molt necessari l’arranjament 
del Carrer del Sol per tal de 
solucionar els problemes d’es-
querdes, sots i mal estat general 
del ferm.
 Ara llueix un renovat asfal-
tat nou, que millora sensible-
ment el seu anterior i deteriorat 
paviment. Els treballs han 
consistit en treure l’asfalt vell 
amb una màquina fresadora i 
posar una capa nova de quitrà 
a tot el vial d’uns 950 m2. Les 
obres han suposat una despesa 
d’uns 24.000 euros.

Durant aquest curs escolar 2015-16 
les escoles de Navàs tindran un nou 
psicòleg i una nova educadora social 
a la seva disposició. 

Això ha estat possible gràcies a una 
subvenció per part de la Diputació 
de Barcelona destinada a serveis so-
cials. L’Ajuntament de Navàs va de-
cidir invertir en educació i per això 
es va obrir un concurs per escollir 
una persona que fes mitja jornada 
de psicòleg per les escoles i mitja jor-
nada d’educadora social per portar 
a terme el Xalar, una activitat per a 
nens i nenes del poble que necessiten 
reforç escolar. Gràcies a aquesta 
subvenció també es va poder ampliar 
la jornada de la secretària de serveis 
socials, una necessitat degut al gran 
volum de feina que hi ha. 
 El guanyadors de la plaça van 
ser l’Esteve Robleda i la Maria 
Trujillo. 

Des de les àrees de Cultura i Comu-
nicació s’ha estat treballant per fer 
un calendari d’allò més especial, 
que girarà entorn del 50è aniversari 
de dues de les comparses més reco-
negudes del municipi, els Nans, i els 
Jordi i la Montserrat, els gegants 
pubills.
 Dins del calendari hi trobareu 
reflexions de com han anat evolu-
cionant, com eren abans i com són 
ara. D’altra banda, hi haurà imatges 
divertides i en diversos emplaça-
ments del municipi, com ara Sant 
Cugat del Racó, Palà de Torroella, 
Castelladral...
 Tant els Nans com els Gegan-
ters ha estat sempre predisposats a 

aquest petit homenatge sempre molt 
ben acompanyats per Carles Estra-
da, el fotògraf que ha sabut plasmar 
aquests bons moments.
 Amb aquest calendari, doncs, 
també apostem decididament per-
què la cultura es mantingui viva 
molts anys més.

Les obres de millora de la carretera 
de Berga s’han finalitzat amb la 
construcció de la nova rotonda a 
l’encreuament amb la carretera de 
Gaià. Aquestes obres, que contem-
plaven la rotonda, amb la plantació 
d’una olivera al seu centre, l’ar-

ranjament de la vorera fins a la 
mateixa i l’obertura d’un embornal, 
han estat assumides per part de 
l’hipermercat Consum a través d’un 
conveni que es va tancar abans de 
la seva construcció. Amb aquesta 
actuació, juntament amb els passos 
elevats, s’ha pogut millorar la circu-
lació de tot el carrer i eliminar els 
semàfors.

Nova educadora 
social i psicòleg 
per les escoles de 
Navàs

Calendari 2016

Nova rotonda a la 
Cra. de Berga

El calendari vol transmetre 
tota la màgia que té la cultura 
navassenca
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L’any 2014, mitjançant una subven-
ció de Diputació de Barcelona, es va 
redactar el projecte de senyalització 
dels elements d’interès turístic al 
municipi de Navàs. El terme de 
Navàs, degut a la gran extensió 
territorial, disposa de molts punts 
d’interès, ja siguin de tipus arqui-
tectònic, arqueològic, històric i/o 
paisatgístic, però la seva disper-
sió en dificulta la localització. El 
projecte de senyalització que es va 
redactar feia una proposta de la 
senyalització que seria necessària 
per tal de fer més accessibles els 
recursos del municipi.
 Durant l’any 2015 s’ha execu-
tat una primera fase del projecte 
i s’han instal·lat una vintena de 
senyals. En aquesta primera fase 
s’ha prioritzat la implantació dels 
cartells de tipus orientatiu, per 
accedir als principals recursos 
turístics i patrimonials; els que 
senyalitzen els nuclis dispersos pel 
territori, i que provoquen confusió 
i dificultat d’orientació als turistes 

i visitants, així com la senyalització 
en les cruïlles d’accés a les masies 
del municipi.
 Durant el 2016 es preveu exe-
cutar una segona fase del projecte, 
mitjançant una subvenció de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona. 
En aquesta segona fase es preveu 
millorar i incrementar la infor-
mació disponible dels elements 
turístics ja senyalitzats, així com 
els no senyalitzats, mitjançant pla-
fons o cartelleres explicatives per 
tal continuar visibilitzant, difonent 
i donant a conèixer els elements 
turístics i patrimonials del nostre 
municipi.

Implantació del projecte 
de senyalització turística 
de Navàs

Durant l’any 2015 s’ha 
executat una primera 
fase del projecte i 
s’han instal·lat una 
vintena de senyals. 

El terme de Navàs disposa de molts 
punts d’interès

El Camí del Riu 
Llobregat pren forma

Aquest darrer 26 d’octubre hem 
assistit a la presentació del GR-
270, un projecte subvencionat 
per la Diputació de Barcelona 
i apadrinat per la Federació 
Catalana d’Entitats Excursionistes. 
Aquest projecte recorrerà el riu 
Llobregat des de Castellar de 
N’Hug fins al Prat de Llobregat, 
per tant és una gran aposta pel 
municipi i també pel país. Es 
podrà recórrer a peu o amb bi-
cicleta i al seu pas per Navàs ens 
permetrà recuperar encara més el 
riu i l’entorn. Amb en Carles Udi-
na, tècnic del Consell Comarcal i 
després de la reunió de treball del 
5 de novembre, ens vam empla-
çar a obrir una via que mancava 
per començar a veure com serà 
aquest camí que entrarà en funci-
onament aquest 2016.

Festa de la 
interculturalitat

El passat 24 i 25 de juliol es va 
celebrar la Festa de la Intercul-
turalitat, amb la col·laboració 
de Càritas. Hi van participar 
marroquins, romanesos, hindús 
i argentins. Es va dur a terme un 
partit de futbol intercultural, i 
van haver-hi espectacles amb les 
danses tradicionals de cada re-
gió, vestits tradicionals i fins i tot 
una cata de menjar i beure.
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Manteniment de 
l’església de Palà

L’església del Roser és fruit de 
l’evolució de la capella de l’antic 
mas Palà. La darrera gran refor-
ma s’hi va fer en acabar la Guerra 
Civil, el 1942. Des de llavors l’edi-
fici no havia fet més que envellir 
i deteriorar-se. Aquest any es 
comença per un vast repàs de la 
teulada, al que segueix el pintat 
de la nau i de l’atri. Aquest edifici 
d’estil neogòtic i notable interès 
en l’àmbit de les arts decoratives, 
és un bé municipal d’ençà que 
l’Ajuntament de Navàs el comprà 
en ésser subhastat el conjunt de 
l’antiga colònia tèxtil de Palà, el 
1994.

Actes contra la 
violència de gènere

En motiu del Dia Internacional 
contra la Violència de Gène-
re, el 25 de novembre, es van 
dur a terme diferents actes de 
conscienciació i denúncia sobre 
els feminicidis. Els actes van 
començar amb un respectuós 
minut de silenci i encesa d’espel-
mes a la plaça de l’Ajuntament, 
a la Biblioteca Municipal, al Club 
d’Avis, l’Institut escola Sant Jordi, 
l’Escola Diocesana de Navàs i a 
la Residència d’Avis. També es 
va passar el documental «No 
queríais saber por qué las matan? 
Por nada». Finalment, al teatre de 
Palà de Torroella, es va represen-
tar l’obra «El diari de Martina». 
Paral·lelament, la Biblioteca va 
organitzar una exposició amb el 
títol de «No més violència contra 
les dones».

Funciona els dies d’entre setmana 
de 3/4 de 5 a 7 de la tarda. S’atenen 
a 40 infants que es reparteixen en 
grups d’edat i vénen un dia a la 
setmana, amb l’objectiu d’oferir 
un espai i un temps per fer reforç 
escolar, tallers creatius, activitats 
de coneixement de l’entorn i jocs.
 És un projecte del poble i pel po-
ble. Impulsat pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Navàs, hi partici-

pen els infants, les persones volun-
tàries, les famílies i les educadores 
socials municipals.
 Entre altres activitats es va fer 
una visita a un taller de fusteria 
de Navàs. Al Xalar estem oberts a 
fer noves descobertes i sortides per 
conèixer diferents oficis, així doncs 
aprofitem per fer un crida a la gent 
de Navàs per si algú s’anima a ense-
nyar en què consisteix la seva feina.
 D’entre altres activitats, també 
hem participat a la Setmana dels 
Drets dels Infants, en la que vàrem 
treballar aquest tema.

Majoritàriament, els aliments 
provenen de la Comissió Europea, 
la qual aporta 21 tonelades anuals. 
A part, des de la regidoria i la Taula 
Solidària, es recullen les aportaci-
ons rebudes a les diferents caixes 
que es deixen als establiments del 
municipi, però amb això no n’hi ha 
prou, així que es va signar un con-
veni amb el supermercat Consum 
per tal que ens donessin els exce-
dents d’aliments frescos, els quals 

es recullen tres cops per setmana. 
Val a dir que ha estat l’únic super-
mercat a oferir els aliments que els 
sobra a les famílies més necessita-
des de Navàs, per la qual cosa fem 
una crida a la resta d’establiments 
per tal que s’adhereixin al Banc dels 
Aliments.

Projecte Xalar

Banc dels 
Aliments

El Xalar és un projecte 
socioeducatiu per nens 
i nenes de 6 a 12 anys.

El Banc dels Aliments ajuda a 
unes 70 famílies, les quals en 
són beneficiàries després que la 
regidoria de Drets Socials faci 
un rigorós estudi de cada una 
d’elles.
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Fent poble

Fit-Kid

La parella de Fit-Kid Marina Mora i 
Carla Gallardo de l’Eix de Navàs, van 
guanyar el Campionat d’Europa en la 
categoria Duo Mini, en el torneig cele-
brat a Badalona. Marina Mora també 
es va proclamar Campiona d’Europa 
en la modalitat Solo Mini Female. En 
Small Group Junior, l’equip format 
per Marina Costa, Karen Fernandez, 
Marina Santasusana i Laura Torrente 
van aconseguir la quarta posició. 
En Solo Mini Male, Guillem Cabra va 
quedar segon.  L’equip de Fit-Kid de 
Navàs l’entrenen Noelia Ruiz i Sandra 
Subirana, que ja valoren la possibilitat 
d’anar al Campionat del Món 2016, a 
Viena, Àustria.

Instròniks 

El duet de makers d’Instròniks, Jordi 
Divins i Marc Sibila, ambdós profes-
sors de l’EDN de Navàs, han tornat a 
viatjar a Roma (Maker Faire Rome The 
European Edition) per segona vegada, 
per participar en una performance 
amb instruments fabricats per ells 
mateixos. Els organitzadors de la 
Fira de Roma van obrir un nou front 
Maker (fabricador), el de la música, 
amb tallers i actuacions en directe, on 
hi va participar el grup de Navàs. La 
fira de Roma va fer un reconeixement 
a Instròniks, i els hi va lliurar un dels 
cent mèrit Maker.

C.E. Navàs

El dia de Tots Sants es va fer la pre-
sentació de tots els equips del Club 
Esportiu Navàs, amb una nombrosa 
presència de públic i familiars. El club 
aquest any mobilitza a uns 200 joves, 
des dels equips de l’escola fins al 
primer equip que juga a Tercera Cata-
lana. Autoritats locals, membres de la 
junta directiva, entrenadors i monitors 
de l’escola de futbol i la presència 
de la Colla de Bastoners, van donar 
solemnitat i animació a l’acte.

Navàs vertical 

La secció del centre excursionista 
Navàs Vertical va realitzar la primera 
sortida infantil i d’iniciació a l’escalada 
que va aplegar una vintena de perso-
nes al Serrat de les Esposes, a St. Julià 
de Cerdanyola. Hi van participar nens 
i nenes de totes les edats, on el més 
menut només tenia 3 anys. L’experi-
ència ha estat molt positiva i esperen 
repetir-la almenys un cop a l’any.

Nil Brià, al MoraBanc 
Andorra

Una de les grans joves promeses del 
bàsquet català, el navassenc de 18 
anys Nil Brià, ha fitxat pel segon equip 
del MoraBanc Andorra, que juga a 
la coneguda lliga EBA, però combi-
narà els seus entrenaments amb el 
primer equip, per la qual cosa és molt 
probable que debuti a l’ACB de mans 
de l’equip de Joan Peñarroya. Molta 
sort!
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Nines sense cabells 

L’associació Amma, l’Ajuntament de 
Navàs i l’Associació de Lluita Contra 
el Càncer, s’han adherit a la iniciativa 
de fer nines sense cabells (fofutxes) 
per fer arribar als infants amb càncer 
que hi ha ingressats als hospitals 
oncològics del país. El taller de nines 
s’ha desenvolupat amb una gran 
participació.

104 anys de Joan Feliu 

Joan Feliu, amb 104 anys, és el na-
vassenc de més edat del municipi. En 
motiu del seu aniversari es va fer una 
festa a la Residència, on li van lliurar la 
placa del centenari que atorga la Ge-
neralitat. A la celebració hi van assistir 
membres de la seva família, represen-
tants de l’Ajuntament, la Generalitat i 
la Residència d’Avis de Navàs.

50 Anys Nans 

La comparsa dels Nans de Navàs ha 
celebrat els 50è aniversari (1965-2015), 
amb un seguit d’activitats que han 
tingut el seu punt culminant amb 
una ballada col·lectiva amb antics 
balladors, durant la Festa Major. A la 
ballada històrica s’hi van trobar una 
bona colla d’exballadors. També s’han 
fet visites a les escoles, una recollida 
de fotografies i l’obertura d’una pàgi-
na al Facebook.

Eleccions al Club d’Avis

Eliseu Fontanet és el nou president 
del Club d’Avis de Navàs, refrendat per 
121 vots a favor, 10 en contra i un de 
nul. La nova junta inclou Josep Jerez 
com a vicepresident, Froilán Circuns 
com a secretari, Aurora Pons com a 
tresorera, i tres vocals: Pepita Cervan-
tes, Josep Casas i Antonio Castaño. 

Castanyaka 

El Club Tennis i Pàdel de Navàs ha 
organitzat la Castanyaka 2015, amb 
72 esportistes, 36 equips i més de 80 
sets jugats de pàdel. El torneig femení 
el va guanyar la parella formada per 
Antònia Jus i Laura López, del Cube 
Manresa i Tot Pàdel. Mentre que la  
competició masculina la van guanyar 
Jordi Alonso i Guifré Pons del Club 
Tennis Navàs, en una final molt ajus-
tada i d’alt nivell competitiu, contra la 
parella també de Navàs formada per 
Jordi Roset i Pep Puig. 

Jordi Simón a ActiveJet

Jordi Simón ha fet un pas més a la seva 
carrera i ha fitxat per l’equip polonès 
de ciclisme professional ActiveJet. 
Simón, que en les dues últimes tempo-
rades ha estat amb el Team Ecuador, 
s’ha destacat com una jove promesa a 
tenir molt en compte i ha signat algu-
nes actuacions de mèrit en diferents 
proves ciclistes. Ara, amb ActiveJet, as-
pira a ingressar entre el selecte grup de 
Professional Continental de la UCI.

Fent poble
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Campionat Maqui 

Els dos primers classificats del Campi-
onat Maqui que inclou quatre curses 
han estat Josep Roset i Adrià Duarri de 
Navàs i Palà de Torroella respectiva-
ment. La secció del Centre Excursionis-
ta de Navàs, Desmuntamarges, va fer 
el tercer lloc en equips. Les curses es 
van fer a Palà de Torroella, Castelltallat, 
Capolat i Sallent.

Salva Arco torna a l’ACB

Salva Arco, un dels jugadors amb més 
experiència al bàsquet estatal, jugarà 
la següent temporada a l’Iberostar 
Tenerife de l’ACB. Arco, un rodamón 
del bàsquet, fins ara jugava amb el 
COB Ourense, a la lliga LEB Or, on es 
va consolidar com l’autèntic líder de 
l’equip i van aconseguir pujar espor-
tivament a l’ACB; l’organisme, però, 
va declinar l’ascens de l’Ourense per 
motius econòmics. Cal destacar que 
Arco va abandonar el club gallec per 
incorporar-se als entrenaments d’un 
dels millors equips del continent euro-
peu, el Fenerbahçe turc. Molta sort en 
aquesta nova etapa! 

Nova junta de l’UBIS

En Assemblea General de Socis, es va 
aprovar que la nova junta de l’UBIS 
estarà formada per: Lídia Sánchez (pre-
sidenta), Imma Colldeforns (tresorera), 
Marina Manzano (secretària), i Dani 
Massana, Mercè Nicolau, Albert Sallés 
i Regina Revilla (vocals). Es va aprofitar 
l’Assemblea per donar les gràcies per 
la feina feta a l’anterior junta, amb 
Gemma Rovira, Jordi Roset i Domi 
Romero al capdavant durant els últims 
mesos.

20 anys del CAP

L’1 de desembre va fer 20 anys que 
es va inaugurar el CAP de Navàs, per 
aquest motiu, el centre va organitzar 
diferents activitats, entre les quals 
destacà una breu història del CAP a 
càrrec de Josep Maria Badia o diverses 
xerrades sobre la salut, algunes d’elles 
relacionades amb La Marató de TV3, 
que enguany és sobre la diabetis, 
l’obesitat i les malalties metabòli-
ques.

Ecosalut 

Ecosalut, la fira sobre salut, consci-
ència i ecologia va reunir per segona 
vegada a Navàs persones d’àmbits 
diversos relacionats amb la salut, 
l’alimentació, les diferents eines de 
meditació o curació del cos i la ment 
o el consum ecològic i responsable, 
elements que ens influeixen personal-
ment i col·lectivament. Enguany s’ha 
aprofundit en àmbits com el Nidra-
ioga, les emocions, el desenvolu-
pament espiritual, la teràpia neural, 
el Chi-Qung, la musicoteràpia, la 
numerologia, i el feng-shui.

Mercat de l’Estraperlo 

La segona edició del Mercat de 
l’Estraperlo va aplegar una desena de 
parades i una notable afluència de 
públic. La xerrada de l’enòleg Joan 
Soler va ser amena i pedagògica. Un 
dels elements que van agradar va ser 
el tast de vins casolans.
 A les parades si podia trobar colò-
nies naturals, pinyons, ametlles, nous, 
bolets en conserva, formatges de llet 
crua i vins ecològics, conserves, mel-
melades, licors, roba i complements i 
productes de l’hort ecològics.

Donada la quantitat d’actes que genera la riquesa i vitalitat del món associa-
tiu navassenc, no ens ha estat possible reflectir totes les activitats realitzades 
al municipi durant aquest període, malgrat que totes són importants. 

Podeu ampliar la informació al web municipal: www.navas.cat
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Carme Chacón: 
“Combatrem la ruptura i la 
secessió amb intel·ligència 
i aportant de nou una 
solució”

Per un NAVÀS millor, una Catalunya Forta i una 
Espanya FEDERAL.

Bon Nadal i Feliç Any 2016

PSC ASSEMBLEA LOCAL DE NAVÀS

Grups municipals

Seguim treballant  
per Navàs

Un altre any més a Navàs ens toca canviar de número 
el calendari sense tenir el POUM enllestit. Si la darre-
ra legislatura ja va quedar palesa la manca de volun-
tat per part de l’equip de govern de tirar endavant el 
planejament urbanístic del municipi, sembla que, de 
moment, aquest nou govern tampoc presenta indicis de 
voler desencallar-lo. Ja han passat més de 4 anys des 
que Convergència el vam deixar redactat i a punt per 
aplicar-lo. Demanem celeritat i ganes de treballar en 
aquest tema tan important per al desenvolupament del 
poble. 

Una celeritat que potser també caldria en l’apli-
cació de les propostes guanyadores dels anomenats 
“Pressupostos participatius” del 2015. Mentre anun-
cien que el 2016 dedicaran una partida de 70.000 € a 
aquesta finalitat, encara hi ha projectes aprovats que 
no s’han dut a terme. La participació només és efectiva 
i vàlida quan els resultats d’aquesta es fan visibles, 
quan surt del paper i la notem al carrer. 

Pel que fa a les noves ordenances fiscals, si bé hi ha 
hagut una rebaixa generalitzada de l’IBI en un 3%, les 
empreses amb un valor cadastral més elevat tindran 
un augment d’un 30%. Considerant que d’elles en surt 
la feina de molts navassencs i navassenques, no cal ser 
gaire entès en la matèria per veure que aquesta és una 
mesura que de cap manera pot ser beneficiosa, ni per 
al teixit industrial ni per al conjunt del municipi. La 
creació de llocs de treball no comença pas per aquí.

No voldríem acabar aquest escrit sense recordar 
que La Plaça que teniu a les mans és la primera que la 
CUP ha fet en més de mig any. En un equip de govern 
que se sol manifestar compromès amb la transparència 
i la proximitat, aquesta poca freqüència en la comu-
nicació no ens acaba de lligar. La majoria absoluta 
sembla que ha començat a donar els seus fruits. 
 
Des de Convergència de Navàs us desitgem un feliç 
2016, amb salut, feina i bons projectes per al que espe-
rem que, aviat, sigui un nou país lliure, democràtic i 
amb garanties per a tothom. 
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Després de quatre anys de governar amb la CUP i 
girar Navàs com un mitjó, aquesta legislatura ens 
toca treballar de valent des de l’altra banda. Ja des del 
primer ple, el Salvador, l’Hortènsia i el Joan han estat 
al peu del canó fent el que s’espera d’una bona oposició: 
proposant i controlant l’equip de govern.
 Des d’ERC ja hem expressat la nostra voluntat 
d’ajudar en el que calgui i quan calgui i, al mateix 
temps, hem alertat del perill d’un mal ús de la majoria 
absoluta, la qual sempre ha comportat males herèn-
cies. És per això que restem a l’aguait per tal que les 
bones paraules de la campanya electoral fructifiquin, 
donant suport en tot allò que beneficia Navàs i denun-
ciant públicament les males pràctiques.
 En aquest mig any hem pogut detectar mancances 
pel que fa a la transparència i en moltes regidories ha 
faltat dedicació, per la qual cosa certs aspectes no han 
anat com haurien d’haver anat per deixadesa. El go-
vern és nou de trinca i la poca experiència en gestió de 
la majoria de les persones que en formen part convida 
a creure que amb el temps només pot millorar. Paral-
lelament, hem aplaudit la continuació de nombroses 
iniciatives que es van gestar en la darrera legislatura 
i esperem que el 2016 es comencin a forjar polítiques 
noves, ja que fins ara no podem valorar gaires repunts 
de la feina preparada fins al maig.
 Per acabar, no podem oblidar que estem en l’última 
campanya electoral estatal i, en nom de la secció local 
La Fraternitat, d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
us animem a votar el tàndem Rufián-Tardà. A Madrid 
s’hi va per dir adéu i per denunciar el linxament polí-
tic i econòmic al qual Espanya sotmet el nostre país. 
La del Congreso és una tribuna amb uns focus interna-
cionals a la qual no podem renunciar ara que iniciem 
l’etapa final per la independència.

Molt bones festes i molt bon any 2016, navassenques i 
navassencs!

El passat mes de maig se’ns va girar feina, molta feina! 
I contents d’agafar-la, però més que contents, amb una 
responsabilitat enorme, i és que com sabeu les majories 
absolutes, en aquest poble, no han estat mai gaire favo-
rables als interessos dels veïns i veïnes, però per sort 
tenim gravat el «Lluitarem contra el fort, mentre serem 
febles, i contra nosaltres mateixos, quan serem forts» de 
Xirinacs. 
 Des d’aquesta premissa, estem desenvolupant alguns 
dels punts que vam apuntar al programa electoral, 
alguns d’ells encallats a l’anterior legislatura, però 
també tenim la responsabilitat i el deure d’escoltar les 
propostes de la resta de partits i dels veïns i veïnes.
En aquest sentit, vam creure convenient crear la regido-
ria de Participació, que és transversal i ha d’esdevenir 
una de les pedres angulars d’aquesta legislatura, que 
no és altre que fomentar la participació ciutadana, 
reactivant els consells de barri, ampliant els pressupos-
tos participatius o fent reunions obertes explicant les 
ordenances municipals. 
 Estem fent feina, i per això apostem més decidida-
ment per l’economia social, per trobar noves formes de 
desenvolupament econòmic, des del comerç de proxi-
mitat fins al turisme; sanejant els comptes de l’Ajun-
tament, reduint el consum energètic apostant per la 
il·luminació LED o les calderes de biomassa, reduint 
les despeses supèrflues, desencallant situacions que 
s’arrosseguen d’antany o alleugerint els tràmits buro-
cràtics millorant la comunicació entre la secretaria i els 
treballadors.
 No negarem que ens hem trobat sorpreses i ressen-
timents, alguns esperables, d’altres no tant, però no 
tingueu cap dubte que les estem entomant, pel bé del 
poble i per coherència amb el nostre tarannà, i és que si 
hem vingut a consolidar el canvi, ho hem de demostrar, 
informant constantment a l’oposició i facilitant-los-hi tot 
el que demanen, escoltant els veïns i veïnes, treballant 
colze a colze amb els treballadors, i és que vinguem del 
nord, vinguem del sud, de terra endins, de mar enllà... 
el poble mana i el govern obeeix.

Bones festes!

Doncs res... que hem vingut 
a consolidar el canvi

Útils
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Uns trabucaires que tenen el seu 
origen en el bandolerisme i en les 
agrupacions de defensa populars –a 
l’estil de somatent– i guerrilleres, 
hereves principalment de les tres 
guerres carlines del segle XIX. A 
partir d’aquí, aquests rudes homes 
armats esdevenen més un element 
folklòric que no pas militar, vinculat a 
seguicis i cercaviles i, en el nostre cas, 
principalment a la diada caramellaire 
de la Pasqua. 

Amb una funció bàsica d’acom-
panyament, es dediquen a galejar, és 
a dir, a fer gala, a realçar l’acte en el 
qual participen -aquí les caramelles- 
anunciant solemnement l’arribada de 
cada colla a les diverses masies del 
terme que, en aquell principi de segle 
XX, eren moltes més que les actuals. 
Masies de les quals, en molts casos, 
procedien els propis trabucaires, ja 
que la possessió de les armes anava 
també sovint lligada a la vida pagesa i 
a la caça, que aleshores era no tant un 
esport sinó encara un modus vivendi.

El Tro de Torroella era la colla 
que agrupava joves de Palà, Valls i de 
les masies de Torroella, i mantenia 
una gran rivalitat amb colles veïnes, 
com les de Súria o la de Mejà (Salo, 
Sant Mateu de Bages), amb les que 
es trobaven per Pasqua a les colòni-
es del Cardener, rivalitat que posa 
de manifest el valor cohesionador i 
identitari que tingué el fet trabucaire/
caramellaire.

Un palanès descrivia així una 
Pasqua de finals dels anys vint: «El 
diumenge, o sigui el dia de Pàscua, 
segurament perquè l’amo de la colònia 
els hi deuria pagar bé, ens trobàvem 
tots plegats i siguen una gran festa per 
a tots, amb les caramelles, els balls 
dels trabucaires acompanyant-se amb 
acordeó i per damunt de tot, els dispars 
que feien aquells homes tan bruts de 
pólvora, amb els seus trabucs i la gran 
gentada que venia d’arreu per veure la 
festa». A Sant Cugat – Castelladral, la 
vintena de trabucaires que tiraven en 
aquesta mateixa època, havien de dur 
grans reserves de pólvora «al menus 
en féiem cinc quilos cada un!», pólvora 
que transportaven amb animals que 
guarnien amb els «mobles» de silleria 
que llogaven, en el cas d’aquesta dar-
rera colla, a cal Roig del Mujal.

A Castelladral els trabucaires ga-
lejaven per darrera vegada la Pasqua 
de 1953, la darrera de les caramelles 
«antigues» del nucli, unes caramelles 
i uns trabucaires que, de ja 
feia uns anys, agrupaven els 
nuclis de Castelladral i de Sant 
Cugat del Racó. Un esdeveni-
ment festiu que fins aleshores 
era reservat als nois, i encara 
a partir de certa edat, en part 
per raó de la duresa de les 
jornades, ja que durant dos 
o fins a tres dies, recorrien 
llargues distàncies per fer 
arribar els seus cants i balls a totes 

les cases del terme, dormint poc i fent 
un important esforç físic, com el que 
comportava el propi ús i transport de 
les armes de foc.

Però la Guerra Civil va suposar 
un clar punt d’inflexió en l’ús de les 
armes, i en la percepció que d’elles te-
nien els joves que les havien hagut de 
fer servir en un nou context, el de la 
guerra. Amb la guerra i la postguerra 
desapareixen diverses colles, com pas-
sa amb els trabucaires de Torroella. 
Les armes han deixat d’ésser motiu 
de festa, i durant temps tampoc hi ha 
ganes de cantar i ballar, i caramelles 
i trabucaires triguen uns anys a 
reaparèixer, fent-ho aquests darrers a 
finals de la dècada dels quaranta, com 
passa a Castelladral. La definitiva 
desaparició dels pocs molins polvo-
rers que quedaven al Bages, i els nous 
reglaments sobre usos de pólvora i 
armes, així com la duresa de la pròpia 
comitiva i, sense oblidar la reforma 
litúrgica del 1952, que restringia 
horaris de celebracions lúdiques en 
dies sagrats, condicionaren un gir en 
el fenomen caramellaire i abocaren 
els trabucaires a la desaparició, reapa-
reixent només en alguns pobles unes 
dècades més tard.

Fins a l’esclat de la Guerra Civil, existien al 
municipi diverses colles de trabucaires, amb 
major representativitat cap a la vessant del 
Cardener. 

Trabucaires al 
terme de Navàs

Caramellaires de Torroella, a l’escola de 
Palà a finals dels anys vint.

Pl
Últims trabucaires de Castelladral, 1953.
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