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Editorial 
Jaume Casals i Ció
Alcalde

Inversions de futur

Quan rebeu aquesta revista farà ben poc que 
s’haurà aprovat el pressupost de l’ajuntament 
per aquest any. És la vegada que s’haurà 
aprovat més d’hora des de fa força anys, una 
dinàmica que estem treballant per revertir i 
poder començar l’any amb el nou pressupost 
vigent. 
 Aquesta vegada el pressupost inclourà 
un munt d’inversions com per exemple la 
reforma del Casal Sant Genís (550000€) o la 
reclamada urbanització dels carrers Alcalde 
Serra i Valldeperes mitjançant contribuci·
ons especials. Dins la línia de manteniment 
de carrers hi ha previst reasfaltar el tram 
de la carretera de Berga des de l’Escola 
Bressol fins al carrer Mujal. També s’inici·
arà la urbanització d’un tram del Passeig 
Circumval·lació, prop de l’Escorxador, un es·
pai que finalment veurà moviment i aquesta 
primavera es començarà a rehabilitar (amb 
subvencions de Diputació i FEDER). Espe·

rem que aquest projecte acceleri, ja que fa 
dos anys que estem pendents que el Consell 
Comarcal l’executi, igual que la museïtzació 
de la Pallissa (també amb fons FEDER) que si 
tot va bé es començarà a fer aquesta prima·
vera. També tenim prevista una reforma im·
portant de la Residència (227000€) de la qual 
aquest 2018 ja n’hem realitzat el projecte. 
 Aquestes i d’altres seran inversions 
que es veuran a primera vista, però n’hi ha 
d’altres que no es veuen però també hi són. 
Podríem parlar de la cura de la gent gran, 
l’educació dels infants, l’ajuda a la creació 
d’ocupació des de l’OMPLE, la neteja d’edi·
ficis i carrers, l’enllumenat, la recollida 
d’escombraries, la seguretat, el XALAR, la 
feinada des de drets socials i moltes coses 
més que hi són, no es veuen tant i també són 
inversions de futur. I això és el que ens toca, 
invertir tant bé com puguem en el futur del 
poble navassenc.

Més informació a: www.navas.cat @AjuntamentNavas /AjuntamentNavas
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La reforma del casal Sant 
Genís ja és una realitat

a més, podran treure’s i 
posar depenent de l’ús que 
se’n vulgui fer, aconseguint 
així que el Casal Sant Genís 
sigui un espai completament 
polivalent.
 A la sala també s’hi 
efectuaran les obres necessàries 
d’aïllament tèrmic, pintura i inso·
norització, a més de la renovació 
total del sistema de refrigeració i 
calefacció i del sistema elèctric. 

Pel que fa els lavabos, es faran 
completament nous i adaptats, com 
també es milloraran els lavabos de la 
zona de vestidors. Respecte la teula·
da, s’extraurà tota la coberta d’ura·
lita i es col·locarà material aïllant. 
Per últim, el vestíbul presentarà un 
rentat de cara, serà molt més ampli i 
comptarà amb una zona de descans i 
de venda d’entrades.

 De moment, en aquesta legis·
latura que s’acaba, no està previst 
fer actuacions de millora en l’àmbit 
tècnic, com podria ser la substitu·
ció de la il·luminació a l’escenari o 
l’adequació de l’espai per al control 
tècnic dels espectacles en el que fins 
ara era el local de Càritas. Amb tot, 
això no afectarà la realització d’obres 
teatrals o concerts com fins ara. 
 Respecte els espais que ocupava 
Càritas, cal puntualitzar que es va 
arribar a un acord amb l’entitat per 
tal que deixessin aquestes sales a 
canvi que l’Ajuntament pagués una 
part de la compra o lloguer del nou 
local.
 Amb aquestes obres, que duraran 
entre quatre i cinc mesos, guanya·
rem un nou espai cultural en un 
indret icònic del nostre municipi, que 
de ben segur serà útil per a totes les 
entitats, escoles, veïnes i veïns.

D’ençà que el passat 24 d’agost es 
va fer efectiva la compra del Casal 
Sant Genís a la Parròquia per un 
valor de 300.000€, que es pagaran 
en pagaments fraccionats i sense 
interessos de forma anual, des de 
l’Ajuntament de Navàs hem realit·
zat els tràmits necessaris per tal 
de reformar l’espai interior; unes 
obres que, a hores d’ara, ja s’estan 
executant. 
 Per un valor de prop de 
600.000€, que sortiran íntegrament 
de les arques municipals, les obres 
es desenvoluparan en diferents 
fases i afectaran íntegrament la 
zona de platea i petites millores en 
la zona de vestidors i a la coberta. 
Concretament, a la zona de platea 
s’aplanarà el terreny per tal que 
no hi hagi pendent i s’hi instal·
laran unes grades retràctils on s’hi 
podran asseure fins a 234 persones 
(actualment, n’hi ha unes 270); sobre 
aquest aspecte, si bé és veritat que 
es perden algunes localitats, hem 
exprimit l’espai per tal de poder en·
cabir·hi el màxim de gent possible, 
sempre respectant els accessos i les 
sortides d’emergència; les grades, 

Les obres, a grans trets, 
milloraran la zona 
de platea, vestíbul i 
coberta

Navàs guanya una sala polivalent 
en un espai emblemàtic
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A Navàs tenim un enorme patri·
moni, sovint no valorat suficient·
ment i desconegut per una part 
important de la població. A més, 
el nostre terme municipal és tant 
ampli que cada nucli està connectat 
amb la resta a través d’una nom·
brosa xarxa de camins rurals. És 
per això que des de la Regidoria de 
Turisme s’ha iniciat un projecte que 
té la intenció de donar a conèixer 
aquest patrimoni natural, cultural, 
històric... als navassencs i navas·
senques, al mateix moment que 
descobrim també el nostre entorn 
més proper. 
 El projecte inclou el disseny i 
promoció de rutes per camins del 
terme municipal de Navàs, de baixa 
dificultat i que cadascuna d’elles té 
un interès particular, ja sigui per 
l’entorn natural pel qual transcorre, 
o perquè permet descobrir patrimo·
ni que potser no coneixíem. A més, 

algunes de les rutes estan pensades 
per ser temàtiques, com pot ser la 
«ruta entre vinyes», la «ruta pel 
passat medieval» o la «ruta del 
romànic».
 Llocs com la Balma de Coma·
posada, la Font de Gusart, diversos 
conjunts de tines medievals exca·
vats a la roca, les tombes medievals 
del Pla de Sant Pere, l’església 
romànica de Santa Maria de les 
Esglésies, el Dolmen de les Comes... 
són noms que probablement tothom 
n’haurem sentit a parlar, però que 
alguns d’ells difícilment sabrem 
situar·los al mapa de Navàs i encara 
menys saber·hi arribar. És per això 

que hem decidit impulsar aquest 
projecte que, a més, no només s’en·
globa dins l’àrea de turisme, sinó 
també en les de món rural, medi 
ambient, cultura i patrimoni.
 És un projecte que s’ha impulsat 
des de la Regidoria de Turisme, 
però que no hauria estat possible 
sense la col·laboració i els coneixe·
ments de persones del poble, que 
han ideat el traçat de les rutes, han 
fet tasques de marcatge dels camins 
i en definitiva han estat al peu del 
canó perquè aquest projecte fos 
possible. En concret, des de l’Ajunta·
ment volem fer un agraïment al Jo·
sep Pintó, que ha estat el principal 
impulsor d’aquest projecte, i per la 
tasca que durant anys ha realitzat 
per conservar i donar a conèixer 
tota la xarxa de camins que tenim 
al nostre poble. 

El proper dijous 7 
de març es celebrarà 
a Palà de Torroella 
una nova edició del 
Maridatge. 

Enguany hi participarà l’enòleg 
Joan Soler i la periodista especialit·
zada en el món del vi Ruth Troyano. 
Aquest any serà novetat el retorn 

del xef palanès David García, que 
acompanyarà amb els seus plats els 
6 vins navassencs que es tastaran 
durant el maridatge.
 El diumenge es desenvoluparà 
la mostra de vins de Castelladral, 
on els vinyaires mostraran els seus 
vins, i podrem compartir producte 
agroalimentari de la comarca com 
embotits, formatges, olis... i al mig·
dia arrencarà l’Arrossada popular 
de Castelladral.

Rutes per 
descobrir l’entorn 
i el patrimoni

Mostra de Vins de 
Castelladral i Maridatge  
de Palà

Seran rutes curtes, 
circulars, de poca 
dificultat i pensades per 
a diferents públics4
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 Esperem que mica en mica el 
Departament vagi fent els passos 
oportuns per poder gaudir d’aquesta 
ampliació el més aviat possible.  
Des de l’Ajuntament hi estem tre·
ballant. 

Amb aquest últim canvi de 
directora als Serveis Territorials 
(SSTT) de la Catalunya Central, 
actualment és la Dolors Collell, 
des de l’Ajuntament es va tor-
nar a demanar una reunió per 
reivindicar novament aquesta 
mancança. 
Des de la direcció dels SSTT es va 
fer la proposta d’ampliar l’edifici 
actual de l’escola Sant Jordi per tal 
de poder seguir la línia d’institut es·
cola i tenir l’alumnat tot junt al ma·
teix edifici, i sobre aquesta proposta 
diferents tècnics del departament 
van mirar si l’opció era factible. 
 Un cop amb la proposta sobre la 
taula vam parlar amb la direcció del 
centre i l’AMPA per tal de veure la 
seva opinió i veient que tothom ho 
trobava bé i hi estava d’acord es va 
donar el vist i plau des de l’Ajun·
tament per tirar el projecte enda·
vant. 

 
 
 

 
 
 El següent pas és redactar 
l’avantprojecte i el projecte amb tota 
la comunitat educativa, de manera 
participativa perquè tothom hi pu·
gui dir la seva, avançant cap a uns 
espais i materials d’acord amb el 
nou model educatiu. I seguidament 
iniciar les obres que contemplen un 
nou edifici a la part posterior del 
pati, on ara hi ha situat part del pati 
d’educació infantil, amb una planta 
baixa i dos pisos. Es crearien tres 
entrades diferenciades entre elles: 
una per infantil, una per primària 
i una per secundària. Evitant així 
problemes amb els horaris d’en·
trada i sortida ja que són diferents 
entre ells. 

Una nova ubicació per a 
l’Institut Escola

La ubicació inicial del 
costat del Pavelló Blau 
passa a una ampliació 
de l’actual escola 

Ja fa anys que Navàs lluita per tenir un edifici físic per al seu 
institut públic i així poder deixar els barracons que actualment 
ocupa al costat de l’Eix. 
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Pl El Passeig de 
Circumval·lació 
canvia de nom
Des de fa uns mesos l’Ajuntament 
de Navàs ha creat una Comissió del 
Nomenclàtor, formada per historia·
dors de Navàs i un representant de 
cada grup polític municipal, amb 
l’objectiu de reformular alguns 
noms de carrers. 
 El primer tema que s’ha abordat 
ha estat el de canviar el nom de l’ac·
tual Passeig de Circumval·lació, atès 
que és un carrer que presenta dife·
rents problemàtiques, entre les quals 
destaca el duplicat de números, que 
comporta situacions de desconcert 
tant en la missatgeria com en les 
emergències mèdiques. De d’aquesta 
comissió es va formular la següent 
proposta, que es va aprovar per 
majoria absoluta de tots els partits 
polítics en el passat Ple Ordinari Mu·
nicipal del dia 19 de novembre:

1. Passeig Circumval·lació corres·
ponent a l’actual Passeig Circumval·
lació, cantonada amb carrer Pau 
Casals fins a la intersecció amb la 
Carretera de Berga.
2. Passeig Pla de l’Alzineta corres·
ponent al tram que va de la Carrete·
ra de Berga fins a l’actual Carretera 
de Gaià.
3. Passeig de Gaià corresponent a 
l’actual Carretera de Gaià fins a la 
intersecció amb la Carretera de Ber·
ga (rotonda de la gasolinera).

4. Passeig de Serrateix corres·
ponent al tram que va des de la 
Carretera de Berga (rotonda de la 
gasolinera) fins a la rotonda que 
fa intersecció amb la Carretera de 
Viver.

Aquests canvis es 
duran a terme durant 
el primer trimestre de 
l’any 2019 i ja han estat 
degudament informats 
al veïnat afectat. 

Cal dir que des de l’Ajuntament es 
duran a terme els tràmits necessaris 
per tal que els canvis de nom siguin 
el menys costosos i complicats 
possibles, i informarà al Registre 
de la Propietat, al Centre de Gestió 
Cadastral, a l’Institut Nacional 
d’Estadística i a la Societat Estatal a 
de Correus i Telègrafs. 
 
A més d’aquests canvis, també es 
va aprovar per ple que la placeta 
de davant La Quitxalla es passi 
a dir Plaça de l’1 d’Octubre; que 
l’actual plaça del CAP passi a dir-
se oficialment Plaça de La Coope-
rativa i, finalment, s’ha fet oficial 
que el Pavelló Municipal d’Es-
ports es digui Pavelló Blau.

Tió de Nadal

El passat 22 de desembre el tió 
municipal va donar el tret de 
sortida a les festes de Nadal. 
Tot els nens i nenes que s’hi van 
acostar van poder fer cagar el tió, 
que com cada any venia carregat 
de presents. Durant l’activitat els 
infants també van poder partici-
par en un taller de dibuix i pintura 
d’un tió, així com cantar i ballar 
amb el grup “Pocasolfes”, els en-
carregats d’amenitzar l’acte.

Campanya de recollida 
d’aliments

El passat 20 de desembre, 
l’alumnat de l’Institut - Escola 
Sant Jordi, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Navàs, van 
dur a terme una activitat amb 
la finalitat de recaptar aliments 
en benefici de la Taula Solidaria 
de Navàs, entitat que s’encar-
rega de distribuir-los entre les 
persones que en puguin tenir 
necessitat.
 Sota el lema “Somriures 
que ajuden”, la Plaça de l’Ajun-
tament es va omplir de nens i 
nens durant tota la tarda, els 
quals van participar en tallers de 
manualitats de Nadal, decora-
ció de galetes, ball, taller de fer 
trenes, pinta cares, dibuix, gralla i 
percussió.
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D’ençà de la votació dels pressu-
postos participatius, durant el 
mes de setembre, en què es desti-
naven fins a 300.000€ a repartir 
entre el 2018 i el 2019, ja s’han 
realitzat les següents inversions, 
d’entre les 21 propostes guanya-
dores:

· Tanca de fusta a la Pallissa de 
Castelladral

· Compra del piano elèctric per a 
l’Escola de Música

· Compra del terra tècnic inflable 
per a Fit-kid

· Implantació de la gestió telemà-
tica de les pistes de pàdel

· Reforma del bany de l’edifici La 
Llar d’El Mujal

· Compra de panells mòbils per a 
exposicions

· Construcció d’un reductor de 
velocitat davant del Camp de 
Futbol

· Col·locació d’un vinil a les pistes 
de pàdel

· Renovació dels patis de La Quit-
xalla

· Compra de material divers per a 
les entitats (taules, cadires, esce-
nari...)

DE LES 11 QUE FALTEN FER:
· Il·luminació LED de la via ver-

da: ja s’ha comprat el material, en 

breu s’iniciaran les obres.
· Subvenció Ateneu Popular: 

l’executaran durant el 2019, atès 
que fins l’1 de gener no han tingut 
el local.

· Millora del Parc de l’Alzineta: 
s’hi està treballant, malgrat es vol 
trobar la millor manera per dur a 
terme aquesta tasca.

· Millora dels patis de l’IE Sant 
Jordi: es faran durant la Setma·
na Santa per evitar molèsties als 
alumnes i professorat.

· Instal·lació de mobiliari urbà 
al passeig: ja s’han demanat i la 
voluntat és poder gaudir·ne per 
Fira de Primavera.

· Placa al C/ Bisbe Deig: s’instal·
larà juntament amb la dels altres 
carrers que canviaran de nom (i 
que ja s’explica en aquest mateix 
número de La Plaça).

· Vídeo turístic: ja s’hi està treba·
llant, amb la voluntat que sigui 
una realitat durant la Fira de 
Primavera.

· Reductors de velocitat al C/ 
Vicenç Vidal i Casacuberta: se’n 
faran dos i, de moment, no està 
previst que es facin fins a mitjà 
termini.

· Cabana de salzes: ja s’hi està 
treballant amb la voluntat que 
abans de Setmana Santa ja estigui 
instal·lada.

Estat de les propostes 
dels Pressupostos 
Participatius

Tanca de fusta a la Pallissa de Castelladral 

Renovació dels patis de La Quitxalla 

· Canvi dels seients del Pavelló 
Blau: s’està estudiant la possibi·
litat de fer·la durant la Setmana 
Sant; sinó, es farà durant l’estiu 
per evitar molèsties als jugadors i 
públic.

· Campanya de conscienciació 
animal: està planificada en el 
pressupost del 2019.

Finalment, pel que fa a les dues 
obres més grosses: l’arranjament 
d’algunes aules de l’Escola de Músi-
ca es farà durant la Setmana Santa, 
per així evitar molèsties a l’alumnat 
i professorat; i el canvi del pavi-
ment a parquet del Pavelló Blau 
es farà durant l’estiu del 2019, que 
és quan baixa l’activitat en aquest 
equipament. 
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L’Ajuntament de Navàs va 
impulsar ara fa tres anys la 
creació de colònies controlades 
estables de gats al nucli urbà 
mitjançant el sistema CES 
(Captura-Esterilització-Solta). 

L’objectiu és millorar la relació en·
tre els gats del carrer i les persones, 
ja que, tot i que la presència de gats 
al carrer és necessària (per exem·
ple, per controlar la proliferació de 
rosegadors), una població excessiva 
i molt disseminada comporta pro·
blemes d’insalubritat i de convivèn·
cia amb les persones.

AVANTATGES DE LES COLÒNIES 
CONTROLADES DE GATS:

· La població de gats no es dispersa 
per tot el nucli urbà.

· Estabilització de la població de 
gats a mitjà termini. 

· Milloren les condicions de salubri·
tat de l’entorn. 

· Els voluntaris/es són els únics que 
alimenten als animals i retiren les 
restes de menjar. 

· L’ús de pinso evita la formació de 
plagues derivades de la descompo·
sició d’altres tipus d’aliment.

· Les colònies disposen de sorrals 
fets pels voluntaris/es, on els gats 
fan les seves necessitats. 

· Els gats que habiten a aquest tipus 
de colònies presenten millors con·
dicions sanitàries.

Des que es va posar en marxa 
el projecte, s’han esterilitzat 
227 gats, la majoria dels quals 
viuen fora de la colònia, ja que 

les dimensions de l’actual no 
poden suportar el volum de gats 
existent. És per això que el nostre 
objectiu és construir-ne una de 
nova properament. 

Com a ciutadans i ciutadanes, 
podem contribuir a un millor 
funcionament de les colònies si no 
donem menjar als gats, ja que això 
genera conflictes amb altres veïns i 
veïnes, i implica que els gats no es 
concentrin a les colònies. Si voleu 
donar·los menjar, podeu fer·vos 
voluntaris: escriviu a gatsnroses.
navas@gmail.com o busqueu·nos al 
facebook «Gats ‘n Roses Navàs». A 
més, si us apropeu a la colònia, pro·
cureu portar els gossos lligats per 
no espantar els gats, i tingueu cura 
del material de la colònia.

Colònies de gats 
controlades  

Remodelació  
de la Carretera de Gaià  
amb Passeig de la 
Circumval·lació
El passat mes de novembre 
vam rebre la proposta de la 
Diputació de Barcelona per a 
solucionar la intersecció entre 
la carretera de Gaià i el passeig 
Circumval·lació. 

Aquesta proposta dibuixa com a via 
prioritària el Passeig Circumval·
lació, així que els vehicles que 
circulin per la carretera de Gaià 
hauran de cedir·los el pas.

 L’actuació té un cost aproximat 
de 650.000€, a repartir a parts 
iguals entre Ajuntament i Diputa·
ció. 
 Actualment, però, s’està nego·
ciant amb la Diputació per tal que 
aquesta assumeixi el 100% del cost 
a canvi de cedir el tram afectat a 
l’Ajuntament. En qualsevol cas, no 
es preveu que s’iniciïn les obres 
abans del 2021.
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Millora del tractament 
de l’aigua a l’Eix

En breu s’instal·larà un sistema 
de tractament de l’aigua que 
afectarà totes les piscines de 
l’Eix, tant exteriors com interiors. 
Aquest tractament, anomenat 
UV, consisteix en fer passar 
l’aigua per uns tubs on reben 
la llum ultraviolada que acon-
segueix eliminar el 99% dels 
microorganismes presents en 
l’aigua, i és totalment innocu per 
a les persones. Gràcies a aquesta 
instal·lació, que té un cost d’uns 
60.000€, i per la qual hem rebut 
una subvenció de la Diputació, es 
podrà reduir considerablement 
els nivells de clor de l’aigua, amb 
el benefici per a la pell i els ulls 
que això comporta.

Durant aquest últim trimestre 
s’han realitzar diferents actua-
cions de canvi d’enllumenat a les 
instal·lacions esportives. 

Al camp de futbol s’han canviat 
les dues torres de llum del camp 
que faltaven per així uniformitzar 

la claror que es veurà als entre·
naments i partits de tarda·vespre. 
També s’han canviat les llums dels 
vestuaris per tal de millorar el 
consum energètic. 
 Al Pavelló Blau ja es va canviar 
una part de l’enllumenat a LED i 
properament es farà l’altra part, 
tenint així tota la instal·lació amb 
aquest tipus d’enllumenat, fent·la 
així més sostenible. A la mateixa 
instal·lació també s’ha realitzat 
una actuació important de mante·
niment, les xarxes, revisant les que 
ja hi havia i posant·ne de noves a 
tota la part superior del pavelló per 
evitar l’entrada de pilotes. 

Nova il·luminació al Pavelló Blau 
i al camp de futbol “La Devesa”

Pla de millora i moder-
nització del polígon

L’Ajuntament ha redactat un 
pla de millora i modernització 
del polígon de Navàs finançat a 
través d’una subvenció rebuda de 
la Diputació de Barcelona, per un 
import de 10.000€. Aquest pla de 
millora s’ha presentat en una altra 
convocatòria de subvenció de 
la Diputació amb un pressupost 
de 163.824,02€, 85% cofinançat 
per la Diputació i el 25% restant 
per l’Ajuntament per tal de dur 
a terme actuacions i accions de 
millora del polígon. Restem a 
l’espera que es resolgui.

Durant el mes de gener es van 
executar els darrers tràmits per a 
fer possible l’inici de les obres per 
la rehabilitació de l’antic escorxa-
dor de Navàs. 
 
La rehabilitació està dividida en 
dues grans actuacions: per una ban·
da les obres finançades pels ajuts 
FEDER a través del Consell Comar·
cal, que corresponen al cos central i 
l’ala dreta de l’edifici on s’hi ubicarà 
un centre enoturístic.

 Per altra banda, les obres de 
rehabilitació de l’ala esquerra, per 
convertir·se en un espai de suport a 
l’equipament turístic i per encabir 
altres activitats del poble. Les obres 
es preveuen iniciar a finals d’aquest 
primer trimestre del 2019.
Així, la recuperació d’aquest emble·
màtic espai ja està a tocar, després 
d’un llarg procés burocràtic degut a 
les tramitacions de la subvenció FE·
DER i compliment de la legalitat.

La rehabilitació de l’antic 
escorxador a tocar
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Del 17 al 25 de novembre vàrem gau·
dir d’una nova edició de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus. 
Aquesta setmana té per objectiu 
organitzar accions de sensibilitza·
ció sobre la prevenció de residus. 
A Navàs es van realitzar un munt 
d’activitats des de diferents àmbits, 
des de les escoles, l’empresa privada 
i des del propi Ajuntament. 
 Les activitats que es van realit·
zar com a Ajuntament de Navàs van 
ser el lliurament de «portaentre-
pans» als cursos de tercer de pri·
mària per reduir els residus al pati 
de les escoles; l’exposició «Qui em-
bruta el mar», per donar a conèixer 
als visitants la quantitat de residus 
malbaratats i abocats al mar; el 
taller «Sortim de compres!», per 
conèixer els impactes ambientals i 
socials de les nostres compres; i el 

taller «El menjar no es llença», per 
prevenir residus orgànics, mercat 
d’intercanvi de llibres, i compostat·
ge a l’escola. 
 El Col·legi Sant Josep va fer el 
projecte «Envàs, te’n vas!» per 
eliminar tots els envasos derivats 
de l’esmorzar a l’escola, i el projecte 
«Art and sustainability» dins el 
projecte «eTwinning: We are art». 
D’altra banda, l’Escola Diocesana 
de Navàs va realitzar diferents 
activitats en motiu de la Setmana 
de Prevenció de Residus, i finalment 
l’Institut – Escola Sant Jordi va 
organitzar activitats per aconseguir 
una millor recollida selectiva i una 
reducció dels residus. 

Aquesta setmana té per objectiu 
organitzar accions de sensibilització 
sobre la prevenció de residus.

Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

Tancament de l’àrea 
d’emergència

Tal com es va informar durant la 
implantació de la recollida Porta 
a Porta, l’àrea d’emergència es 
tancaria si no se’n feia un ús res-
ponsable; ara, després de gairebé 
un any des de la implantació 
del Porta a Porta hem observat 
com, cada vegada més, se n’està 
fent un mal ús, atès que s’hi està 
abocant molt rebuig que es podia 
reciclar i, a més, s’hi han trobat 
voluminosos. Per aquests motius, 
es procedirà a tancar l’àrea 
d’emergència i només s’hi podrà 
accedir amb una targeta, que 
es podrà sol·licitar a l’oficina del 
Porta a Porta. Trobareu més infor-
mació al tríptic que es repartirà a 
totes les llars del poble. 

Prop de 400 infants van gaudir 
del Jugamenut, el parc infantil 
nadalenc muntat al Pavelló 
Blau, durant l’última setmana de 
l’any. 
 Els nens i nenes han pogut dispo-
sar de fins a onze activitats lúdiques, 
esportives, creatives i culturals per 
compartir en família. Les activitats 
programades han buscat cobrir les 
diferents franges d’edat presentant 
propostes d’oci per nens i nenes, ado-
lescents, familiars i acompanyants. 
 El parc ha estat organitzat entre la 

Regidoria de Joventut i l’Agrupament 
Escolta Ali-Bei; aquest darrer s’ha 
encarregat de la part dels tallers de 
manualitats.
 Sens dubte, ha estat una molt 
bona edició, tant per la resposta ciuta-
dana com per la gran participació. 

Jugamenut

Campanya Tracta’m bé

La campanya Tracta’m bé neix 
amb l’objectiu de prevenir els 
maltractaments a les persones 
grans i fomentar els bons tractes 
envers aquest grup d’edat. 
Aquesta una iniciativa que s’ha 
desplegat i es tira endavant des 
del Consell de la Gent Gran de 
Navàs, i per fer-ho ens hem adre-
çat als establiments comercials 
del poble per demanar-los la 
seva adhesió, ja que sense el seu 
suport seria molt difícil portar-la 
a terme.
 Durant el mes de desembre 
hem visitat aquests establiments 
explicant el motiu de l’adhesió; 
serà a partir d’aquí que comen-
çarem a fomentar un debat 
sobre l’envelliment digne i la 
cura de les persones grans.
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A bon bocí,  
bon glop de vi

Durant tres caps de setmana de 
novembre, deu bars i restau-
rants van servir fins a 20 tapes, 
a 4€ cadascuna, acompanya-
des d’una copa de vi del celler 
Grau i Grau de Castellfollit del 
Boix. Unes tapes ben gustoses 
que van demostrar la capacitat 
de creació i síntesi gastronò-
mica dels restauradors navas-
sencs.
 Les persones que van sege-
llar com a mínim 1deu tapes van 
poder entrar en un sorteig d’una 
panera de productes ecològics 
i de proximitat valorada en 300 
euros. El guanyador d’aquest 
sorteig va ser en Jaume Cule-
bras de Navàs.
 La regidoria de Promoció 
Econòmica agraeix la col-
laboració del Bar de l’Estació, 
Bar les Tapes, Cal Ramon, el Petit 
Racó de Navàs, Bar Amistad, 
Bar Còmic, Pizzeria l’Antiga 
Sastreria, restaurant l’Alberg de 
Castelladral, Bar la Trobada i el 
Rústic Bar.

Alumnes de 5è del Col·legi Sant 
Josep de Navàs participen un any 
mes en el projecte CuEME on hi 
han implicats la Diputació, l’Ajun·
tament i l’escola. Aquest programa 
té per objectiu fomentar la cultura 
emprenedora a les escoles a través 
d’un treball real de creació, orga·
nització, gestió i tancament d’una 
cooperativa de fabricació de pro·
ductes artesans i la venda en una 
fira o mercat de la població. Els 
infants desenvolupen els valors, 

hàbits i capacitats claus vinculades 
a l’emprenedoria. Enguany, estem 
treballant perquè la Trobada de co·
operatives a nivell comarcal es faci 
a Navàs durant el mes d’abril.

Cultura emprenedora a 
l’escola «CuEME»

La gastronomia va ser el pol d’atrac·
ció de la fira, ja que el «Tastaen-
torn», amb el vermut i sopar de 
tapes de proximitat, el maridatge 
de vins, melmelades, formatges i 
cervesa, i l’espai «A prop», amb 
presentacions i tasts de productes, 
van ser tot un èxit. 

Durant el diumenge, cal desta·
car també la presència de més de 
220 puntaires vingudes d’arreu de 
Catalunya, que van omplir la plaça 
de l’Ajuntament. També cal fer 
esment a la roda d’esbarts infantil 
i juvenil de la Catalunya Centre. 

Per últim, posar èmfasi al centenar 
de parades de tot tipus que van 
situar·se sota les voltes. Parades 
de productes artesans com joies i 
tèxtils, d’alimentació, com format·
ges, làctics, mel, coca i embotits, 
entre d’altres, van fer el gaudi del 
nombrós públic assistent.

Les activitats 
gastronòmiques consoliden 
la Fira de Tardor

TAMBÉ CAL DESTACAR L’ÈXIT 
DE PÚBLIC EN LA 1A EDICIÓ DEL 
FESTIVAL TEST, COM TAMBÉ EN 
LA III MOSTRA D’EMPRENEDO-
RIA, ECONOMIA SOCIAL I SOLI-
DÀRIA, I COOPERATIVISME
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La sabadellenca Montserrat Carbó 
Hors s’ha alçat amb el primer 
premi, valorat en 500€, per la seva 
obra «Expiació»; mentre que el 
segon premi, de 300€, ha recaigut 
en l’obra «Renaixença», de la també 
sabadellenca Carme Falguera Sanz; 
finalment, el tercer premi, valo·
rat en 200€, ha estat pel manresà 
Daniel Peñarroja Vigo, pel relat 
«Amics».
 Aquesta ha estat una tercera 

edició molt reeixida, atès que s’han 
superat tots els records de participa·
ció, havent rebut 132 originals, que 
han complicat, i molt, la resolució 
dels membres del jurat, format per 
Nuri Artigas Mas, professora d’his·
tòria; Montserrat Mas Vilarmau, 
mestra de primària; Irene Vall Sala, 
directora de l’EDN i professora de 
català, Mireia Vidal Guiu, tècnica 
de cultura i patrimoni de l’Ajun·
tament de Navàs; i Genís Rovira 
Barat, regidor de Cultura i profes·
sor de català, que ha actuat com a 
president del jurat. 

A tots ells, i també als participants, 
moltes gràcies!

El passat dia 4 i 24 de novembre els 
clubs esportius més importants del 
municipi van presentar els equips 
de la temporada 2018-19 

 El CE Navàs va realitzar una gran cercavila acom·
panyats del geganters fins al camp de futbol on van 
anar sortint els diferents equips i es van fer diferents 
parlaments. 
 El CB Navàs va celebrar, a més de l’inici de tempora·
da, els 70 anys del club. Va ser un moment molt emotiu 
on van convidar els diferents presidents i presidentes 
del club, que junts van descobrir una pancarta. 
Els desitgem molta sort i encerts aquesta temporada!

Els premiats d’una III Edició del 
Concurs de Relats Breus exitosa

El CE Navàs i el CB 
Navàs presenten els 
seus equips

Nou mural al 
Camp de Futbol  
«La Devesa»
El mural representa el passat i el 
present del CE Navàs accentuant 
els valors del companyerisme i el 
treball en equip

 El passat novembre l’artista Slim Art va pintar 
la paret exterior del camp de futbol «La Devesa». El 
mural representa el passat i el present del CE Navàs 
accentuant els valors del companyerisme i el treball en 
equip juntament amb el logo del club. 
 Slim Art és un artista berguedà especialitzat en 
murals i en la conversió de fotografies en pintures 
murals de gran format, amb una precisió realística 
excepcional.

Enguany es va decidir ampliar 
l’import econòmic del premis.
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Disposar de DEA’s (Desfibril·lador 
Extern Automàtic) repartits per tot 
el municipi ens permet actuar de 
manera molt ràpida en cas de ne·
cessitat. És per això que aquest any 
hem instal·lat un nou DEA a les es·
cales de l’entrada del Club d’Avis, i 
amb aquest ja són nou els desfibril·
ladors que tenim distribuïts per tot 

el municipi de Navàs. A part de la 
col·locació dels DEA, l’Ajuntament 
ha format a vuit treballadors de 
diferents instal·lacions municipals 
per aprendre a utilitzar·lo correc·
tament.
Els llocs on ja hi ha col·locats 
DEA són els següents: 
el vehicle de la Policia Local de 
Navàs, el vehicle dels voluntaris de 
Protecció Civil de Navàs, el CAP, el 
Pavelló Blau, el Camp de futbol La 
Devesa, L’Eix, la Pista Sant Jordi i 
Palà de Torroella.

Nou desfibril·lador a 
l’entrada del Club d’Avis

Davant d’una aturada 
cardíaca cada minut és 
primordial

Del 13 al 15 de desembre, alguns 
dels locals comercials en desús 
del poble van tornar a prendre 
vida en la primera edició de la 
campanya Persianes Amunt!, que 
tenia com objectiu dinamitzar els 
locals comercials que han quedat 
sense activitat. 

 Persianes Amunt! va oferir als i 
les navassenques diverses activi·
tats d’oci i cultura, en un marc poc 
habitual: el carrer de l’Església i el 
carrer Sant Josep. 
 La voluntat era donar vida a 
espais en desús mostrant·ne el 
seu enorme potencial una vegada 
convertits en sales ocupades amb 
diverses activitats. La proposta 
volia aconseguir una millora en la 
dinamització del comerç de Navàs, 
per això la ubicació dels diferents 
espais era majoritàriament en el 
carrer de l’Església, que malau·
radament, en els darrers anys ha 
anat perdent força comercial.

 Quatre locals. Aquest va ser 
el nombre escollit per fer aquesta 
primera edició de la campanya 
esperant que si hi ha continuïtat, 
puguem ampliar·ho a locals de la 
resta del municipi i ampliar l’oferta 
d’activitats a oferir. Seguirem treba·
llant per tal que Persianes Amunt! 
esdevingui una forma de dinamit·
zar el comerç local de Navàs.
 Com a recolzament a la campa·
nya de Persianes Amunt!, l’Ajun·
tament va convocar una subvenció 
pel lloguer de locals comercials en 
desús, amb la intenció de revita·
litzar el petit comerç del municipi, 

afavorint la implementació de nous 
establiments comercials, de serveis 
i de dinamització del teixit social i/o 
cultural. Es va subvencionar una 
part del lloguer del local comercial 
buit de planta baixa del municipi de 
Navàs que es volgués llogar. 
 L’import subvencionat era de 
2€/m2 al mes amb un màxim de 
90€/mensuals durant un període 
màxim de 12 mensualitats. La 
subvenció es va finalitzar el 31 
de desembre, però vist l’interès 
que va generar entre la població, 
la intenció és convocar·la de nou 
durant el 2019. 

Seguim dinamitzant 
el comerç local

Persianes amunt! va 
oferir als navassencs i 
navassenques diverses 
activitats d’oci i 
cultura en un marc poc 
habitual 13
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Projecte vincles

Durant l’any que ara hem deixat 
enrere hem dut a terme aquest 
projecte de convivència. S’han 
realitzat tres trobades amb 
l’objectiu de demostrat que més 
enllà de les diferències, és possible 
conviure i valorar positivament la 
diversitat.
 A partir de diferents tècniques 
(teatre, música, dansa, pintura, 
cuina, etc.), un grup de 25/30 per-
sones amb diversitat cultural, de 
gènere, funcional i generacional 
han pogut gaudir d’una experièn-
cia positiva de col·laboració i co-
neixement mutu, amb el principal 
propòsit de desmuntar estereotips 
i promoure la creació de vincles de 
persones que, d’una altra manera, 
no arribarien a coincidir.

Festa de Nadal del 
Xalar

El passat dia 17 de desembre 
l’aula socioeducativa Xalar va 
acomiadar de l’any i va donar la 
benvinguda al nadal amb una 
festa en la qual hi van partici-
par tots els infants i les seves 
famílies. Durant l’acte, i seguint 
la tradició nadalenca, els nens i 
nenes van fer cagar el tió amb 
molta il·lusió. Per cloure la festa 
es va fer un berenar amb tots 
els participants, que també van 
poder jugar a diferents jocs orga-
nitzats per l’ocasió. 

Miquel Obradors Mas, nascut a 
Navàs el 13 de setembre del 1900 i 
deportat al camp de concentració 
nazi de Neuengamme el 18 de juliol 
del 1944, el sisè homenatjat amb una 
pedra Stolpersteine, que suma així a 
les posades el 2015 en honor a Anto·
ni Barberà Pla, Esteve Flotats Caus, 
Jaume Obradors Grífol, Ramon Sala 
Besa i Josep Soler Torrens; un ho·
menatge molt sentit i reivindicatiu, 
esdevenint així el primer municipi 
de la Península Ibèrica que col·
locava Stolpersteine. 
 La família de Miquel Obra·
dors Mas desconeixien que el seu 
avi havia estat capturat, l’última 
constància que en tenien era que 
s’havia exiliat a França acabada la 
Guerra Civil. No va ser fins el maig 

del 2018 que van saber la veritat: el 
seu avi havia estat deportat al camp 
de concentració de Neuengamme, 
malgrat encara no saben si va poder 
sobreviure o hi va morir. Tot plegat 
ho van descobrir gràcies al centre 
de documentació International 
Tracing Service d’Alemanya, a 
través de l’Amical de Neuengamme, 
que s’encarrega de retornar les 
pertinències personals d’aquelles 
persones que van ser deportades en 
aquest camp.

Continua la campanya de l’Ajunta·
ment de Sobirania Alimentària, a 
favor del consum de productes de 
proximitat, de suport a la pagesia, 
i d’incentivació del consum de 
producte d’aquí, i a poder ser eco·
lògic, en el comerç local. Aquest fi·
nal de 2018 s’han sortejat diferents 
packs turístics amb els cartronets 

que es timbren a cada establiment 
amb les compres de producte local. 
Continuem treballant en la imple·
mentació del producte ecològic a la 
Residència d’Avis, convocant la pa·
gesia en jornades formatives i de 
debat, i participant en el programa 
de ciutats i pobles per la Sobirania 
alimentària a nivell estatal.

Continuem apostant per la 
Sobirania Alimentària

Miquel Obradors Mas, 
sisè homenatjat amb una 
Stolpersteine
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El diumenge 11 de novembre, 
Palà de Torroella va recuperar la 
Festa de l’Arengada, organitzada 
per l’Associació de Veïns i l’Asso-
ciació cultural Pi Tort. 

 Van començar la festa amb 
un esmorzar popular, a base de 
torrades, cansalada i arengades. Tot 
seguit es va fer una caminada guia·
da entre antigues vinyes de Palà, les 

vagonetes de les mines i el Pi Tort. 
A partir del migdia hi va haver jocs 
per a la mainada i van acabar la 
festa amb dinar de carmanyola. 
 La celebració es va fer amb l’ob·
jectiu de rememorar els 40 anys de 
la seva primera edició. Representa 
una celebració molt important per a 
Palà, ja que va significar l’origen de 
la vida cultural i associativa actual 
de la colònia. 
 Jaume Capsada, a «La grandà·
ria del món», explica què va suposar 
la festa de l’arengada: Quan es va 
tancar la fàbrica, l’empresa va dei-
xar de pagar i organitzar les festes, 
fins i tot la Festa Major. La dècada 
següent, unes quantes persones 
del poble, l’any 1978 es van posar 
d’acord per fer una festa al camp de 
futbol. L’èxit de la convocatòria va 

ser tant gran i sorprenent que allà 
mateix van germinar les iniciatives 
que dinamitzarien la vida social i 
cultural del poble els anys següents. 
Sense el suport de l’empresa, la 
gent prenia la decisió de tirar 
endavant el poble. Aquell mateix 
desembre ja es va celebrar la 
Festa de Cap d’Any, i l’any sobre es 
tornaven a cantar caramelles, amb 
la recaptació de les quals es feia 
una arrossada popular al camp de 
futbol, la Festa de l’Arròs. 

Palà recupera la Festa 
de l’Arengada

Des de l’Ajuntament creiem en la 
necessitat d’apostar per polítiques 
feministes i és per això que el 2016 
vam iniciar un Pla d’Igualtat, 
que finalitza aquest 2019. 
 
 Durant l’últim any s’ha apostat 
més fermament pel desplegament 
d’aquest pla, i és per això que es 
va realitzar la contractació d’una 
persona que ens ha assessorat per 
dur·lo a terme. Cal destacar les 
accions que des de les diferents 
regidories s’han dut a terme en 
aquest últim any: vinils a les pistes 
de pàdel que promouen que l’esport 
sigui un espai de seguretat i gaudi 

per a les dones i les persones del 
col·lectiu LGTBI del nostre poble; 
formació per als treballadors i 
treballadores municipals per tal que 
tinguin una perspectiva feminista 
des del seu lloc de treball; formació 
per a entitats en prevenció de vio·
lències en l’oci nocturn; tallers als 
dos instituts per prevenir violència 
sexual, titulats «El sexisme surt de 
festa»; campanya als comerços de 
Navàs contra la violència masclis·
ta; repartiment de portaentrepans 

als cursos de 3r de primària amb 
informació sobre el repartiment de 
tasques a la llar en funció del sexe, 
amb l’objectiu de posar de manifest 
que les dones continuen dedicant 
més hores a les tasques domèstiques 
i de cura; des de cultura, procurar 
que les hores del conte de la Biblio·
teca siguin contes amb perspectiva 
de gènere; i realitzar actes en els 
dies assenyalats al calendari dins el 
moviment feminista, com són el 28 
de juny, dia de l’Orgull LGTBI, el 25 
de novembre, dia contra la violència 
masclista, i el 8 de març, dia de la 
dona treballadora. 

Com ajuntament volem que les 
dones i persones LGTBI visquin 
en un model social de llibertat, 
per aquest motiu continuarem fent 
esforços per fer·ho possible. 

Seguim treballant
per la igualtat
Com ajuntament, 
volem que les dones i 
persones LGTBI visquin 
en un model social de 
llibertat
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Xavier Mas Craviotto

El jove escriptor navassenc Xavier 
Mas Craviotto ha estat la persona 
més jove de la història a guanyar el 
premi Documenta, amb la novel·la 
La mort lenta, que retrata el final de 
la joventut a través de dos germans 
orfes, i que l’editorial L’Altra publicarà 
el mes de març. Durant el 2018, Xavier 
Mas també ha guanyat el Premi Art 
Jove de Poesia Salvador Iborra, amb 
l’obra Renills de cavall negre. Des de 
l’Ajuntament volem donar-li la nostra 
més sincera enhorabona i desitjar-li 
una llarga i fructífera carrera com a 
escriptor. 

100 anys de Cal Mas

Cad Establiments, més conegut 
com Cal Mas, celebra l’abril d’aquest 
2019, 100 anys de la seva obertura. 
La botiga és un negoci familiar que 
ja compta amb la quarta generació 
darrere el taulell. Des de l’Ajuntament 
volem donar-los la nostra més sincera 
enhorabona i desitjar-los que puguin 
continuar oberts durant molts anys 
més.

37è Concurs de Cinema

El diumenge 25 de novembre es va 
celebrar l’entrega de premis del 37è 
Concurs Nacional de Cinema i Vídeo 
del Fotofilm Navàs. El primer primer, 
dotat amb 300€ i el trofeu el cam-
panar, pel curt titulat «Miedos», de 
Germán Sancho de Madrid. El segon 
premi va ser per a Albert Pintó i Caye 
Casas, dotat amb el trofeu i un premi 
en metàl·lic de 150€. Per últim, el 
tercer premi va ser per a José Corral, 
per l’obra «Un cuento familiar», i que 
va rebre un trofeu i 100€. 

Navassenques 
emprenedores

Des de l’Ajuntament volem agrair 
i fer esmena al conjunt de dones 
emprenedores que durant aquest 
any 2018/2019 han decidit apujar les 
persianes de diferents locals en desús 
i fomentar la revitalització del comerç 
i empreses del poble, així com les que 
han fet canvis de local o bé millores 
en els seus establiments: 4U English 
Academy, Boutique Jenni, Centre Tà-
lem, El present, Fisio Boogie – Centre 
de Fisioteràpia, Gestiona’m, That’s 
good – Escola d’idiomes, Vintage 
Moda.
 També volem fer un reconeixe-
ment als comerços que han tancat 
durant aquest any, el treball fet 
durant tant de temps: Boutique Jenni, 
Gràfiques Sunyer, Novetats Serena, 
Peixateria Divins, Queviures Trench, 
Stanis Esports. 

Cavalcada de Reis

Aquest any, la tradicional Cavalcada 
de Reis ha arribat amb novetats. Per 
una banda, els nens i nenes van en-
tregar les cartes a les patgesses reials 
el diumenge 30 de desembre, enlloc 
del dia 1 de gener com s’havia fet 
tradicionalment. També van modifi-
car la ubicació del Casal Sant Genís 
al Pavelló Blau, amb l’objectiu que 
l’espai fos més agradable per al públic 
assistent. 
 Una altra novetat que cal destacar 
i que des de l’Ajuntament celebrem 
és el fet que la Cavalcada sigui més 
igualitària, ja que per primera vegada 
s’ha permès que una dona faci de rei 
de l’Orient. 

Hortènsia Serra 
Passola, navassenca 
centenària

El dia 23 de gener, Hortènsia Ser-
ra Passola va celebrar els seus 101 
anys envoltada de la família. Des de 
l’ajuntament vam fer-li entrega d’una 
medalla, i el regidor Agustí Serra va 
llegir-li una carta del conseller Chakir 
el Homrani.

Fent poble
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Premis a les escoles 
verdes

El dissabte 1 de desembre, les escoles 
de primària de Navàs van rebre premis 
per a la seva tasca en matèria de medi 
ambient. L’escola Sant Josep va rebre 
el premi a la seva trajectòria per les 
accions desenvolupades durant els 
14 anys que fa que són membres del 
programa Escoles Verdes. Un premi 
molt important i un gran reconei-
xement a la feina feta. I en el mateix 
acte, a l’Institut-escola Sant Jordi, els 
van concedir el títol d’Escola Verda. 
A partir d’ara, tots els nens i nenes 
de Navàs tenen la sort d’estudiar en 
Escoles Verdes, una educació que es 
preocupa per la salut del planeta i 
que ens fa ser més conscients de la 
necessitat de cuidar la Terra. 

La Feixa i La Libèl·lula

Dues noves associacions han sorgit 
durant el 2018: l’Ateneu popular La 
Feixa i el col·lectiu feminista La Libèl-
lula. Dues entitats de caire social i rei-
vindicatiu que neixen amb la voluntat 
de treballar per construir una societat 
més justa, feminista i antifeixista.

Un navassenc al Dakar

Si parlem del Dakar hem de parlar 
d’en Joan Manuel González Coromi-
nas, més conegut com Pedregà. Des 
de jove el seu somni era poder parti-
cipar en el Rally Paris-Dakar, i després 
de molt d’esforç ho aconsegueix per 
primera vegada en l’edició de 2005. 
L’any següent, aconsegueix arribar al 
Llac Rosa de Dakar finalitzant primer 
en la categoria de Quads i fent història 
com a primer pilot de l’estat espanyol 
en guanyar aquesta cursa. 
 Entre els seu mèrits esportius, a 
més del Dakar, destaca: campió de 
Catalunya de resistència TT (1988), 
campió de Catalunya d’Enduro junior 
125 cc (1990), component de la selec-
ció estatal d’Enduro (1990), campió 
d’Espanya d’Enduro 4t (1996), 3r en la 
categoria Rally Atlas (Mundial Rallys) 
(1996), 3r en el Campionat d’Espanya 
d’Enduro (1997): i en quads, campió 
d’Espanya de Ral·li (2001) i subcampió 
d’Espanya de Ral·lis TT (2003). 
 Actualment dóna assistència 
tècnica a diferents pilots de motos, 
quads i buguis en el Mundial de Rallys, 
al Dakar i en altres proves internaci-
onals, i ho fa des de l’equip «Pedregà 
Team».

50 anys de la 
Carnissera Cal Serra
La carnisseria Cal Serra va celebrar els 
seus 50 anys d’obertura, el passat 13 
de novembre, amb un sorteig d’un lot 
de productes de Cal Serra i CouSalut, 
l’empresa de menús preparats salu-
dables que fa uns anys va començar 
la Mercè, la 3a generació que està 
darrere el taulell. Es tracta d’un negoci 
familiar que va obrir les seves portes 
l’any 1968, amb la Montserrat i el 
Rossendo. 

9’s Amics Navàs – Palà

Durant aquest any, s’ha constituït una 
nova entitat cultural a Navàs: els 9’s 
Amics Navàs – Palà, que de moment 
ja ha organitzat diversos actes al 
municipi, com la revetlla de Sant Joan, 
espectacles amb col·laboració amb 
altres associacions d’arreu del país, 
teatre... Des de l’ajuntament celebrem 
que la vida associativa del poble 
segueixi sent tant activa.

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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Per sort s´acaba el  
mandat de la cup

Durant moltes “Places” no hem fet cap comentari. Avui sí. 
 El PSC de Navàs volem fer un breu resum d’aquests 
vuit anys de mandat de la CUP. Molt resumidament, 
podríem dir que ha sigut el partit més sectari que ha 
governat mai a Navàs. 
 Primer de tot, cal informar que l’alcalde ha estat 
imputat per la fiscalia per un tema urbanístic, per la 
qual cosa li demanen presó. Per fets similars, en vàries 
ocasions, la CUP ha demanat la dimissió a gent d’altres 
partits però com es pot veure ells, en el seu cas, callen 
i fan cas omís.
 En segon lloc, investiguen a l’Ajuntament per 
contractar gent sense el concurs pertinent o sense les 
garantias legals.
 A nivell educatiu, la CUP ha tingut vuit anys per 
començar a fer l’obra de l’institut i... on és? Doncs 
tampoc, res.
 També la joia de la corona de la CUP havia de ser 
fer un Centre Cívic per al jovent. Nosaltres ens hem 
patejat tot el poble i no l’hem trobat enlloc. “Quin 
morro”! Van passar fins i tot pinyons a bars i botigues 
perquè deien que ells farien un bosquet i no l’hem vist 
enlloc.
 Més coses... Ens van criticar el POUM 
(urbanització del poble), per no tenir·lo efectiu, i ells 
tot i governant durant vuit anys, res de res (quines 
poques ganes de treballar que tenen).
  També han tingut dos mandats per actualitzar el 
conveni dels treballadors i tampoc s’ha dut a terme.
 A nivell cultural i festiu hem tingut les pitjors 
fires, festes majors i actes culturals que es recorden, 
suprimint actes lúdics i esportius molt atractius per la 
gent del poble.
 I per últim, el que més malament ha funcionat ha 
estat la Regidoria de Serveis Socials, no per moltes 
hores que un passi a l’Ajuntament es efectiu, altres 
amb menys fan més feina).
 Què maco quan estàveu a l’oposició criticant, però 
que difícil és governar bé, oi?
 Per tot això, navassenques i navassencs esperem 
que això al maig s’acabi!!! S’obren noves esperances 
d’aires nous de treball, il·lusió i transparència. I per a 
què aquestes coses que realment ens fan falta a Navàs 
siguin una realitat, els propers anys, mirem bé a qui 
hi posem.

Grups municipals

NAVÀS “brut, deixat  
i abandonat”

Navàs, el poble més brut del 
Bages?
 Sovint els veïns de Navàs 
denuncien que el poble està brut 
i que s’hauria de netejar millor.
 El PDeCAT considera que 
el govern de la CUP, gestiona 
de forma deficient els recursos 
humans “amb un model de molts 
a manar (o no se sap ben be qui 
mana) i pocs a treballar” i pen·
sem que els regidors no assumei·
xen les seves responsabilitats.
 Estem en desacord en la 
manera d’utilitzar els diners 
públics i la forma de gestionar 
els recursos.
 Les dues regidores del partit 
PDeCAT ja ho hem manifestat i 
queixat en diversos plens, hem 
enviat fotografies al regidor de 
l’àrea i presentat instàncies; 
que l’Ajuntament de Navàs no fa 
les tasques de neteja i manteni·
ment que li pertoquen, tenim la 
neteja del poble i el manteniment 
dels parcs i jardins en un estat 
lamentable, també tenim herbes 
i mes herbes a les voreres, que 
van creixent i creixent i que fan molt i molt deixat, per no 
parlar de les caques dels gossos.
 Critiquem la manca de previsió en molts aspectes; 
la poda dels arbres es fa massa tard, a vegades quan els 
navassencs/ques ho sol·liciten per instancies a l’oficina 
de l’OAC del propi Ajuntament o per exemple, en un any 
tant i tant pujos, que no s’hagi fet la previsió de lo que això 
comportaria en el creixement de les males herbes. 
 Només cal fer una passejada pels carrers del poble per 
adonar·se’n. 
 És cert que una part d’aquesta brutícia s’ha d’atribuir 
a l’incivisme de la gent. Tothom hauria de procurar ser 
més net amb el poble perquè es de TOTS. Ara bé, també cal 
que l’AJUNTAMENT doti dels mitjans humans i materials 
adequats a un servei tant essencial com el de la neteja. 
 ENS HE SAP MOLT GREU VEURE EL NOSTRE PO·
BLE BRUT, DEIXAT I ABANDONAT COM HO ESTÀ.
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Com aquesta revista que teniu a les mans, que era pre·
vista per Nadal. Com l’entrega de premis del Concurs 
de Relats de Navàs, que es feia a la Fira de Tardor. Com 
aquell carrer que es talla i s’avisa als veïns que no 
hi podran passar quan ja no hi poden passar. Com la 
poda d’arbres que es queda dies i dies al terra. Com les 
solucions necessàries i urgents per a qui treballa a la 
Residència. Com els horaris dels pavellons. Com...
 A Navàs tenim parcs bruts semiabandonats, casos 
judicials que van caient i que probablement afectaran 
les arques municipals, pèrdues d’equips de so al Pave·
lló, finestres obertes per massa calefacció a l’Escola 
de Música, costos de concursos públics mal fets... Se’n 
diu malbaratament de recursos. Això sí: amb nombro·
sos actes a la Biblioteca i un increment de nòmines 
en número i en quantitat, que el populisme del sou de 
l’alcalde és una cosa i el cost global del personal a la 
casa gran, una altra.
 Navàs no pot improvisar més. La deixadesa no 
pot convertir·se en rutina, ni en l’espai públic ni en 
l’organització de qualsevol esdeveniment. Per governar 
cal tenir clar l’objectiu i pencar, complint iniciatives 
anunciades, contestant els correus i les demandes de 
navassencs i navassenques ràpidament i, sobretot, amb 
eficàcia. Que molt sovint no són causes alienes, com 
ens diuen, sinó falta de constància en la feina i de ser 
on pertoca. És més que una simple sensació això de 
viure en un poble poc cuidat i en continu estat d’impro·
visació.
 Aquest any Navàs decidirà com vol continuar. Ens 
sentireu analitzar, en una campanya que és a punt de 
començar, el que s’ha fet i proposant nous reptes, to·
cant tot el que s’ha de tocar i aplaudint on creiem que 
l’equip de govern ha treballat amb èxit. El que segur 
que no farem, com no hem fet mai, és un programa 
amb idees tan enlluernadores com inútils i, sobretot, 
inviables. Ho vam advertir fa quatre anys i ho consta·
tem avui, a pocs mesos de les eleccions. Podeu marcar 
en fluorescent les promeses realitzades en el programa 
de la CUP en aquesta legislatura. A veure què us sem·
bla això de prometre tant i després...
 Llibertat, presos i exiliats polítics! Visca la Repú·
blica Catalana i visca Navàs! 

ERC Navàs
La Fraternitat

S’acosten les eleccions, i de ben segur en els propers 
mesos ens trobarem en un panorama enrarit: falsos 
rumors, fake news, informacions esbiaixades, males 
pràctiques... el que sigui per assolir l’alcaldia després 
de 3 anys de quasi no aportar res en positiu com a opo·
sició. No ens hi trobaran. No ens hi trobaran perquè no 
podem caure en el costat més fosc de la política, el de 
destrossar i no construir, el de criticar i no aportar. 
 Quan fa 8 anys vam presentar·nos per primera 
vegada ho vam fer amb un programa electoral extens, 
amb propostes innovadores i efectives, i algunes que 
eren impossibles de fer; fa quatre anys vam presentar 
un programa molt més acurat amb més de 130 propos·
tes concretes, de les quals ja n’hem dut a terme més del 
80%, a més d’altres accions que inicialment no s’in·
cloïen en el programa. Durant una legislatura poden 
aparèixer noves necessitats, i s’han d’incorporar amb 
la voluntat de seguir millorant el dia a dia del poble 
navassenc i també intentant resoldre problemàtiques 
del moment o que haguessin pogut tenir una afectació 
futura.
 Us diran que no s’ha fet res en aquesta legislatura, 
i podem respondre que mentre seguíem eixugant el 
deute també hem reformat i insonoritzat la pista del 
Club d’Avis. Hem comprat el Casal Sant Genís i ara 
n’iniciem la reforma. 
 Finalment la rehabilitació de l’Escorxador anirà 
endavant. Parlaran molt del POUM, però no diran 
quan han trigat als altres pobles. Hem solucionat gran 
part del problema del carrer Torrent. S’ha tancat 
l’acord per fer l’edifici físic de l’institut·escola amb el 
Departament d’Educació (on hi han passat tres direc·
tors aquesta legislatura...). Tampoc ens felicitaran per 
l’èxit col·lectiu en la implantació del Porta a Porta. 
S’oblidaran de la feinada de l’OMPLE i les ajudes a 
aquells que comencen. I després d’acompanyar en la 
creació d’oportunitats per poder treballar a Navàs, ara 
també hem començat a treballar polítiques d’habitatge 
perquè la gent també hi pugui viure. 
 Hi ha hagut moltíssimes actuacions encertades, i 
també hi ha hagut alguna petita errada o descuit que 
l’exageraran com si fos la fi del món, però tranquils 
que Navàs va per bon camí! 

Anem pel bon camí!Improvisar
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«Les vam passar 
magres... no ho vam 
passar gaire bé.»

El testimoniatge oral és importan·
tíssim per recordar aquelles èpoques 
passades que tant lluny i a la vegada 
tant a prop ens queden. Per aquest 
motiu, vam entrevistar a l’Hortènsia 
Serra Passola, testimoni d’una de les 
èpoques més crues, la Guerra Civil, 
que també va viure en primera per·
sona l’exili. 
 L’Hortènsia va néixer a Cal Vidal 
el 30 d’agost de 1917, i amb 13 anys 
va començar a treballar a la fàbrica. 
A la colònia es van conèixer amb 
en Lluís Cucharrera, el seu marit. 
Ambdós eren republicans, malgrat 
no pertanyien a cap sindicat ni par·
tit polític; tot i això, ens explica que 
el seu marit havia tingut problemes 
importants per qüestions polítiques, 
ja que «era molt exaltat». 

REPÚBLICA
Quan es va proclamar la Repúbli·
ca, l’Hortènsia tenia 14 anys. Se’n 
recorda bé d’aquell dia: «a Cal Vidal 
van cremar l’església, quan vaig 
saber·ho vaig anar a treure·hi el cap, 
i quan vaig veure tot allò, en vaig 
marxar ben ràpid!». Ens explica que 
hi van haver molts odis, i recorda 
que a Cal Vidal van matar un noi 
perquè solia anar a missa. «Li deuri·
en tenir algun odi, perquè era un noi 
que no es posava enlloc». 

GUERRA
En els primers anys de la guerra, 
van seguir treballant a la fàbrica. 

També durant la guerra, es va casar 
amb Lluís Cucharrera, nascut a Cal 
Marçal, entre 9 i 10 anys abans que 
ella. Ens explica que quan va comen·
çar la guerra, el Lluís hi va anar 
de voluntari perquè «li va semblar 
que si hi anava, la guerra s’acaba·
ria abans». Al cap d’un temps en 
va tornar, però va ser cridat a files. 
L’Hortènsia també ens confessa que 
a la guerra li van matar un germà 
petit. «I quan li van dir al meu pare, 
va quedar que ni el senties enrao·
nar.»

EXILI
«Jo no hauria marxat a l’exili, però 
tots els vells que sí que sí, qui sap 
què ens faran... i vam acabar fent 
aquella bestiesa de marxar. Jo rai 
no hauria pas marxat.» Encara 
que en el moment, l’Hortènsia no 
volia marxar de Cal Vidal, vist 
amb perspectiva creu que sí que va 
valdre la pena haver marxat. «Sen·
tíem rumors que ja s’apropaven, el 
que feien a les dones... Vam acabar 
marxant per por.» Finalment, van 
marxar tres famílies juntes de Cal 
Vidal, i ella anava amb el seu sogre 
i la seva sogra, una cunyada que es 
deia Pilar i la seva filla Teresa, que 
en aquell moment tenia 9 mesos, 
amb un camió cap a Campdevànol, 
on hi tenien un familiar. Un cop van 
passar la frontera, van anar fins a 
Bordeus. Van acabar anant a parar 
a un camp de concentració, del qual 
no recorda el nom, però sí que re·
corda que el temps que van estar al 
camp, hi van viure molt malament. 
«Dormíem a terra, com els animals, 
havíem d’anar a buscar el menjar 

quan era l’hora...». Pocs dies després 
d’arribar al camp, l’Hortènsia va 
agafar el tifus, i de seguida la van 
portar a l’hospital. Recorda que era 
el dia 24 de febrer, i no en va sortir 
fins el 25 de juliol. «A l’hospital 
em tractaven bé. Recordo que hi 
havia més catalans, sobretot gent 
de Lleida, i em van posar al costat 
d’una noia catalana, que va acabar 
morint.» 

POSTGUERRA
Vam tornar a Cal Vidal amb un tren 
de càrrega, i ja sabíem que el meu 
home era a la presó, ens ho va dir la 
cunyada. Al cap de poc van haver 
de marxar de Cal Vidal. «A mi no 
em va dir res ningú, li deurien dir 
al meu home. Però sé que ens van 
treure perquè érem molts republi·
cans.» Després de marxar, com que 
no tenien on anar, van estar vivint 
uns dies a la barraca que tenien a la 
vinya. Tot i així, no hi van estar gai·
re dies perquè de seguida el Lluís 
va anar a Cal Riera a demanar feina 
per tots dos, ja que hi vivia un tiet 
seu, i hi van poder anar a viure. 
 La vida a Cal Riera, després de 
la guerra, era molt difícil. Faltava 
menjar, «i de calers, pocs; però 
gràcies a l’estraperlo, menjàvem». 
«El diumenge a missa? Ja l’havíem 
deixada, ja hi havíem anat prou 
vegades. Quan era petita ja hi havia 
anat molt. Abans de fer la comunió, 
anàvem a doctrina. L’any que vaig 
fer jo la comunió no va passar res, 
però l’any següent ja ho van xerrar, 
que es tocaven les cuixes.»
 Finalment, van venir a viure a 
Navàs quan el Lluís es va jubilar. 
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La vida a 
l’exili Entrevista a Hortènsia 

Serra Passola
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