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Hi ha molts moments que et fan estar orgullós
del teu poble, un d’ells de ben segur seria la
bona acollida que ha tingut el Porta a Porta. I
és que ens hem de felicitar per l’actitud de la
majoria del poble navassenc davant d’aquest
canvi, mostrant una gran voluntat d’adapta·
ció. Sabem que els canvis tenen diverses fases,
la primera recau en la por que tenim davant
d’allò diferent o desconegut, mentre que la
segona és l’adaptació; en tots dos casos, heu
pogut comprovar que el canvi cap a la reco·
llida porta a porta no ha estat tant dramàtic.
Mostra d’això és que la majoria de gent ens
comunica que està (molt) contenta amb el nou
servei. És cert que parlem tota l’estona de ma·
joria, ja que com bé sabeu mai plou a gust de
tothom, i per això treballem amb la voluntat
de minimitzar els casos de descontentament.
Per posar un altre exemple en matèria de
sostenibilitat, volem destacar els canvis que
hem anant fent a nivell d’il·luminació per bus·

car l’eficiència energètica, i amb ella l’estalvi
econòmic i la reducció de la contaminació. En
aquest cas, que d’un dia per l’altre et canviï el
color amb el que s’il·lumina el teu poble d’en·
trada no deixa quasi bé a ningú indiferent. En
aquest cas cal lamentar que hi ha hagut algun
problema amb alguns dels fanals i també amb
algunes de les instal·lacions que eren força
antigues i això ha provocat molèsties al veï·
nat, que hem intentat resoldre amb la major
celeritat possible.
En molts casos hem de comptar amb la
vostra col·laboració perquè ens comuniqueu
les incidències, ja sigui una bossa d’escom·
braries que no s’ha recollit, com un fanal que
s’ha fos, com una vorera que estigui en mal
estat, com tot allò que cregueu que no està
funcionant correctament. Disculpeu les molès·
ties, però estem canviant per millorar. Amb
vosaltres tot plegat és més fàcil. Tots som
poble i el poble el fem entre tots.

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure!
Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com

http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat
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La Fira de Primavera, que s’escau els dies 14 i 15 d’abril, recuperarà aquest any l’Expo Navàs,
que s’instal·larà en una carpa
de grans dimensions ubicada al
passeig de Ramon Vall, centre
neuràlgic de la fira, amb una
mostra genuïna de l’emprenedoria local i comarcal.

La Fira de Primavera
es renova
Al costat de la carpa hi haurà un espai-escenari
on es farà la presentació de llibres, actuacions
musicals, tastos de vi i sortejos.
L’espai que acollirà l’Expo Navàs
serà cobert, obert i plenament inte·
grat a la dinàmica i la mobilitat que
genera el mateix recinte firal, amb
un disseny i format innovadors, a
base de palets de fusta que determi·
naran els diferents espais destinats
als estands comercials. Hores d’ara
ja han confirmat l’assistència dife·
rents botigues i empreses locals, de
sectors com l’alimentació a base de
productes de proximitat i ecològics,
taller i disseny de joies, aparells tec·
nològics per fer més fàcil i còmoda
la vida domèstica, entitats socio-

culturals i esportives, i, organismes
oficials com l’Ajuntament, amb
les oficines d’emprenedoria local
OMPLE i Navàs SA, Bages Turisme
i DO Pla de Bages.
També s’ha previst el muntatge
d’un escenari de gran format per ferhi exhibicions de balls, gimnàstica,
desfilada de roba i complements.
A l’entorn de la Fira de Primave·
ra hi ha un programa d’actes paral·
lel que reforça el potent reclam de
la mostra multisectorial, amb una
caminada popular, la trobada de ge·
gants, espectacles infantils, cinema,

teatre, certamen ocellaire, caste·
llers, ballades de sevillanes amb
la Penya Malaguista i exposició de
manualitats al Club d’Avis, entre
altres.

CONTES, POESIA I TEATRE
L’educadora Carla Galiot i la il·
lustradora Marina Joanet presenta·
ran l’edició del conte «Etiquetes», a
l’escenari petit de l’Expo Navàs. Una
història pels més petits amanida
amb cançons i una posada en escena
adreçada als més petits.
L’escriptora navassenca Laia
Martínez presentarà el seu poemari
en un recital que combinarà música
i poemes.
El Grup Escènic Navàs, en la
seva cita anual amb la Fira de Pri·
mavera, ha escollit un melodrama
de l’autor suec August Strindberg,
«El Pare», que tracta del conflicte
d’interessos entre una parella per
l’educació de la seva filla.
Adreçat a un públic familiar,
diumenge dia 15, d’11 a 1, hi haurà
un taller infantil d’aromes del vi,
per ajudar a reconèixer les olors que
s’amaguen dins el suc de raïm.
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Èxit rotund en el primer cicle
de Concerts d’Hivern
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Navàs ens hem posat de gala per
gaudir d’un cicle de concerts amb
un gran èxit de participació, però
també amb un gran talent tant
local com internacional. El cicle,
que ha comptat amb la impagable
organització d’en Jordi Pujols i la
col·laboració de l’Escola de Música
i l’AMPA de la mateixa, es va dur
a terme durant els dies 27 i 28 de
gener i 2 i 4 de febrer.
El primer dia va ser el torn del
trio clàssic Guillamí Trio, que ens
van brindar amb una excel·lent in·
terpretació a piano, violoncel i violí
d’obres de Rachmaninoff, Shostako·
vich i Ravel. També a l’auditori de
l’Escola de Música, el manresà Ro·
ger Illa, un dels millors pianistes de
clàssic de Catalunya, el 3 de febrer
va omplir la sala amb la música de
Hayden Schubert i Beethoven.
El plat fort, però, va ser el 28
de gener, quan vam tenir l’autèntic
privilegi de sentir el mestratge i
domini de piano del compositor ar·
gentí, resident a Nova York, Emilio
Solla. El pianista es va mostrar

proper, inspirat i molt emotiu en el
seu retorn a Catalunya, on la dècada
dels 90 va fer-hi una estada com a
professor i músic habitual dels clubs
de jazz a Barcelona. Emilio Solla va
fer una actuació espectacular, amb
plenitud de facultats tocant el piano
i una capacitat musical i mental per
transmetre emocions i estats d’ànim,
que li donen una pàtina artística ex·
cepcional. La seva música neix d’una
barreja de folklore argentí, música
clàssica i jazz, amb una capacitat
d’improvisació que sembla que no
tingui límits. La seva connexió amb
el públic va ser des del minut zero.
És d’aquells concerts que el públic
s’hi troba tan a gust que no voldria

que mai finalitzessin. El pianista
va tocar tres peces amb la Banda
de Jazz de l’Escola de Música, entre
elles New York i Blue Moon. Els jo·
ves alumnes van viure una experièn·
cia molt enriquidora.
El tancament del cicle va ser
a càrrec del navassenc Eduard
Freixa, acompanyat a la guitarra
pel també navassenc Martí Riera i
al piano pel callussenc Marc Pusó,
els quals van fer un espectacle basat
en versions molt personals de temes
moderns que van omplir de gom a
gom el Casal Sant Genís, el qual es
va rendir al talent dels joves músics,
però amb una projecció i progressió
imparable.

Quina cultura volem per Navàs?
Amb aquest títol, des de la Regido·
ria de Cultura es va organitzar una
trobada amb entitats del municipi
per tal de tractar el paper de la
cultura al nostre poble. L’acte, que
va comptar amb una dotzena de
participants, va servir per fer una
dinàmica de grup on entre tots
exposéssim les debilitats, fortale·

ses, amenaces i oportunitats del
teixit cultural navassencs. Així,
van sorgir propostes de millora de
la comunicació entre entitats, es va
reconèixer la fortalesa d’aquestes,
així com l’empenta per organitzar
actes. Pel que fa a les debilitats o
amenaces, es va posar èmfasi en
la manca d’un espai cultural que

servís per unir les entitats o fer-hi
locals de reunions. Tot plegat va ser
una bona manera de saber l’opinió
de les entitats, i entre els acords que
es van estipular, destaca la reim·
pressió d’un fulletó mensual que
es repartirà casa per casa infor·
mant de els activitats culturals del
municipi.

Amb el projecte #Navàseduca ens proposem donar la veu a tota la
ciutadania per tal de reflexionar sobre Navàs com a poble que educa,
com a poble amable, que facilita i prioritza el benestar de les persones,
la convivència, la inclusió i la cohesió social.

Projecte
#Navàseduca

Un Navàs que es preocupa dels col·lectius més vulnerables, que aspira a ser
sostenible i a una gestió coresponsable d’allò que és col·lectiu.
Aquest projecte ens proposa dialogar, intercanviar opinions, contrastar
punts de vista, identificar mancances i diagnosticar prioritats amb la fina·
litat de trobar aquells punts en comú que ens permetin avançar plegats cap
al model de poble educador que ens agradaria, amb l’objectiu d’informar,
educar, transformar, compartir i difondre.

PER COMENÇAR AQUEST PROJECTE VAM REALITZAR TRES
REUNIONS AMB TRES COL·
LECTIUS FORÇA DIFERENCIATS:
1. Nois i noies del Consell d’Infants i
el Consell Municipal d’Educació.
2. Mestres, directores i polítics,
també membres del Consell Munici·
pal d’Educació.
3. Famílies del CME i entitats que
treballen amb infants i joves.

PER AJUDAR I AGILITZAR LA
REFLEXIÓ VAM PROPOSAR DIFERENTS BLOCS TEMÀTICS:
-	 Com ens governem: participació
ciutadana, drets de les persones i
col·lectius, diàleg, convivència...
-	 Cultura de pau: situacions de
conflicte i com es pot gestionar, la
solidaritat, el treball associatiu,
la cooperació, el respecte per la
pluralitat,cerca de solucions...
-	 Diversitats i perspectiva de gènere:
barreres físiques i mentals.
-	 Economia social col·laborativa:
equitat,consum responsable, pobre·
sa energètica, reciclatge, reducció,
reutilització...
-	 Sostenibilitat i cura mediambien·
tal: per un Navàs més net i sosteni·
ble, conèixer el territori, conèixer
els problemes mediambientals que
hi ocasionem per revertir-los...

A partir d’aquí es va fer una pluja
d’idees a cada una de les reunions,
pensant idees que fossin possibles i
també impossibles, desitjos, somnis,
sense pensar amb cap impedi·
ment.

VAN SORTIR PROPOSTES
D’ALLÒ MÉS INTERESSANTS:
-	 Una xarxa de carrils bici (joves)
-	 Activitats conjuntes entre l’Ins·
titut Escola Sant Jordi i l’Escola
Sant Josep (infants)
-	 Servei d’acompanyament d’avis
(infants)
-	 Adequació dels equipaments muni·
cipals per tal que hi puguin acce·
dir tots els col·lectius (joves)
-	 Crear un equip de mediació (mes·
tres, directores i polítics)
-	 Fomentar el joc al carrer, fer els
carrers jugables (mestres, directo·
res i polítics)
-	 Punts de vigilància a les botigues
(mestres, directores i polítics)
-	 Agenda cultural comuna (famílies
i entitats)
-	 Millorar la convivència als parcs
(famílies i entitats)
I moltes més...

El següent pas serà fer una segona reunió amb tots els col·lectius
junts on mitjançant diferents
grups de treball es farà una tria
de les activitats que són possibles, impossibles de realitzar,
les més útils, les més factibles...
i arribar a final del curs escolar
havent realitzat una proposta.
Tot aquest projecte es pot realit·
zar gràcies al Consell d’Infants
de Navàs, al Consell Municipal
d’Educació, les entitats del poble i el
col·lectiu d’Educació pel Desenvolu·
pament.
Esperem de cara el proper curs
poder-ho obrir a la ciutadania en
general ja que l’educació és cosa de
tots i totes i que afecta tants a petits
com a grans. Fem de Navàs un poble
més educador!
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Els noms dels nostres
carrers
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Mostra de Vins, Maridatge i
Arrossada a Castelladral
La Mostra de Vins de Navàs i el
Maridatge arriben a la setena edi·
ció amb un augment de l’interès
general pel món de la vinya, el ric
i variat patrimoni que l’envolta, la
recuperació de terres dedicades al
seu cultiu i la plantació de noves
vinyes amb varietats autòctones
i tradicionals. Tot això dóna uns
resultats espectaculars que es
materialitzen amb l’elaboració
de vins de més qualitat, gràcies
a l’esforç i la passió per la vinya
d’una munió de petits productors,
que tenen el comú denominador
de voler socialitzar el fruit del seu
treball.
La Mostra de Vins coincideix
amb l’Arrossada de Castelladral,

el segon diumenge de març, que
atrau gent d’arreu la Catalunya
Central.
El dijous, 8 de març, al Teatre
Municipal de Palà de Torroella, a
partir de les 8 del vespre, es farà el
Maridatge, un dels esdeveniments
més celebrats, on es casen els
vins de nova collita, seleccionats
pels enòlegs Clara Antunez i Joan
Soler, amb les propostes gastronò·
miques que fan diferents cuiners
del municipi.
Els establiments implicats són:
6 Sentits, L’Estació, Pastisseria
Mas, l’Alberg de i Cal Fuster de
Serrateix. Enguany també hi haurà
tast d’oli i formatges.

El passat mes de gener es va
aprovar per Ple crear una Comissió del Nomenclàtor, que estarà
formada per membres de tots
els partits polítics representats a
l’Ajuntament, tècnics municipals
i historiadors. La voluntat de
la comissió és redefinir alguns
noms de carrers, que ara poden
portar confusió tant pels serveis
mèdics d’emergència, com a
transportistes o correu postal
(un exemple seria el Passeig
Circumval·lació); a més, també
es vol estudiar la possibilitat de
rebatejar alguns noms de carrers
des de la perspectiva de la memòria històrica. En tots els casos,
es duran a terme reunions amb
els veïnat.
Paral·lelament, aquesta
comissió també abordarà el
canvi de noms en alguns espais
municipals, com per exemple el
Pavelló Municipal d’Esports, del
qual ja hem rebut propostes de
noms i per la Fira de Primavera es
procedirà a la votació final.

Taller de Creació d’idees Emprenedores i Cooperativisme
al IE Sant Jordi
Al mes de març iniciarem sessions
formatives per l’alumnat de 3r d’ESO
de l’IE Sant Jordi sobre generació
d’idees emprenedores i cooperati·
visme. Aprofitem que a l’escola ja
treballen l’emprenedoria en una
assignatura per incidir-hi des d’una
òptica d’Economia Social Solidària
i Cooperativa. Gràcies a la recent
adhesió com a Ajuntament de Navàs
amb l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà dins del programa Cata·
lunya Emprèn, farem venir a aquesta

primera sessió en Jordi Escudero, tèc·
nic de l’Agència, amb una trajectòria
professional de més de 15 anys fent
assessoraments i acompanyaments a
persones emprenedores.
Un cop realitzada aquesta prime·
ra sessió, vindrà algun representant
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalu·
nya Central a l’Institut i farà una pri·
mera sessió formativa per al profes·
sorat per ajudar-lo a seguir treballant
durant tot el curs i dues sessions més
dirigides als joves.

Dinamitzar el mercat i
el comerç local
Aquest mes de febrer s’han iniciat un cicle d’activitats per a dinamitzar el mercat dels dissabtes i
el comerç. Durant l’any es faran
activitats per a infants, concerts
de petit format, taller de castells,
de zumba, etc. Les accions de
dinamització es faran al passeig
Ramon Vall i també al carrer de
l’Església.

Comencem l’any amb
formació per autònoms
Des de l’Omple, amb la col·laboració
de l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà, hem organitzat una
formació dirigida a persones autò·
nomes o bé persones interessades en
el contingut sobre la nova Llei d’Au·
tònoms. La formació va ser dirigida
per un expert del CTAC Autònoms
del Berguedà i ens va parlar sobre

les noves Mesures Fiscals i de Segu·
retat Social d’aquesta llei.
La jornada va tenir un gran èxit
de participació, un total de 26 perso·
nes que ens vam trobar el dia 19 de
febrer a les 9:30 al Restaurant Jumi
de Navàs i vam prendre un cafè tot i
escoltant la interessant informació
oferta per l’expert.

L’Omple obre oficina a
Palà de Torroella
Estem molt contents d’anunci·
ar-vos que cada últim divendres
de mes anirem a Palà de Torroella
a oferir els serveis de l’Oficina
Omple. Prenem aquesta mesura
per tal d’evitar desplaçaments
innecessaris. Podeu demanar
cita prèvia al correu de l’Omple
(omple@navas.cat) o bé trucant al

número de telèfon de l’oficina
(93 820 48 05).
Així que tant si estàs a l’atur
o vols millorar la teva situaci·
laboral; o bé tens una idea per
emprendre i et falta definir-la o bé
necessites algun recurs o assesso·
rament personalitzat, no ho dubtis
i demana hora.

Curs de carretons
elevadors
Des de l’Omple i amb la col·
laboració de l’Autoescola Font,
vam dur a terme el Curs de
Carretons Elevadors dirigit prin·
cipalment a persones que estan
en situació d’atur, però també
a professionals que ja utilitzen
carretons però no disposen del
carnet. Prenem aquesta iniciativa
ja que l’actual mercat de treball
requereix del certificat per poder

operar en la majoria de treballs
oferts per les empreses.
Els dies de realització del curs
van ser el 27 i 28 de febrer en hora·
ri de matí, de 9:00 a 14:00 hores. La
primera sessió teòrica la vam fer
a la Sala d’actes de la Biblioteca
Josep Mas i Carreras de Navàs.
El segon dia, les/els alumnes van
anar a les pistes de l’Autoescola
Font a Manresa.

Casal Sant Genís
Des de l’Ajuntament de Navàs estem en plenes negociacions amb
la Parròquia de Navàs per tal d’adquirir el Casal Sant Genís, del qual
fins ara en paguem un lloguer
mensual. Les negociacions van a
bon port, tot i que falten alguns
serrells burocràtics. Tant bon punt
ho tinguem enllestit, ho informarem a través dels mitjans de
comunicació locals i comarcals.
Sens dubte, serà un gran avenç
per la cultura del nostre poble, ja
que ens servirà per remodelar-lo
i poder-hi fer una sala polivalent i
amb els condicionaments necessaris per poder-hi fer qualsevol
tipus d’activitat.

Carnestoltes
Un miler de persones va omplir
el Pavelló Municipal d’Esports
per celebrar el Carnestoltes de
Navàs, després de fer una rua pels
carrers més cèntrics. Comparses,
alguna carrossa i grups d’espontanis van participar a la cercavila.
El jurat que havia de valorar les
millors comparses va considerar com a millors els grups de
Trofeus-Champions i les Surferes.
En segon lloc van reconèixer el
treball i la posada en escena del
les comparses Pop Corn Mamis i
les Tortugues Ninja.
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Ja fa unes setmanes que el Porta a Porta és una realitat a Navàs. La
valoració que podem fer d’aquests primers dies és que estem molt contents de com s’ha implantat el nou servei i volem agrair l’esforç que tots
i totes heu fet per adaptar-vos.

El Porta a Porta
en marxa
Pl
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Atenció al públic:
De dilluns a divendres de
12:00h a 14:00h i dijous a la
tarda de 16:00h a 18:00h
A l’oficina dels Serveis
Municipals de Navàs (o de
les aigües), a la Plaça de
l’Ajuntament, 8
Telèfon: 681 653 348
Som conscients que hi ha persones
que eren molt contràries a aquest
sistema però que amb el pas dels
dies, la comoditat s’ha posat per
davant de l’obligació a reciclar i
un cop acostumats, ja no voldran
tornar enrere. Val a dir que nosal·
tres també estem aprenent el nou
sistema, i els operaris de serveis
municipals també podem come·
tre errors. Aquests primers dies
tots i totes hem de ser pacients,
nosaltres des del punt de vista que
algú es pot equivocar o no saber
separar els residus bé i vosaltres
tenir en compte que acabem de
començar i que amb el temps mi·
llorarem, i molt, el servei.
Hi ha certs comportaments
però, que no podem tolerar, i en
pocs dies començarem a sancionar
les persones que abandonin dei·
xalles en llocs no establerts. Com
dèiem abans, tothom es pot equivo·
car, però quan una acció es fa amb

mala fe, s’ha de sancionar.
També volem aprofitar aquestes
línies per fer esment dels errors
més comuns per part del veïns i
veïnes de Navàs. Un d’aquests er·
ror és treure el cubell reixat amb
l’orgànica a dins. Això no és cor·
recte, ja que al carrer hi ha d’anar
el cubell identificat amb un núme·
ro. De moment els estem recollint
tots, però hem d’anar avançant cap
al correcte funcionament.
Un altre error habitual és dei·
xar el cubell a l’entrada de casa,
fet que pot provocar que els opera·
ris no els vegin i que per tant, no
el recullin. S’ha de deixar el cubell
a la vorera, per tal de facilitar-ne
la recollida.
També hem detectat que
algunes persones no recullen els
cubells un cop feta la recollida, en
aquest sentit recordem la obligació
de recollir els cubells abans de les
10 del matí.

Per últim, un altre error habitual
és treure els residus d’envasos i
orgànica amb líquid a l’interior, fet
que comporta que es taqui el terra
amb la conseqüent mala imatge i
problemes higiènics. Volem recor·
dar que està prohibit que hi hagi
líquid a l’interior dels residus i per
tant, és responsabilitat de l’usuari
si les deixalles causen problemes de
sanitat. Tot i aquests petits errors,
el nou servei funciona correcta·
ment, gràcies a tots vosaltres que ho
feu possible.

Preguntes
freqüents
Per altra banda, també volem
aprofitar per recordar alguns dels
dubtes més freqüents que ens heu
demanat aquests primers dies,
i així fer-los extensius a tota la
població, ja que estem detectant
alguns casos en els quals la gent
utilitza les bosses compostables
per treure altres fraccions que no
són l’orgànica. S’ha de fer-ne un
ús responsable. I recordem que
tots ens hem de complir amb el
calendari de recollida.

LES CÀPSULES DE CAFÈ ON
VAN?
Teniu dues opcions: separar el mate·
rial, tirant el marro a l’orgànica i el
recipient als envasos; o bé llençant
les càpsules a la deixalleria.

LES CENDRES DE LA LLAR
DE FOC?
Les cendres, tot i ser un material
orgànic, es consideren rebuig,
ja que una quantitat molt gran
pot anar en contra del procés de
compostatge de la matèria orgà·
nica.

LA ROBA QUE JA NO SERVEIX?
La roba, si ja no es pot aprofitar

per un segon ús, s’han de treure
amb el rebuig.

COM S’HAN DE TREURE ELS
BOLQUERS O LES CAQUES DE
GOS?
Aquests materials es poden treure
cada dia. Els dijous poden anar dins
la bossa del rebuig, la resta de dies
s’han de treure degudament identi·
ficats amb l’adhesiu corresponent i
dins d’una bossa.

ENVIO WHATSAPPS O TRUCO AL
TELÈFON DEL PORTA A PORTA
Cal tenir en compte que la infor·
madora té un horari laboral, de
dilluns a divendres, i a més hi ha
un horari d’atenció al públic, ja
que té més tasques assignades a
part de respondre dubtes i sugge·
riments.
De dilluns a divendres de 12:00h
a 14:00h i dijous a la tarda de 16:00h
a 18:00h A l’oficina dels Serveis Mu·
nicipals de Navàs (o de les aigües), a
la Plaça de l’Ajuntament, 8. També
al telèfon: 681 653 348.

QUAN ES TANCARÀ L’ÀREA
D’EMERGÈNCIA?
Si aquest espai es fa servir de

manera adequada i no hi ha un
desbordament de residus, especial·
ment de rebuig, no es tancarà.

PUC TREURE EL PAPER EN
BOSSA DE PLÀSTIC?
El més convenient es treure-ho
en una bossa de paper o en un
caixa de cartró, però si no hi ha
cap més alternativa, de moment
també recollim el paper en bossa
de plàstic.

SI EM POSEN UN ADHESIU
D’INCIDÈNCIA, QUÈ HAIG
DE FER?
Recollir la teva bossa amb mate·
rial mal seleccionat o treta en dia
equivocat i veure quin ha estat
l’error. Si queden dubtes, trucar a
la informadora. Les deixalles les
haurà de guardar i treure el dia
correcte o ben seleccionades.

SI TINC UN MOBLE VELL O
ALTRE TIPUS DE VOLUMINÓS,
QUÈ HE DE FER?
No es poden deixar abandonats
als contenidors. Hi ha un servei
de recollida de voluminosos amb
sol·licitud prèvia al telèfon de la
informadora ambiental.
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Caga Tió
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Unes setanta persones, entre petits
i grans, es van inscriure a la II
Cursa Solidària, organitzada per
la regidoria de Drets Socials, en el
marc del Mercat del Regal, uns dies
abans de Nadal.
Els corredors, en concepte
d’inscripció van aportar aliments
destinats a la Taula Solidària, que
els reparteix entre les famílies més
necessitades.
L’objectiu d’aquesta activitat
socio-esportiva és per sensibilitzar
a la població en general sobre la re·
alitat de les persones que es troben
en una situació més vulnerable i

Més de 150 nens i nenes van
participar la vigília de Nadal en
la festa del Caga Tió, que es va
fer al Pavelló Municipal d’Esports. Un tió de grans dimensions va respondre a les expectatives de la mainada, mentre
el grup d’animació Pocasolfes
convidava a ballar i cantar a
tots els assistents. La festa es
va completar amb un berenar
popular amb coca i xocolata.
sobre la necessitat de lluitar contra
la pobresa i l’exclusió social.
La Cursa Solidària tenia un
recorregut pels més petits d’un qui·
lòmetre i, un de 5 km. pels adults.

Col·lecta contra el
càncer infantil
En motiu del Dia Internacional del
Càncer Infantil, el dia 15 de febrer,
el personal que treballa a l’Ajunta·
ment de Navàs, a Serveis Munici·
pals i la Residència d’Avis va fer
una col·lecta per recollir fons per
a lluitar contra aquesta malaltia i
avançar en la investigació que es
desenvolupa al laboratori de l’Hos·
pital Sant Joan de Déu. La col·lecta
es va fer en el marc d’una xocolata·
da solidària i es van recollir 357€,
que es van ingressar al compte de
la institució hospitalària.
Els donatius de la campanya ser·
viran perquè tots els nens puguin

Escoles al teatre
Durant aquest mes de març i
abril, les escoles tenen una cita
al teatre Sant Genís. El dia 22 de
març, els alumnes d’educació
infantil del poble (P3, P4 i P5)
aniran a veure l’obra de teatre
«Els viatges d’en Filalici» de la Cia
Dit al nas. A les Llars d’Infants els
tocarà el dia 27 d’abril amb l’obra
de teatre «Piu piu».

Arrenca el Xalar
secundària

rebre un tractament mèdic adequat
i que es pugui superar el 80% de
casos que ja es curen. També s’aju·
da a que els equips d’investigació
puguin avançar més ràpidament
en la recerca de tractaments més
eficaços.

El passat mes de febrer va començar el Xalar secundària amb
joves de l’EDN i l’Institut Escola
Sant Jordi. Aquesta ampliació
del Xalar, que ja es porta duent a
terme amb alumnes més petits,
ajuda als nois i noies a fer els
deures i repassar conceptes.
Esperem que continuï anant tan
bé com fins ara!

«Tracta’m bé» al Bages
Des de la Regidoria de Drets
Socials, ens hem adherit a
la campanya que impulsa el
Consell Comarcal «Tracta’m bé»,
dirigida especialment a la gent
gran. Es tracta d’una idea original
del Consell Comarcal del Solsonès i té com a objectiu promoure
actituds de respecte i detectar
a través de la implicació de tothom, comportaments anòmals
tant de la gent gran com del seu
entorn.
Volem que sigui una campanya on hi col·laborin el màxim
de col·lectius, començant per la
gent gran bo i sumant entitats,
comerços i voluntaris. Segur que
alguna vegada hem vist una
actitud, o bé ens hem assabentat d’algun maltractament tant
físic com psicològic, així com la
solitud que una persona gran
pot estar patint.

Nova senyalització al polígon
de Navàs
El Consell Comarcal del Bages
mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Navàs ha fet un projecte que
contempla una actuació de millora
de la senyalització de les entrades
del polígon de Navàs.
S’ha dissenyat i planificat una
identificació bàsica complementària a
les entrades dels polígons d’activitat
econòmica (PAEs) del Bages, concretament dos senyals a Navàs que
permeten identificar clarament el nom
del polígon al que s’està accedint des
de les principals infraestructures viàries d’accés o des dels principals vials
interns d’accés, identificar clarament
el municipi al que pertany el polígon,
comunicar al visitant que la informació
del polígon en el que està accedint
la pot obtenir ràpidament des d’un
mòbil o tablet, vinculant la informació
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física (rètol) amb la informació on-line
disponible al portal www.poligonsbages.cat, comunicar al visitant si al
polígon hi ha alguna associació empresarial i informar al visitant que en
aquell polígon té disponible un Servei
de Localització Empresarial Comarcal
que el pot ajudar a trobar l’espai que
necessiti (nau o solar).

EAIA Bages-Berguedà,
20 anys treballant per
la infància

Recull del patrimoni sobre la
viticultura medieval

Fins al 5 de març es pot visitar
a la Biblioteca l’exposició «20
anys treballant per la protecció
a la infància i l’adolescència. Una
mirada a través de l’objectiu»,
que vol crear consciència social
i donar a conèixer la intervenció
protectora de l’EAIA BagesBerguedà.
La mostra dóna a conèixer la
feina diària i les intervencions de
l’EAIA i pretén sensibilitzar sobre
situacions de maltractament i
desprotecció d’aquests col·
lectius.
L’exposició està formada per
un conjunt de 26 fotografies. Les
primeres vint es presenten per
parelles i tenen com a objectiu
plasmar diverses situacions de
maltractament a infants i adolescents.

Important treball sobre el patri·
moni vitivinícola a les nostres
contrades que des de fa dècades els
germans Ramon i Jaume Coromi·
nas realitzen incansablement. Un
projecte prospectiu que té molt
valor per entendre l’evolució econò·
mica i agrícola. El llibre treballa la
comarca del Berguedà, el nord del
Bages i part del Solsonès, precisa·
ment una de les zones més riques
del nostre país en aquests elements
medievals excavats a la pedra que
els autors d’aquest treball han
catalogat, dibuixat i en descriuen
la seva utilitat.
Un agraïment immens a la
tasca que han fet, un autèntic
tresor. Aquest llibre es pot adquirir
mitjançant el Centre d’Estudis del
Bages (cebages@cebages.org)

El proper 21 d’abril, a les 10
del matí, l’Ajuntament de Navàs
organitza una visita a les tines
excavades a les vinyes de Vilafres·
ca (Navàs), com a segona part de
la presentació del llibre que es va
fer el passat mes d’octubre. Així,
de la mà dels autors, en Ramon i
Jaume, sabrem com han realitzat
aquest treball tant extens. Hi haurà
també un petit tast de vi del celler
navassenc Vinyas d’Empremta.

Fent poble
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Cavalcada de Reis

Jana Torreblanca

30 anys de Les Delícies

La tradicional Cavalcada de Reis va fer
sortir les famílies de Navàs per rebre
Melcior, Gaspar i Baltasar. L’esdeveniment va omplir de públic familiar
els carrers i fanalets tot el recorregut
de les carrosses i una llarga comitiva
de 180 persones col·laboradores. Els
Reis ens van desitjar un bon any per a
tothom i van repartir regals i joguines
casa per casa. La comissió organitzadora anuncia importants novetats de
cara a l’any vinent, que tenen a veure
amb la igualtat de gènere i el canvi de
data per què els Patges Reials facin la
tradicional recollida de cartes. (Foto:
Emili Soler)

La nedadora navassenca Jana Torreblanca va quedar tercera de Catalunya en la prova de 100 metres lliures
que es va celebrar a Terrassa, amb
una marca de 1:00:89, que li dóna
plaça directe per a participar en els
Campionats d’Espanya que es faran
del 7 al 10 d’abril a Màlaga. A l’estiu
participarà els Campionats d’Espanya
a Sevilla.

La botiga de llaminadures, fruits secs i
cafès, les Delícies, el dia 3 de març farà
30 anys que va obrir portes a Navàs.
Es dóna la casualitat que la propietària
de l’establiment, Maria Jesús Requena, va ser la guanyadora del concurs
d’aparadors de Nadal que va organitzar la UBIS. Del disseny de l’aparador
en destacava un quadre daurat d’estil
vintage amb un pessebre rústic.

Xavier Mas Craviotto

Concert de Cap d’Any

El jove escriptor i poeta navassenc,
Xavier Mas Craviotto, ha guanyat el
premi Gabriel Ferrater, organitzat per
Òmnium Cultural del Baix Camp, amb
el poemari, “Phosphorus i Hesperus”,
sobre el desgast de les paraules i
les relacions humanes en la societat
contemporània.

L’Agrupació Sardanista de Navàs ha
repartit entre els seus socis el butlletí
anual Bell Punteig, que recull totes
les activitats que organitza aquesta
entitat cultural al llarg de l’any i l’estat
de comptes. En destaquen les diades de
Sant Joan, el lliurament del Premi Flama,
els cursets de sardanes adreçats a les
escoles de primària, l’Aplec de la Festa
Major i el concert de Cap d’Any, que va
protagonitzar l’Orquestra Selvatana. El
primer exemplar de Bell Punteig es va
fer a una sola tinta l’any 1984.z

Mercat del Regal
La UBIS de Navàs va organitzar el
segon Mercat del Regal al parc de
l’Estació, amb parades de comerços
locals, la participació d’entitats i les
actuacions dels alumnes de l’Escola
de Música. Per animar i engrescar les
compres a nivell local van organitzar
un joc del rasca-rasca amb premis de
50 i 200€. Els comerciants del carrer
de l’Església, van fer una jornada de
promoció amb aparadors al carrer i
música en directe, dins la campanya
de Nadal.

Nou equip per a Jordi
Simón
El ciclista navassenc Jordi Simón ha
fitxat per l’equip Burgos BH, en el que
és un nou repte professional per a la
seva carrera. De moment, tot i haver
estat uns mesos sense competir, va
participar a la Vuelta de Andalucía,
aconseguint una molt meritòria 32a
posició. Endavant i força!

Salva Arco, campió de
copa de la LEB Or
El navassenc Salva Arco, que està fent
una gran temporada amb el Breogan
(encapçala la classificació a la LEB Or
i és un dels ferms candidats d’assolir
l’ascens a l’ACB) va aixecar el trofeu
de la Copa de bàsquet després de
guanyar la final contra l’ICL Manresa.
Enhorabona!

Jardins de Llum

Txutxuà

Penyes barcelonistes

La Taula d’Arts Visuals de la Catalunya
Central, l’Associació Misteriosa Llum i
l’Ajuntament de Manresa, han seleccionat un projecte d’Instròniks, liderat
pel professor de l’EDN Marc Sibila, per
formar part dels itineraris artístics Jardins de Llum. Jardins de Llum és una
iniciativa que dóna veu a creacions
artístiques que prenen la llum i l’aigua
com a punt de partida. El carrer de
Sobrerroca va ser el marc urbà on el
dia 20 de febrer al vespre, es va poder
admirar el resultat del projecte Sons
de Llum, creat per alumnes de l’Escola
Diocesana de Navàs, de la qual en
destacava una instal·lació que a terra
formada per un làser que rebotava
en diferents miralls, i conflueix a un
detector de llum i, cada cop que algú
en tallava la trajectòria del deix de
llum, sonava una nota i conformava
una curiosa melodia.

El Casal Txutxuà ha organitzat el
primer Carnestoltes de Palà de Torroella, en el qual hi van participar una
cinquantena de persones, la majoria
nens i joves. La rua va començar a la
Rata i va acabar a Valls de Torroella.
Disfresses de tota mena, moltes d’elles
autofabricades al mateix casal, van
deixar a punt les ganes de repetir el
Carnestoltes l’any vinent.

La Penya Barcelonista de Navàs a
principis d’any s’ha agermanat amb
les penyes Blaugrana Ossos Russos de
Moscou i Blaugrana de Sant Petersburg. El president de la Penya Barcelonista de Navàs, Bernat Vidal, va viatjar a
Rússia acompanyat del soci Isaac Guilà.
Russos i catalans van quedar de fer una
trobada a Barcelona i/o Navàs.

Jornada Industrial
L’Escola Diocesana de Navàs va organitzar la 1a Jornada Industrial amb
empresaris del Bages i Berguedà per
saber quines necessitats tenien i què
demanaven als estudiants quan els
oferien una feina. A l’acte hi havia representants de recursos humans, gerents, encarregats d’empreses, alguns
d’ells exalumnes de l’EDN, com Denso,
Inoxforma, Dimai, Model Pack Innova,
Mecanitzats Soler Alsina, Alamed i
Montajes Rus. L’actitud positiva, ganes
d’aprendre, ben formats, ment oberta
i receptiva, treballar en allò que ens
agrada. Tots els industrials van coincidir que quan demanen alumnes per
realitzar les pràctiques i com a futurs
treballadors, sovint l’escola no els en
pot oferir.

36è Concurs de Cinema
L’aplicació i ús de tecnologies
intel·ligents és l’argument central
de “Compatible”, de Pau Bacardit,
la pel·lícula que va guanyar la 36a
edició del Concurs de Cinema i Vídeo
de Fotofilm Navàs. La banda sonora
original de la pel·lícula és del manresà
Miquel Coll. El segon premi va ser per
la pel·lícula “Respirando” de Mar Olid i
el tercer premi va ser per “Hay algo en
la oscuridad”, de Fran Casanova.

Donada la quantitat d’actes que genera la riquesa i vitalitat del món associatiu 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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PSC

“Has imaginat mai…

Els representants del PSC de Navàs han declinat
participar en aquest número de La Plaça.

...com seria Navàs, o el teu carrer, sense els petits comerços o botigues que li donen vida?? Carrers buits, amb
menys il·luminació, menys seguretat.....
Hem de defensar el nostre comerç. La pervivència del comerç local de proximitat no és un tema privat. No podem
dir que es qüestió de sort o l’atzar que comerços arrelats
al nostre poble hagin de tancar.
No deixis que es morin els carrers !!!!”
*Comentari d’un comerciant de Navàs al Facebook*
En pocs dies tancaran a Navàs aquestes botigues:
La botiga JENNY fa 42 anys que és al poble.
Cal SERENA va obrir l’any 1952, és a dir fa 66 anys.
La PAPERERIA SUNYER és la tercera generació i
porten 85 anys.
Les dues primeres tanquen PER JUBILACIÓ.
La falta de relleu generacional, ni fills, ni nebots o
altres familiars que no volen continuar, tenen altres
professions i els beneficis del comerç no sempre compen·
sen les hores i l’esforç que requereix ser darrera d’un
taulell.
L’altre motiu, és la baixada del consum deguda a la
crisi, més els canvis d’hàbits d’anar a comprar en cen·
tres comercials i grans superfícies o bé la compra per
internet, tenen l’altre part de culpa.
Quan algun comerç del poble tanca, tots posem el
crit al cel i provem de recordar l’últim cop que hi haví·
em anat, o fins i tot si hi havíem entrat mai. En alguns
casos potser només eren referències que recordem pels
aparadors o pels rètols, però que donaven familiaritat
als nostres passos, tot caminant pel poble.
Estem davant la fi d’un estil de comerç?
Les botigues de sempre s’acaben?
Quantes en queden?
UNA LLÀSTIMA.
Un agraïment molt fort a tots aquests comerciants, boti·
gues i veïns del poble.
Molta sort a tots en la vostra nova etapa!

Delfina Bonet té un carrer
a Navàs. Qui fou?

El primer dia, el dia 1

Aquesta és només una de les 1625 preguntes del Navàs
en Joc, que ens han servit per celebrar que fa 25
anys que fem costat a un municipi que estimem amb
devoció. Un instrument divertit, amè, didàctic i que fa
poble, que perdura en el temps i que ens revifa l’orgull
de ser navassencs i navassenques.
L’èxit de la iniciativa, especialment durant les
festes de Nadal, ens reconforta, perquè vam invertir
moltes hores individuals i col·lectives a fer-la possible,
i vam ser capaços d’involucrar-hi entitats, emprene·
dors, botiguers i persones individuals per aconseguir
un ventall de preguntes i respostes que no es deixés en
l’oblit cap àmbit, època ni territori. Amb tot, hi hem
detectat errors, i en aquest sentit estem molt contents
de la gent que ens els comenta per correu electrònic
(ercnavas@gmail.com), ja que potser en un futur ens
plantegem fer una remesa de preguntes noves i n’esme·
naríem les errònies o inexactes. També volem recor·
dar que el joc de taula és dedicat a tota la gent que ha
format part d’Esquerra al municipi i a qui amb els seus
ideals republicans ens ha il·luminat el camí, molt espe·
cialment aquelles persones que ens han deixat. No té
ànim de lucre, es ven a preu de cost (20€) i encara en
podeu trobar al Chaplin i a la Llibreria Obradors. Per
la Fira en tindrem a l’estand, si no s’han esgotat abans
els 300 exemplars editats.
Durant tot aquest 2018 celebrem que tenim les
arrels en aquella antiga Fraternitat, que estimem
bojament aquesta part de terra catalana on ens han
parit o on ens ha portat la vida i que el republicanisme
a Navàs aquell 13 de gener del 1993 va tornar per que·
dar-s’hi. Al mateix temps, però, continuem treballant
a l’Ajuntament amb el Salvador, l’Hortènsia i el Joan.
Vetllem per a què l’equip de govern no s’aturi a través
d’una oposició constructiva, amb idees sempre en posi·
tiu.
Per cert, Delfina Bonet era la filla del gerent del
tren. No la sabíeu, oi?
Llibertat Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn
i Oriol Junqueras, retorn als exiliats i llarga vida a la
República Catalana!

De ben segur, que molts recordem la nostra primera
vegada, el primer cop que vam anar a escola, el primer
petó, el primer cop que vam conduir, la primera vota·
ció... Hi ha molts primers dies, i el 26 de gener va ser el
primer dia del model de recollida Porta a Porta.
Després de mesos de diversos actes preparatoris, d’in·
tentar tenir enllestits tots els prolegòmens, d’un dia per
l’altre ens desapareixien la majoria de contenidors i ja
no ens havíem de desplaçar tant per realitzar aquella
acció de llençar les escombraries i ara preníem més
consciència del tipus de residus que generem i com els
separem. És una tasca complexa, feta amb tota la il·lusió
del món i amb voluntat transformadora, perquè només
des dels municipis podem començar a plantar la llavor
per un món més sostenible.
Va ser un altre primer dia. Dies importants, com el pri·
mer dia de presentació del Llibre «Silencis», en el qual
preníem consciència que la història del nostre poble
no era ben bé com ens les havien explicat i també hi
havia por a parlar-ne. Una altra primera vegada també
serien els pressupostos participatius, amb la possibilitat
de proposar i votar, perquè les coses no es decideixen
només cada 4 anys.
I com no, parlant del primer dia, hem de parlar del
dia 1, de l’1 d’octubre. D’aquell dia en què ens vam alçar
com a poble desobeint lleis injustes i defensant un dret
bàsic com el de poder decidir el nostre futur. Al davant
ens hi hem trobat la prohibició, la violència, la repressió
i moltes mentides i manipulacions informatives, justa·
ment de tots aquells que no volen que res canviï, perquè
quan el poble pren consciència es poden canviar moltes
coses, moltes injustícies. Aquell dia vam aprendre que
som poble, ens vam unir més que mai, vam posar el
nostre enginy i els nostres cossos per defensar la demo·
cràcia... i per guanyar el Referèndum. Ara és el moment
de no fer-nos enrere, de deixar de banda les gestualitats
per procedir als fets, d’instaurar el que hem guanyat,
també, a les eleccions imposades pel 155.
L’1 d’octubre és el dia en què ens vam alçar, que
ningú ens aturi, que seguim tossudament alçats i dem·
peus!
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L’Ajuntament de Navàs està treballant en l’estudi
del nostre passat vitivinícola. La cooperativa l’Arada és l’encarregada de fer-ho realitat, amb la historiadora palanesa Ester Llobet al capdavant.

Ester Llobet i Fornells
Historiadora palanesa
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Vista panoràmica de Navàs, anys 50

La recerca històrica de
la vinya i el vi a Navàs
És divers el testimoniatge que
ens explica l’activitat vitivinícola
al nostre municipi.
El patrimoni medieval que ens ha
quedat amb tines i premses exca·
vades a la roca en són un testimoni
evident. També trobem referències
documentals sobre la vinya a partir
del segle XV, com en capítols matri·
monials a Sant Salvador de Torro·
ella (1485), o en judicis derivats de
vendes de vinyes a Orriols (1573)
entre d’altres, i es generalitzen les
vendes o arrendaments de bancals i
feixes; és habitual que els contractes
tinguin en compte la possibilitat de
fer boïgues, és a dir l’arrencada de
bosc per reconvertir en conreu.
L’orografia del territori condi·
ciona la vinya, l’expansió del cultiu
requereix de bancals, i la pedra
seca va ser la gran protagonista en
la definició d’un paisatge que ha ar·
ribat als nostres dies pràcticament
intacte, i que es va fer tristament
evident després dels incendis de
1974, 1994 i 2005.
Destacable també és la presència
de tines o de tinardons. Majorità·
riament tines de cairons esmaltats,
en edificacions annexes al mas en
el cas de les cases més importants,
i en barraques o a peu de vinya en

El Mujal, anys 70

algunes parceries. La parceria,
anteriorment a rabassa morta o
amb d’altres formats de contractes
d’arrendament, va ser un sistema de
gestió del territori clau en el conreu
de la vinya.
També destacables són els cellers, indissociables de la vinya, si
bé aquest és un espai que ens queda
ocult i que ha evolucionat o s’ha re·
convertit. Les seves bótes, portado·
res, carros i altres útils relacionats
amb la vinya i el vi remeten a un
seguit d’oficis que ja han desapare·
gut: ferrers, sillers, basters, boters,
carreters, cistellers, esparters,.....
artesans que elaboraven uns mate·
rials que sortien de la terra i que
s’utilitzaven per a l’aprofitament de
la pròpia terra.
Quant al raïm, les varietats
tradicionals per excel·lència del
municipi han estat: el macabeu,
en blanc, i el sumoll, en negre. Són

també molt habituals la pansera, i
el picapoll com a raïm de taula.
El treball a la vinya és potser dels
que menys ha evolucionat tècnica·
ment, dels que menys han canviat,
ja que només s’ha mecanitzat la
llaurada. El relleu generacional
manifesta, però, que entre nous i
vells vinyataires hi ha tendències
diferents: mentre els vells continuen
esgriolant, els nous, potser afins a
les noves tendències ecològiques,
tenen l’herba com una part més de
la vinya.
Aquest és un petit tastet del que
donarà de sí l’estudi, que ha permès
preservar testimonis orals, loca·
litzar-ne alguns de documentals i,
en definitiva, agrupar informació
que ens ha de permetre reconstru·
ir una part la història del què ha
estat l’activitat econòmica i vital
més important de la nostra història
recent.

