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encarant eL present, 
 decidint eL futur. 
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A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!

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

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

La Festa Major truca a la porta i ben aviat 
se’ns acabarà l’estiu. És moment de recordar la 
feina feta i part de la que ens queda per fer. Estem 
molt satisfets de l’acollida i la difusió que va tenir 
el programa Divendres de TV3 que va projectar a 
centenars de milers de llars una molt bona imatge 
de Navàs. Un poble, que tot i els impediments vol 
seguir avançant i treballant pel seu futur. Al febrer 
ens arribava la sentència dels terrenys de la piscina 
(998.000 euros, més interessos a partir d’aquella 
data), la família propietària va recórrer la sentèn-
cia i finalment el jutge ha sentenciat que s’han de 
comptar els interessos des de l’any 2000, i ara ja 
parlem de 1.600.000 euros als que s’hi han d’afegir 
els interessos que van augmentant dia a dia. Un 
altre regalet de fa 20 anys que justament cau ara. 
Ja sabeu que no podrem fer grans i costoses obres, 
ara ens toca desenvolupar l’enginy per afinar més 
en l’estalvi i l’agilitat com en el cas de la rotonda 
de la carretera de Berga. Ara ens toca estalviar per 
poder pagar, i ho fem buscant l’eficiència energètica 
(projecte Euronet 50/50, caldera de biomassa a la 
Pista i l’Escola Sant Jordi, i les plaques fotovoltai-

ques a l’Escola Bressol Municipal Quitxalla).
Aquestes són algunes de les actuacions que hem 

fet, però en aquesta revista n’hi trobareu moltes 
més, tot reafirmant-nos amb la voluntat de que 
estigueu constantment informats mitjançant eines 
com la pàgina web, les xarxes socials, La Placeta i 
aquesta mateixa revista. que espero que sigui del 
vostre agrat. 

Hem intentat fer-vos partícips de tot plegat i 
que estiguéssiu informats de quina és la situació de 
l’Ajuntament. I ara també volem que hi digueu la 
vostra en els pressupostos participatius que prepa-
rem per l’any 2015, es tracta de començar a decidir 
entre tots, que és el mateix que volem fer en la con-
sulta del 9 de novembre, poder decidir tots plegats el 
nostre futur. Seguim lluitant contra les adversitats 
i intentem fer-ho amb un somriure, d’esperança i 
il·lusió per anar construint un futur millor. 

Per acabar, voldria desitjar-vos una molt bona 
Festa Major!

Jaume Casals i Ció
Alcalde



tingut la notícia que s’ha publicat 
al DOGC la modificació puntual de 
les normes subsidiàries de plane-
jament, a través del qual, es tindrà 
l’instrument per a poder iniciar 
tota la tramitació. Ha calgut fer-ho 
d’aquesta manera, incrementant 
els esforços i la dedicació, per 
superar els durs entrebancs de 
l’oposició per fer-ho a través de 
l’instrument del POUM.

L’actual equip de govern con-
sidera que aquest aspecte serà 
un pas molt important pel poble 
de Navàs, ja que podrà obtenir la 
modificació de l’ús d’aquest sòl, 
d’altra banda, molt reivindicat des 
de fa dècades i que el govern mu-
nicipal anterior en va fer cas omís, 
obviant la perillositat i menystenint 

la voluntat del poble. L’antic equip 
de govern no va incorporar la via 
verda en el POUM, malgrat les 
al·legacions, tampoc es va incor-
porar en treballs posteriors del 
POUM demostrant una voluntat 
nul·la en realitzar-la.

Desitgem poder posar en fun-
cionament l’esperada Via Verda a 
principis d’any nou per tal que sigui 
un espai de lleure, esbarjo, salut i 
font de relacions socials.

La via verda de Navàs al Mujal 
es desenvoluparà en paral·lel a 
l’actual carretera en la seva ves-
sant Nord, amb un recorregut de 
dos quilòmetres aproximadament.

Tindrà una amplada de tres 
metres d’afectació, si bé l’amplada 
efectiva serà d’un metre i mig, 
mida que s’utilitza a la majoria de 
projectes de via verda.

Com serà la via verda?
El projecte d’urbanització preveu 
que els materials a emprar seran el 
màxim de sostenibles possibles i 
l’impacte visual serà també, a part 
de molt acurat, molt respectuós 
amb el medi ambient. En aquest 
sentit estarà prohibit l’ús de vehi-
cles motoritzats a la via verda.

Per tal d’augmentar la segure-
tat dels vianants, es delimitarà la 
via amb una tanca de fusta al llarg 
de tot el recorregut.

No podem obviar que també 
caldrà arribar amb els propietaris 
dels terrenys afectats a un bon 
acord, en base a la legalitat vigent.

D’altra banda, s’està treba-
llant en paral·lel al POUM amb la 
modificació puntual de les normes 
del planejament actual, per tal de 
tenir un instrument executiu que 
faci possible la via verda, tot i pre-
veient que des del primer moment 
l’oposició posi totes les traves 
possibles per obtenir els terrenys 
per fer la via verda a través del 
POUM.

En aquests moments, just en 
tancar l’edició de la revista, hem 
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La Via Verda 
 més a prop 

No podem obviar que també 
caldrà arribar amb els  
propietaris dels terrenys  
afectats a un bon acord,  
en base a la legalitat vigent



PlaQUes fotovoltaiQUes a 
l’esCola Bressol 

S’instal·laran plaques solars foto-
voltaiques que sumen una potència 
nominal de 7 kW per autoconsum 
que permetran a l’escola bressol, 
a partir del proper curs escolar, 
generar part de la seva electricitat. 

L’energia que produeixin els pa-
nells, que se situaran en la coberta 
plana existent, serà consumida di-
rectament i quan els panells solars 
no produeixin suficient energia, 
per manca de radiació solar, es 
consumirà electricitat a través de la 
xarxa elèctrica. 

Es preveu que la producció de 
les plaques serà d’uns 12.000 kWh/
any, que és aproximadament un 
25% de l’energia total consumida.

D’aquesta manera es preveu no 
només un estalvi econòmic sinó 
també la reducció d’emissions de 
gasos contaminants encaminant-
nos cap a l’autosuficiència ener-
gètica.

Quan l’escola bressol estigui 
tancada es poden desconnectar 
les plaques o bé derivar la produc-
ció elèctrica a una altra instal·lació 
municipal.

La inversió és de 42.000 Euros, 
finançats per una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.

Entre els mesos d’agost i setem-
bre es preveu la instal·lació d’una 
caldera de biomassa alimentada 
per estella forestal de 200Kw de 
potència que substituirà la caldera 
de gas natural de la calefacció de 
l’escola Sant Jordi. 

Les obres, a part de la 
instal·lació de la caldera, també 
contemplen l’adequació de la sala 
de calderes i una sitja de 51m3.

Amb aquest canvi es preveu un 
estalvi econòmic d’un 45% en la 
factura de la calefacció.

La inversió és de 121.000 Eu-
ros, finançats per una subvenció de 
la Diputació de Barcelona.

BenefiCis de la Biomassa 
Els beneficis a grans trets de la uti-
lització de la biomassa els podem 
catalogar en els següents grups: 

BENEFICIS AMBIENTALS 
- Balanç de CO2 neutre degut a que 
es considera que es tanca el cicle 
natural del carboni. 
- Emissions de SO2 (causant de 
la pluja àcida) molt inferiors a les 
emeses per combustibles fòssils 
convencionals. 
- Una gestió sostenible de les mas-
ses forestals eviten problemes com 
l’erosió o la desertificació. 
- Reducció de la càrrega de com-

bustible forestal en el bosc per 
la reducció de riscos d’incendis 
forestals. 
- Disminuir emissions de CO2/m

2 
anuals. 

BENEFICIS ECONÒMICS 
- S’incentiva la gestió forestal sos-
tenible econòmicament i ambien-
talment, així com es dinamitza el 
mercat forestal. 
- Reducció de la taxa de de-
pendència energètica de tercers 
països. 
- Activitat industrial en àmbits 
rurals. 
- Contribució al desenvolupament 
local del territori mitjançant la ges-
tió silvícola dels boscos. 
- Seguretat en els preus del 
combustible ja que els mercats de 
biocombustibles són locals i no 
estan sotmesos als mercats inter-
nacionals. 

BENEFICIS SOCIALS 
-Creació de nous llocs de treball 
en l’àmbit rural de forma directa o 
indirecta. 
-Disponibilitat de nous béns o 
serveis. 
-Desenvolupament sostenible del 
mitjà rural. 
-Important camp d’innovació tec-
nològica.

caLdera 
 de biomassa 
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Es preveu que aquesta tardor 
estigui finalitzada la redacció del 
Pla Director d’abastament d’aigua 
de Navàs. El pla Director fa inventari 
de la situació actual de la xarxa pri-
mària d’abastament d’aigua potable 
i en fa una diagnosi per tal de definir 
les actuacions que s’han de realitzar 
per adequar la xarxa a les neces-
sitats actuals i futures, així com 
també millorar la gestió del servei.

En una primera fase, el Pla 
Director ha recollit tota la informació 
sobre les instal·lacions del municipi 
i n’ha descrit les característiques 
generals, així com les mancances 
i deficiències. En base a aquestes 
característiques, i la creació de 
diversos escenaris a mig i llarg ter-
mini, s’ha proposat una configuració 

de les instal·lacions, s’ha analitzat 
la capacitat de la xarxa i s’ha definit 
les actuacions necessàries per 
adequar la xarxa a les necessitats 
actuals i futures. En la darrera fase, 
que es preveu que finalitzi aquesta 
tardor, es prioritzaran les actuacions 
i se’n farà la valoració econòmica 
necessària per dur-les a terme.

El Pla Director servirà com a 
base per als projectes d’obres i am-
pliacions que es duguin a terme al 
municipi amb l’objectiu de garantir 
que les renovacions de la xarxa es 
realitzin de forma coherent. 

Cal tenir en compte que el 
nostre municipi esta dotat d’una 
xarxa d’abastament molt extensa, 
comunicant gairebé la vessant del 
Llobregat amb el Cardener, i donant 

servei a nuclis, masies, explota-
cions agrícoles, granges, etc. amb 
desnivells i orografia ben diversa, fet 
que manifesta la seva complexitat i 
a la vegada necessitat de dotar-nos 
d’un pla com el que s’ha realitzat.

La redacció del Pla Direc-
tor s’està realitzant mitjançant la 
col·laboració de suport tècnic del 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
de la Diputació de Barcelona.

La Festa Major de Navàs es 
presenta amb novetats destacades 
com la recuperació del correfoc del 
divendres al vespre amb els Diables 
del Clot de l’Infern, actuacions mu-
sicals de luxe com la de Llibert For-
tuny el dissabte al migdia a la plaça 
de l’Església en un concert familiar, 
o la del Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries el diumenge a la tarda, i 
el concert de Brams, dilluns a la nit. 
També destaca la doble actuació de 
l’actor Toni Albà dissabte tarda-
vespre, i la celebració dels 10 anys 
de la Colla de Grallers i els 25 anys 
de la Trobada d’Acordionistes.

No hi faltarà l’aplec de sardanes 
amb les cobles Sant Jordi, Medite-
rrània i Sabadell dilluns a la tarda, 
les havaneres del grup Rems en 
el concert-vermut del dilluns, les 
actuacions dels 7 Vetes i la Portàtil 
FM després de la bouada, i el 
concert jove de divendres amb els 
grups Barra Lliure, Trempera i els 
valencians Aspencat.

També hi haurà espai per 
a les sorpreses i la màgia com 
l’espectacle que es presentarà 
la matinada de dissabte, amb 
música, foc, dansa, fotografia i 
il·lustracions.

Els actes tradicionals de la festa 
seran un any més el motor de reno-
vades emocions, amb els Basto-
ners, Cascavells, Nans i Gegants.

PUBilles i HereUs
El dia 23 d’agost, en el marc 
dels actes de la Festa Major, es 
farà l’acte de proclamació de les 
Pubilles i Hereus de Navàs 2014. 
La pubilla és Joana Tarrés Sanz i 
les dames d’honor Gemma Canals 
Sardans i Júlia Busquets Escobet. 
L’hereu serà Xavier Mas Craviotto, 
i els dos fadrins Xavier Gonfaus 
Tejada i Martí Mora Montesinos.
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Festa Major amb novetats 

Pla Director d’abastament d’aigua

Accions de govern
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Donada la importància i rellevància 
que té el POUM pel futur del nostre 
poble, per la seva forma de crei-
xement, com a element bàsic del 
dinamisme social i econòmic, factor 
important de preservació i poten-
ciació de l’entorn natural i rural, i 
patrimoni cultural, des de l’Ajunta-
ment s’ha estat treballant intensa-
ment des de l’inici de la legislatura 
per aconseguir un treball coherent i 
de qualitat.

Aquest treball tècnic elaborat 
per l’equip redactor va ser presen-
tat la tardor passada a la Genera-
litat per conèixer la seva opinió i el 
seu punt de vista a la feina feta, tot 
això abans de portar-ho a ple. Per 
això, l’alcalde, pràcticament tots 
els regidors, els tècnics redactors, 
l’arquitecte adscrit a l’àmbit de 
planejament, el secretari municipal 
i lletrats, van presentar el POUM al 
director General del departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Sr. Agustí 
Serra, que conjuntament amb el 
Sr. Ricard Torres director del Servei 
Territorial de la Catalunya Central, 

van valorar positivament la feina 
feta considerant-la amb un grau de 
maduresa suficient per poder-se 
aprovar inicialment per part del 
Consistori.

Els principals trets comentats en 
la reunió a Barcelona varen ser: 
• Actualment Navàs té poques 
zones verdes derivades d’un pla-
nejament vigent poc previsor. De 
l’actual 3% es passa amb el POUM 
a un 11%, fet que va ser valorat 
molt positivament. Les àrees de 
nova creació compleixen plenament 
els estàndards que es demana per 
zona verda. 
• Per això no es fa necessari dispo-
sar d’una previsió de parc periurbà 
a la zona entre Castellet i l’Alzineta, 
com es preveia en l’aprovació inicial 
i, per tant, no s’alterarà aquesta 
qualificació de sòl i s’evitarà així un 
cost possible d’expropiació eleva-
díssim. Navàs, amb el nou planeja-
ment, pot disposar de zones verdes 
àmplies sense haver de recórrer a 
l’expropiació de sòl, un espai d’es-
barjo i lúdic, per la pràctica espor-
tiva que fomenti la cohesió social. 

Pensem que un lloc apropiat per 
aquest espai, ampli i molt ben situat 
pot ser l’espai sobre el pavelló 
municipal, amb unes vistes magní-
fiques sobre el poble i el paisatge i 
alhora dignificar l’entrada de Navàs 
centre de manera notable.

Aquest espai estaria vinculat 
amb tota la zona esportiva del 
pavelló, amb la zona de l‘skatepark 
i la zona d’equipaments escolars de 
l’institut definitiu, creant una zona 
amplíssima d’espai públic. 

• Un dels altres temes parlats és 
la part del polígon on es produirà 
un canvi d’ús industrial a un ús 
residencial. Aquest fet es fa en base 

 poum a punt per 
 a L’aproVació iniciaL 

Accions de govern
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a donar sentir a un poble compac-
te, molt en línia amb les premisses 
de sostenibilitat i de regeneració 
urbana. És un concepte que, urba-
nísticament, està cada vegada im-
plantant-se com a referent en molts 
llocs i pretén crear un espai de 
transició entre l’espai purament in-
dustrial (zona industrial al costat de 
la C16) i la zona residencial actual. 
Aquesta zona compatibilitzarà l’ús 
residencial i industrial en categories 
admissibles amb l’ús de l’habitatge, 
el comercial i el de serveis. Addici-
onalment es preveu una peça molt 
gran d’equipaments i àmplies zones 
verdes públiques.

Aquest canvi d’ús es preveu que 
es pugui desenvolupar al cap de 20 
anys d’haver aprovat definitivament 
el planejament, sempre i quan el 
poble s’hagi consolidat en el seu 
creixement interior en un 77’5 % i 
la població hagi augmentat en prop 
d’un miler de persones, cosa que 
seria possible amb un número ade-
quat de consolidació dels solars, 
ara per edificar, i que gran part dels 
pisos buits existents passin a ser 
habitats. Malgrat el canvi d’ordena-
ció molt important, es dóna prioritat 
a la integració amb el paisatge urbà 
de Navàs, per això les alçades mà-
ximes admissibles seran de planta 
baixa i tres pisos i els polígons amb 
que es dividirà aquest sector tant 
ampli serà com a màxim 7.

Les activitats existents podran 
continuar i se’n podran implantar de 
noves sempre que siguin compati-
bles amb els requeriments d’habi-
tatges fins que no s’executi el pla (a 
partir d’aquí a 20 anys).

Altres objectius que es pretén 
aconseguir amb el POUM són: 
• Millora de la normativa en l’àmbit 
rural, dels nuclis de Castelladral i el 
Mujal. 
• Definició en l’àmbit rural de 
l’ecozona entre Castelladral i la Vall 
d’Hortons. 
• Execució de la via Verda. 
• Cessió de terreny per a l’eixam-
plament de la Ctra. de Viver. 
• Cessió de terreny per a l’execució 
d’horts urbans. 

• Situació d’una peça clau d’equi-
pament al terreny proper a la con-
fluència de la Ctra. de Berga amb la 
Ctra de Gaià. 
• Solució de les connexions entre el 
carrer Creueta i la Ctra. de Viver. 
• Incorporar un nivell de càrregues 
i beneficis molt igual per a cada 
polígon d’actuació.

el ProCés de PartiCiPaCió
El procés de participació ciuta-

dà reglamentari s’ha de fer en el pe-
ríode embrionari de l’elaboració del 
planejament, per això ens hauríem 
de remuntar a l’any 2008 i 2009.

L’equip de govern actual, de 
manera completament addicional a 
allò que estableix la reglamentació, 
ha fet màxima difusió i ha obert a 
la participació del poble els treballs 
que s’estan fent. 
• Des de l’octubre de 2013 els 
treballs estan exposats a la web 
municipal i van poder ser examinats 
físicament a la fira de Tardor així 
com a les dependències dels ser-
veis tècnics per rebre els comenta-
ris i suggeriments de la ciutadania. 
• Durant el mes de novembre de 
2013 es va fer l’exposició públi-
ca dels treballs preliminars per la 
segona aprovació inicial a Navàs i 
a Palà. 
• El mes de maig, coincidint amb la 
fira de Primavera, i fins ara el mes 
de juliol s’ha realitzat el programa 
de Pensem el poble que volem. 

L’objectiu d’aquest programa és 
difondre al màxim el contingut del 
POUM, assegurar-ne la comprensió 
i rebre’n suggeriments. Per assolir 
aquest objectiu durant aquests tres 
mesos s’han realitzat dos tallers 
de participació ciutadana a la 
biblioteca, s’ha obert encara més 
l’horari per rebre explicacions per 
part de tècnics així com la plena 
disponibilitat dels càrrecs electes, 
s’han exposat els treballs a l’OAC 
i s’ha ofert la possibilitat de donar 
l’opinió dels treballs a través d’una 
bústia de suggeriments així com 
s’ha mantingut i es manté obert el 
canal telemàtic de consulta dels 
documents i enviaments d’idees i 
comentaris. 
• Durant el mes de juny i juliol, tots 
els partits polítics representats a 
l’Ajuntament han realitzat 4 ses-
sions de treball per analitzar amb 
profunditat els treballs del POUM. 
Els partits polítics, constituïts en 
comissió de treball, han debatut 
la feina feta durant 3 anys per part 
de l’equip de govern, han analitzat 
l’ordenació general, cada un dels 
polígons i els convenis proposats.

Aquesta comissió ha estat inte-
grada per la CUP, ERC, CiU i PSC, 
amb un màxim de dos represen-
tants per partit escollits lliurement 
pels seus representants.

L’equip de govern considera, 
doncs, que els treballs estan llestos 
per a l’aprovació inicial, atès que 
tècnicament han estat suficient-
ment debatuts, el contingut s’ha 
difós i s’ha donat l’oportunitat 
d’expressar a la ciutadania i altres 
càrrecs electes l’oportunitat de 
participar, i de reflectir les idees i 
opinions plurals. Un planejament, el 
POUM, que requereix de consens 
perquè defineix el futur del poble 
urbanísticament, i aquesta ha estat 
la voluntat del govern. Un POUM 
que com és sabut, no podem apro-
var sols perquè el regidor Xavier 
Pons (ERC) n’és part interessa-
da i no el pot votar, però amb la 
voluntat de tirar-lo endavant amb 
consens de tothom, això no hauria 
de ser un impediment.



La presència de la primera 
alumna que es va matricular a 
l’Escola de Música de Navàs, Marta 
Manubens o la del primer director 
Joan Vidal, i dels professors Pep 
Puig i Mercè Sangrà, van donar 
valor afegit a la celebració dels 
quinze anys de l’Escola de Música 
que va coincidir amb el concert de 
final de curs.

El concert de final de curs 
de L’Escola de Música de Navàs 
va omplir el Casal Sant Genís 
d’alumnes i professors, famílies i 
públic en general, coincidint amb 
la celebració del 15è Aniversari del 
centre municipal.

L’alcalde de Navàs Jaume Ca-
sals va lliurar una placa de reconei-
xement al director de l’escola Jordi 
Pujols, i un detall floral per a tots 
els professors. L’AMPA va ajudar a 
preparar una vetllada que va culmi-
nar amb un berenar col·lectiu.

En la seva al·locució, l’alcalde 
de Navàs va lamentar les retalla-
des de la Generalitat a l’Escola de 
Música per valor d’uns cent mil 
euros, que acabaran pagant les 
famílies i el mateix Ajuntament. Es 
va mostrar satisfet perquè el poble 
de Navàs, gràcies a l’Escola de 
Música gaudeix d’una cultura musi-
cal hereva de molts aprenentatges 
i de grans mestres. Citant a Elbert 

Hubbard va recordar que l’objecte 
d’ensenyar a un nen és fer-lo capaç 
d’exercir sense l’ajuda del mestre. 
Les últimes paraules del seu parla-
ment van ser per als ‘imprescindi-
bles’, tots els mestres de l’Escola 
que sempre han estat implicats i 
motivats per tirar endavant aquest 
projecte.

No hi va faltar ni pastís, ni 
records, ni agraïments ni música, 
molta música amb totes les forma-
cions musicals i corals de l’Escola, 
on aquest curs ja s’hi han matricu-
lat 250 alumnes.

El concert va mostrar el treball 
que està duent a terme l’Escola 
de Música i va posar de manifest 
l’evolució creixent de la cultura mu-
sical que van adquirint els diferents 
grups. La Coral Nova va marcar 
els darrers compassos del concert 
amb la interpretació d’un poema 
de Joana Raspall ‘Els llibres’ amb 
música de Joan Vidal.

Accions de govern La Plaça 8

15 anys de l’Escola de 
Música

XarXa soCial Per Prendre 
deCisions 

Lligat amb el reglament de partici-
pació que s’està definint mitjançant 
les diferents sessions obertes i per 
tal de fer aquesta participació més 
accessible a tota la ciutadania, 
des de l’Ajuntament s’està acabant 
de tancar la contractació d’un 
sistema de consulta en xarxa que 
permetrà consultar de manera fàcil 
i eficaç els temes que es creguin 
adients. A més a més, aquesta 
plataforma anomenada WeDecide 
(Nosaltres decidim) permet que els 
usuaris facin les seves consultes o 
proposin alternatives a les pregun-
tes plantejades per al consistori. 
El sistema treballa amb el cens 
municipal, respectant la protecció 
de dades per fer-la més accessible 
a la participació a tots i totes.

El govern municipal creu en la 
funcionalitat d’aquest sistema de 
consulta i per aquest motiu, posarà 
a disposició de la ciutadania un 
servei d’ajuda per poder-se regis-
trar correctament i en el moment 
de la instauració es realitzaran ses-
sions informatives per tal d’explicar 
el seu funcionament.

Per últim, cal dir que els 
sistemes tradicionals de votació 
mitjançant les urnes també seran 
vàlids però, com és lògic, només 
es podrà exercir el vot en un dels 
dos sistemes.
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El poble de Navàs pagarà ara els 
incompliments de l’Ajuntament 
per fets ocorreguts els anys 80 en 
el solar on ara hi ha l’equipament 
esportiu l’Eix.

És una nova sentència judicial 
d’aquest juny de 2014, que cau so-
bre l’Ajuntament en l’actual legisla-
tura per fets ocorreguts en governs 
anteriors i que accentuarà les dificul-
tats econòmiques i l’acció de govern 
d’aquesta i futures legislatures.

1984-85: Conveni Urbanístic
Aquest any es signa un conveni 
urbanístic entre Josep Sifrés i Josep 
Pons i Serrat on es fa donació dels 
terrenys (3.000m2,on avui dia hi ha 
ubicat l’Eix), a canvi d’això la família 
veia definida l’ordenació urbanís-
tica dels terrenys adjacents (més 
edificabilitat). Així l’Ajuntament rebia 
els terrenys per construir-hi el pavelló 
municipal amb el compromís que 
l’Ajuntament inclogués el conveni 
en el marc del planejament urbanís-
tic que anys posteriors s’havia de 
redactar, les Normes Subsidiàries.

1994: Normes Subsidiàries
L’any 1994, amb Jaume Pons Serrat 
d’alcalde, es van aprovar les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Na-
vàs on s’havia de reflectir l’ordenació 
del conveni de l’any 1985. Es va 
incomplir el conveni aprovat anys 
enrere on es permetia l’edificació 
d’habitatge plurifamiliars i es va per-
metre fer alguns habitatges aïllats i la 
resta va quedar qualificat com a vial.

Any 2000: Contenciós 
Després d’intents d’entesa 

fracassats, el febrer de l’any 2000 
la família va iniciar un contenciós 
per part de Josep Pons i Serrat 
en el què es reclamava la pèrdua 
d’edificabilitat que el conveni de l’any 
1984 reconeixia.

14 Anys de negociacions
L’any 2006 l’Ajuntament inaugura 
sobre el solar en litigi el complex 
esportiu l’Eix, fet que impedeix la 
possibilitat del retorn del solar a la 
propietat i deixa com a única via 
la compensació econòmica. Uns 
anys on les diferents propostes de 
totes les parts no han reeixit. Han 
estat múltiples convenis negociats 
en el seu moment per l’alcaldia de 
Josep Oliva, que no van prosperar, i 
múltiples de l’actual equip de govern 
on la darrera proposta negociada 
es va portar al ple municipal aquest 
2014. Una proposta que, malgrat tot, 
limitava la quantia de la sentència 
a 1,5 milions d’euros, negociava la 
forma de pagament i resolia alguns 
aspectes urbanístics per la família 
Pons. Al ple, CiU i PSC van votar en 
contra d’aquest acord.

2014: Cau la sentència definitiva
No ha estat fins ara al juny del 2014 
quan la sentència ha estat ferma 
després que el Tribunal Suprem, a 
petició de la família, anul·lés la seva 
pròpia sentència dictada el febrer de 
2014 que condemnava l’Ajuntament 
a un pagament de gairebé un 
milió d’euros. En aquesta primera 
sentència el jutge interpreta que la 
meritació d’interessos era des de 
2014 enlloc de l’any que es va inter-
posar el contenciós, el 2000. Així, a 
instàncies de la Sra. Àngela Camps 
i Tarrés (Família Pons Camps), s’ha 
anul·lat la primera sentència i se n’ha 
dictat una de nova que la corregeix, 

on ara el poble de Navàs haurà de 
pagar 1.600.000 més els interes-
sos que es vagin generant. Aquest 
import pot veure’s incrementat amb 
el 4% anual o el 6% d’interessos 
en funció de si la família demana 
l’execució immediata de la sentèn-
cia. L’aprovació del darrer conveni al 
ple municipal d’aquest 2014 hauria 
estalviat almenys 100.000 euros.

Una nova sentència d’1,6 milions 
d’euros de governs anteriors

serveis finanCers 

Aquests darrers mesos l’àrea de 
serveis financers s’ha reforçat amb 
la treballadora Aida Soler que fins 
ara feia la seva feina a l’oficina 
d’atenció al ciutadà. Aquesta 
incorporació ens està perme-
tent poder fer feines que teníem 
endarrerides degut a la constant 
petició de dades i informes que 
ens demana darrerament el Minis-
teri d’Hisenda i administracions 
públiques.

Hem engegat un procés de 
regularització de liquidacions que 
havien quedat arraconades per fal-
ta de temps en els darrers mesos 
i esperem poder posar en funcio-
nament a finals d’any el programa 
de nòmines que fa tant temps que 
espera la seva implementació.

També s’han actualitzat els 
models que utilitzen les entitats 
per sol·licitar les subvencions, de 
manera que aconseguim tenir al 
dia les seves dades, els sigui àgil i 
fàcil poder emplenar-los i poguem 
garantir que els diners públics que 
s’hi destinen són utilitzats adequa-
dament.

Aprofitem per recordar que 
la data límit per a rebre les sol-
licituds de subvenció a les entitats 
per l’any 2014 finalitza el proper 
30 de setembre. 

Accions de govern
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la Gestió de residUs a 
navàs dUrant el 2013

El mes de juny el Consorci del 
Bages per la Gestió de Residus 
va presentar a l’Ajuntament les 
dades sobre la gestió de residus 
del passat any 2013 i va valorar 
molt positivament la gestió de 
residus que es realitza al mu-
nicipi, tot i que durant el darrer 
any s’ha detectat una lleugera 
tendència a la baixa, especial-
ment en la recollida del paper i 
dels envasos.

El 2013 Navàs va reciclar 
el 30% de les seves deixalles, 
fet que el situa per sobre de la 
mitjana comarcal (28%), en la 
novena posició en el rànquing 
comarcal. Se’n destaca el 
bon rendiment en el rebuig (el 
material que no ha estat recollit 
selectivament). Els quilos de 
rebuig que genera cada habitant 
(237 kg/any), malgrat un lleuger 
ascens, està per sota de la 
mitjana comarcal (257 kg/any), 
fet que situa Navàs en el cinquè 
lloc dels municipis que gene-
ren menys quilos de rebuig per 
habitant i any.

La utilització de la deixalleria 
municipal també és rellevant, 
amb un nombre d’usuaris molt 

superior a la mitjana comarcal 
(899 usuaris per cada 1000 
habitants davant dels 526 de 
mitjana a nivell comarcal) però, 
en contraposició, la utilització de 
la deixalleria mòbil és molt baixa 
respecte la resta de la comarca.

La recollida selectiva de la 
fracció orgànica, de 56 quilos 
per habitant i any, tot i que es 
troba per sobre de la mitjana 
comarcal (47 kg/hab/any) és un 
dels punts a millorar. El fet de 
no separar la matèria orgànica 
complica la tecnologia neces-
sària pel tractament dels residus 
a les plantes de tractament, per 
l’elevada humitat, alhora que 
genera gasos que augmenten 
l’efecte hivernacle. Una bona 
recollida de la matèria orgà-
nica, amb una quantitat baixa 
d’impropis (en aquest cas els 
materials que no són orgànics), 
permetria obtenir un adob 
valuós, disminuir la quantitat de 
rebuig aportat a l’abocador i a la 
incineradora (que es grava amb 
un impost ecològic), i alhora 
permetria percebre uns ingres-
sos de l’Agència de Residus 
de Catalunya en concepte de 
retorn del cànon pel tractament 
i per la recollida de la fracció 
orgànica. 

setmanes eUroPees
Aquest any 2014 Navàs també s’ha 
adherit a les setmanes europees 
per realitzar activitats de conscien-
ciació de la ciutadania entorn de la 
sostenibilitat i la millora del medi 
ambient.

La Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible, del 23 al 27 
de juny, pretén vincular l’estalvi 
d’energia amb l’estalvi econòmic. 
Aquest any, s’han posat a dispo-
sició de la ciutadania tríptics amb 
consells d’estalvi energètic a la 
llar, que encara es poden trobar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament i, per altra banda, en 
el marc de la 1a fira de joves inno-
vadors i amb idees es va realitzar 
un taller de cuina amb una cuina 
solar.

Aquest any, la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura es 
realitzarà del 22 al 29 de setembre. 
Sota el lema “fem el carrer més 
nostre” s’organitzaran diverses 
activitats adreçades als alumnes 
de 5è, 6è i 1r d’ESO de les escoles 
per incentivar l’ús de la bicicleta al 
poble.

La Setmana de la Prevenció de 
Residus d’enguany es realitzarà 
del 22 al 30 de novembre. Durant 
aquesta setmana es preveuen 
accions de sensibilització sobre la 
prevenció de residus, la reducció 
i el reciclatge de materials. Entre 
altres accions, es farà el mercat 
d’intercanvi de joguines, per tal de 
promoure’n la reutilització.
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tones de residUs Generats. navàs 2013

Rebuig Deixalleries Vidre, paper 
i envasos

Orgànica 
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Uns dos-cents cinquanta nois i 
noies han participat en la darrera 
edició del Virus Jove, que ha estat 
una eclosió d’aire fresc i diversió 
sumades a les activitats de l’estiu 
destinades als més joves. El Virus 
Jove està organitzat pel Consell 
Esportiu Comarcal i l’Ajuntament 
de Navàs.

La novetat d’ampliar de 3 a 15 
anys les inscripcions per aquestes 
colònies urbanes i la seductora 
proposta d’oferir un calendari de 
sis setmanes, s’ha traduït amb 
una allau de participants que han 

fet créixer exponencialment les 
sol·licituds.

Del 25 de juny a l’1 d’agost, a 
les 9 del matí i a la 1 del migdia, la 
plaça de l’Ajuntament s’ha omplert 
d’infants i joves, de monitors, pares 
i avis en una animada trobada, on 
s’han comentat tots els detalls de 
les aventures que han viscut al 
llarg de l’estiu els grups de bacte-
ris, petits, mitjans, grans i super-
grans aplegats sota l’estandard del 
Virus Jove.

Jocs i dinàmiques de grup, pe-
dalades, esports de tota mena, ca-

minades i remullades, l’experiència 
dels bivacs, un sopar col·lectiu 
amb 400 persones i el parc aquàtic 
com a fi de festa.

Els 25 monitors de Navàs jun-
tament amb la regidoria d’Esports 
de Navàs i el Consell Esportiu 
Comarcal han fet una valoració 
positiva del Virus Jove, destacant-
ne l’oportunitat de poder treballar 
durant l’estiu al mateix poble fent 
activitats lúdico-esportives, durant 
sis setmanes, amb un cost econò-
mic assequible i amb facilitats de 
finançament per a les famílies.

Esclat estival del Virus

Des del passat 1 de maig la 
instal·lació municipal “complex 
esportiu l’Eix” ha passat a gestió 

directa essent aquesta a càrrec de 
l’empresa Serveis Municipals de 
Navàs.

Com tots els canvis, ha compor-
tar una reordenació del sistema 
i una manera diferent de fer les 
coses. El complex està dotat de 
l’espai i equipament necessari per 
poder respondre als reptes més 
exigents. Així com un equip humà 
de gran vàlua, tant necessari per 
donar continuïtat al servei en bene-
fici dels usuaris.

El navassenc Jordi Comas, que 
ha anat desenvolupant en el mateix 

complex tasques de monitor i 
tècnic de fitness i amb dilatada 
experiència professional en el 
sector des de diferents àmbits, és 
qui assumirà també les tasques de 
direcció i coordinació del centre i, 
a qui amb el suport de tot l’equip 
de personal tècnic i col·laboradors, 
li desitgem els màxims d’encerts.

Estem convençuts que, amb el 
treball de totes les parts, aquesta 
nova etapa que hem encetat esde-
vindrà molt positiva i fructífera per 
oferir als usuaris un espai de lleure 
i salut envejable.

Nova direcció al complex de l’Eix
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noU imPUls a la rUta de 
les Colònies

L’Ajuntament de Navàs, l’Agència 
de Turisme del Berguedà, 
l’Ajuntament de Balsareny i el Parc 
de la Sèquia treballen conjunta-
ment per recuperar la ruta de les 
Colònies tèxtils del Llobregat. 
L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, 
i el regidor de Turisme, Joan Fer-
nàndez, han participat a diferents 
reunions per marcar el full de ruta 
per assolir l’objectiu de recuperar 
aquest atractiu turístic. L’objectiu 
és poder arranjar alguns accessos 
i camins i reconnectar Navàs amb 
l’Ametlla de Merola i Cal Forca-
da per poder continuar direcció 
Balsareny i enllaçar amb la Sèquia. 
Per la seva banda, el regidor Joan 
Fernàndez i la tècnica Lourdes Co-
mellas van visitar fa alguns dies el 
Gerent de Turisme de la Diputació 
de Barcelona, Francesc Vila, que 
va mostrar el seu interès en aquest 
projecte, i alhora amb el projecte 
turístic pel municipi de Navàs. 
També hi ha prevista una visita al 
Director General de Turisme durant 
el setembre.

La celebració dels 30 anys de la 
residència va tenir lloc el passat 
1 de maig: “Va ser molt més que 
un DINAR, va ser un dia on tots 
compartim una gran alegria junta-
ment amb la gent del poble”; amb 
paraules pròpies d’un resident 
resumint un dia màgic ple de bons 
moments.

La diada va començar amb 
una celebració molt especial 
de la missa, que es va realitzar 
a l’aire lliure a la terrassa de la 
residència. Tot seguit va ser l’hora 
de començar-nos a preparar 
pel dinar. Treballadors amunt i 
avall parant i guarnint les taules, 
banderoles de celebració, glo-
bus i la gran paella a càrrec de la 
família Coll que, juntament amb 
el personal de cuina del centre, 
van delitar als comensals amb 
un àpat irrepetible. Les autoritats 
de l’Ajuntament de Navàs i altres 
persones vinculades a la residèn-
cia van compartir el dinar amb 
residents, treballadors i voluntaris. 
I per postres el pastís de celebra-
ció amb unes vistoses espelmes. 
Finalment, havent dinat, vam 
comptar amb el gran espectacle 
musical d’Els Trumlaires de Navàs 

que ens van fer passar un final de 
festa ben divertit.

A més de la celebració de la 
festa d’aniversari, al llarg d’aquest 
any s’han anat organitzant altres 
actes amb el mateix eix comú: es 
va plantar el cirerer dels 30 anys 
el Dia de l’Arbre (gener), es va fer 
un estand a la Fira de la Primave-
ra i es va fer una espectacular re-
vetlla de Sant Joan amb pianista, 
violí i soprano.

A nivell d’infraestructures, 
enguany s’han canviat 25 llits de 
la residència per adaptar-los a 
les necessitats dels residents i la 
millora de la qualitat en l’atenció, 
amb els respectius matalassos i 
tauletes de nit. 

30 anys de 
la Residència d’Avis
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Contra la llei Wert

Unes cent cinquanta persones 
representatives de la comunitat 
escolar dels dos instituts de Navàs, 
van protestar contra la Llei Wert, 
i van donar suport a la iniciativa 
de la plataforma Som Escola, i 
l’Ajuntament de Navàs, sota el lema 
’Per un país de tots, escola catala-
na’. Hi van participar el professorat, 
les AMPES, alumnes, famílies i 
regidors de l’Ajuntament de Navàs 
encapçalats per l’alcalde Jaume 
Casals.
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La Maria Estruch és la primera 
dona que ha rebut el premi Flama 
a la Cultura Popular en els trenta-
un anys que fa que el convoca 
l’Agrupació Sardanista de Navàs 
amb el suport de les entitats cul-
turals i l’Ajuntament, dins els actes 
de la Festa Nacional dels Països 
Catalans, cada 24 de juny.

La guardonada va escoltar 
elogis a la seva manera de ser com 
a educadora i com a persona en 
veu dels organitzadors de l’acte i de 
l’alcalde de Navàs, Jaume Casals, 
poc abans de rebre el guardó ma-
terial, una escultura on destaquen 
la simbologia de les quatre barres 
de la senyera i l’escut de Navàs a la 
base.

En el torn de paraules, Maria 
Estruch va dir:

‘Accepto el premi en nom dels 
gairebé 500 (s)avis de les comar-
ques del Bages i del Berguedà...

Accepto el premi en nom dels 
que han estat i dels que són els 
meus companys de feina al llarg 
d’aquests més de 32 anys que fa 
que faig de mestra, ... als alumnes i 
exalumnes també us en correspon 
un bon bocí, pel que m’heu ensen-
yat i m’ensenyeu, per escoltar i re-
cordar allò que hem fet, fem i vivim.

Accepto també en nom dels 
meus mestres i companys d’estudi i 
de jocs, des de la primera escola al 
Soler de Sant Cugat, al col·legi Sant 

Josep; també al col·legi de BUP que 
vam estrenar i on l’institut Lluís de 
Peguera ens examinava de tot en un 
dia; més tard a l’institut Guillem de 
Berguedà i a la Universitat Autòno-
ma, on vaig descobrir la literatura i 
les nostres tradicions.

Aquest premi és per a tots els 
meus mestres, de la Carme del par-
vulari al Doctorat, perquè entre tots 
m’heu ensenyat el camí.

Accepto el premi en nom de la 
gent de Sant Cugat del Racó, dels 
que hi són, dels que hi eren i dels 
que hi seran, perquè en el seu dia a 
dia, i des de fa bon xic més de mil 
anys... El premi és, doncs, per a la 
Roseta, per al Pepet, per a l’Andreu 
i l’Angeleta, per al Joan i la Remei 
i... dues dotzenes més si fa no fa...

Accepto en nom de la meva 
família, que hi han posat des de la 
intendència fins als consells més 
assenyats i imprescindibles per-
què jo avui sigui aquí ... Gràcies, 
doncs, Navàs (entitats que amb tant 
d’orgull representeu el poble), per 
haver-me escollit...

El premi és per a tots vosaltres, 
els presents, els que m’heu prece-
dit i els que vindreu, amb el desig 
que les hores que passem recollint 
el fruit de la vostra experiència i 
saviesa, talment com un notari dels 
costums i tradicions ancestrals, 
puguin algun dia renéixer en les 
novelles generacions.’

Maria Estruch: la Flama

ProJeCte eUronet 50/50 maX 
a l’esCola sant Jordi

L’escola Sant Jordi, conjuntament 
amb l’Ajuntament, s’ha adhe-
rit a la xarxa d’escoles d’arreu 
d’Europa Euronet 50/50 max. 
L’Euronet 50/50 max és un projec-
te europeu que incentiva l’estalvi 
energètic en edificis públics a 
partir de l’aplicació de bones 
pràctiques en l’ús i la gestió de 
l’energia. 

La metodologia que es fa 
servir és el 50/50 que consisteix 
en introduir incentius econòmics 
a l’estalvi energètic aconseguit. 
L’Ajuntament (que és qui paga 
les factures) i l’escola han signat 
un compromís on el primer es 
compromet a retornar el 50% dels 
estalvis econòmics aconseguits i 
l’escola es compromet a aplicar 
un conjunt de bones pràctiques i 
liderar el projecte. 

El projecte Euronet 50/50, 
que compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, impli-
ca alumnes, mestres, directora, 
personal de consergeria i Ajun-
tament mitjançant la constitució 
d’un equip energètic. Amb el 
projecte Euronet 50/50 l’escola 
té un incentiu per educar i fer 
un ús responsable dels recursos 
per estalviar energia i, en fer-ho, 
pot aconseguir més diners per 
les seves activitats. Els alumnes 
esdevenen protagonistes del 
canvi, descobreixen, investiguen 
i aprenen sobre l’ús de l’energia 
a la seva escola. L’Ajuntament, 
com a gestor de l’equipament, 
disminueix els costos energètics 
i compleix amb els compromisos 
del Pacte d’Alcaldes.

El projecte, iniciat durant 
aquest any 2014, preveu execu-
tar-se, com a mínim, durant tot 
l’any 2014 i durant tot el 2015.



La Plaça 14Accions de govern

ComPostatGe a Palà de 
torrUella

Els darrers anys s’ha detectat una 
davallada en la recollida selectiva 
de la fracció orgànica i és priori-
tari reforçar el missatge sobre la 
importància de separar els residus 
orgànics per ser reciclats. La 
gestió dels contenidors a Palà de 
Torruella, situat a 25km del casc 
urbà, suposa uns elevats costos 
econòmics i ambientals pel servei 
però l’estructura compacta del 
nucli i el volum de població que hi 
ha, suposen unes condicions idò-
nies per redissenyar el servei. En 
aquest sentit es preveu redissenyar 
el servei de gestió de la fracció or-
gànica mitjançant el compostatge 
en compostadors comunitaris. 

Es preveu la instal·lació de 
diversos compostadors de 800 
litres de capacitat per a ús comuni-
tari dels veïns, en substitució dels 
contenidors de 240 litres actuals, 
i el compost resultant podrà ser 
utilitzat pels veïns. Paral·lelament 
també s’oferirà la possibilitat de 
disposar d’un compostador propi 
per a gestionar les restes orgàni-
ques a casa. Davant d’aquest canvi 
també es preveuen realitzar ses-
sions informatives i formar el per-
sonal encarregat del manteniment 
dels compostadors comunitaris.

El projecte, que es preveu 
implantar abans de finalitzar l’any, 
compta amb subvencions de la 
Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona i té com a 
objectiu incrementar la quantitat i 
la qualitat de la matèria orgànica 
recollida.

Els focs del 94
Ara fa 20 anys dels incendis del 
juliol de 1994, que van arrasar 
boscos centenaris i contrades de 
la Catalunya Central. Uns incendis 
on el gran protagonista va ser 
l’acció col·lectiva de la gent per 
col·laborar en l’extinció. Centenars 
i milers de voluntaris arreu del 
territori, les ADF, els pagesos, 
els Bombers, i tots els cossos de 
seguretat van fer un front comú 
per aturar la catàstrofe. Va ser 
una llarga setmana viscuda amb 
sentiments contradictoris. 

Desolació, desesperació, 
impotència, esgotament... però 
també de solidaritat i unió davant 
d’aquell episodi. Un incendi 
que va marcar un abans i un 
després en l’extinció d’incendis, 
la vigilància i la disponibilitat de 
recursos humans i materials. 
Hi han hagut moltes millores 
organitzatives, i sobretot el gran 
canvi ha estat en els avions i 
helicòpters que ara són la clau en 
la seva rapidesa d’intervenció.

En aquell moment, ja es 
parlava de la prevenció, de la 
importància que els boscos 
estiguin nets. 20 anys després, 

s’ha fet molta feina, però encara 
és insuficient. I encara, avui, 20 
anys després, ens han tancat la 
torre de vigilància de Castelladral 
i han suprimit l’helicòpter dels 
comandaments a la Regió Centre. 
Tornem a viure contradiccions, 
que demostren que ens costa 
aprendre del passat.

Aquestes quatre ratlles són 
per recordar tothom qui hi va 
col·laborar, totes les víctimes, tots 
els homes i dones que d’alguna 
manera o altra van patir els 
incendis. També als Bombers, els 
membres de les ADF, i tots els 
cossos de seguretat que hi van 
participar i equips d’emergències 
mèdiques.

Continua a la pàgina 20.

Foto: Jordi Comellas - Regio7

Foto: Jordi Comellas - Regio7
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(1) nit de la moda

La UBIS de Navàs va organitzar la 
Nit de la Moda, amb una espec-
tacular posada en escena d’una 
desfilada al passeig de Ramon Vall, 
amb roba d’estiu, joies i comple-
ments, pentinats i maquillatge de 
l’últim crit. Nicolau Joiers, Regina 
Perruqueria Unisex, Vintage i La-
volta Group van ser els promotors 
directes de l’espectacle que va 
aplegar una bona colla de models i 
encara més públic. La UBIS també 
ha organitzat l’Espai Outlet Promo-
ció i campanyes de promoció pel 
comerç de proximitat. 

(2) CamPUs de karate

El Club Karate Cantero ha organit-
zat un campus d’estiu per jovent. 
Tècniques de combat específiques 
relacionades amb les arts marcials, 
l’esport, la preparació física i men-
tal es van combinar amb sortides 
i bivacs com el que es va fer al 
pantà de la Baells.

(3) CamPUs de Pàdel

Jugar a pàdel, aprenent els secrets 
i les habilitats d’aquest popular es-
port, va ser el principal atractiu del 
tercer Campus de Pàdel organitzat 
pel Club Tennis Navàs. 

Jocs d’equilibri, natació, prepa-
ració física, jocs i molts partidets 
van donar vida a unes setmanes, 
on els participants van estar, com 
mai, enganxats a les raquetes.

festes al Carrer

El barri de la Residència va obrir 
la temporada de festes al carrer, 
amb un programa d’actes amb 
cinema, balls i sopars populars. 
Els veïns del carrer Ametllers van 
continuar afiançant la tradició de 
fer un àpat de germanor a ple es-
tiu al turó de can Vall. I, des de fa 
setze anys, el barri de la Bonavista 
aplega més de tres-centes per-
sones a la revetlla de sant Jaume, 
on l’alcalde Jaume Casals els va 
tocar un improvisat valset.

(4) fUtBol i volei

El Club Esportiu Navàs ha orga-
nitzat un any més un campus de 
futbol, on els participants han gau-
dit de la pràctica de l’esport que 
més els hi agrada, combinant la 
tècnica, el joc col·lectiu, la natació i 
la vivència d’un temps d’estiu molt 
intens.

L’entitat també ha organitzat el 
Torneig de Volei platja amb gran 
afluència d’equips i de públic.

JUliol a la fresCa

El mes de juliol ha estat curull 
d’activitats pels més joves amb 
la programació de les Jornades 
Infantils, Juliol a la Fresca i el Ci-
nema a la Fresca amb la projecció 
de Frozen a càrrec de Fotofilm 
Navàs. Tallers de màscares, posa 
llapis de fang o pilotes malabars, 
han fet camí amb la primera Fira 
Jove, balls populars, teatre de 
reflexió i concerts, entre altres 
mogudes.
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festa de l’esPort

A primers de juny es va fer la Festa 
de l’Esport que va celebrar una 
jornada de portes obertes a les 
instal·lacions esportives i molts 
actes relacionats amb la promoció 
de l’activitat esportiva en múltiples 
disciplines.

(5) esCola d’estiU

El Col·legi Sant Josep ha organitzat 
una Escola d’Estiu enfocada als 
nens i nenes d’infantil i primers ci-
cles de primària; el ‘summer camp’ 
que eren unes colònies en anglès 
per a alumnes de primària; i el ‘ro-
bot camp’ que eren unes colònies 
de robòtica per a joves de 8 a 16 
anys conjuntament amb l’EDN.

(6) teatre i festa a Palà

El Grup Pi Tort de Palà de Torroella, 
va protagonitzar dues sessions de 
teatre amb l’obra Crim Qua-li-fi-
cat, en el marc d’actes de la Festa 

Major, que va tenir com a elements 
destacats una representació 
juvenil, el sopar popular, els balls, 
la cercavila-vermut i l’Entrepanada. 
Un conjunt de propostes per gaudir 
de ple de la trobada festiva anual 
dels palanesos, organitzada per 
l’Associació de Veïns

(7) Canvi d’estelada

Una V humana que ocupava tota la 
plaça de l’Ajuntament, i que volia 
ser un assaig de la V monumental 
que es farà l’11 de Setembre a Bar-
celona, va ser la imatge més defini-
tòria dels actes del canvi d’estelada, 
en el marc del programa de Juliol 
a la fresca que organitza la regido-
ria de Joventut, amb el suport de 
Navàs per la Independència, entre 
altres col·lectius.

Hereus i Pubilles van realitzar 
el canvi d’estelada, acompanyats 
de grallers, gegants i d’una llarga 
comitiva d’acompanyants. La festa 
va finalitzar amb sopar i concert al 
pati de l’Escola de Música.

(8) 50 anys de GeGants

L’any 2016 farà cinquanta anys que 
es van estrenar els gegants pubills 
de Navàs, el Jordi i la Montserrat. 
En motiu d’aquesta efemèride la 
Colla de Geganters volen orga-
nitzar un seguit d’activitats per 
tal de donar el màxim relleu a 
l’esdeveniment.

Per això han fet una crida a tots 
els geganters que han estat a les 
colles al llarg de cinc dècades i es 
proposen fer una recollida de foto-
grafies, una base de dades amb les 
adreces dels geganters, un llibre, 
una trobada de gegants especial, 
posar una placa commemorativa 
i convocar un concurs per escollir 
el logotip que identificarà totes les 
celebracions.

(9) 35 anys BlaUGranes

La segona Trobada de Penyes i el 
35è aniversari de la Penya Barce-
lonista de Navàs va portar color 
i ambient blaugrana als actes de 
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celebració, en la jornada que es va 
fer a Navàs.
La festa va començar amb un 
torneig de futbol 7, un dinar de 
germanor i una tertúlia amb perio-
distes i líders d’opinió blaugrana.
Un dels moments àlgids de la dia-
da va ser el moment de tallar un 
espectacular pastís d’aniversari i 
la possibilitat de fer-se fotos amb 
la Copa de la Champions.

(10) sant CUGat

Els gegants Genís i Eulàlia han 
tornat a ballar davant el monu-
ment romànic més representatiu 
de Navàs, l’església de Sant 
Cugat del Racó, en motiu dels 
actes de la Festa Major. El sopar 
popular, les actuacions, els balls i 
el vermut popular van donar iden-
titat a la celebració popular.

(11) QUatre romàniQUes

El Centre Excursionista de Navàs 
aquest any ha organitzat una nova 

edició de la Marxa Romànica de 
Resistència, que tenia l’interès 
afegit de fer quatre proves en una. 
Es podia fer (a peu o corrent) la 
Romànica de més de 80 km la 
mateixa cursa en btt, una de ‘mi-
nor’ de 30 km que va aplegar mol-
tíssima concurrència i per als més 
qualificats una combinació de la 
marxa a peu i una vegada acaba-
da fer-la de nou en bicicleta. 

(12) Cros de sant Jordi

Cent quaranta participants van 
prendre la sortida de la setena 
edició del Cros de Sant Jor-
di, organitzat pel Club Triatló i 
l’Ajuntament de Navàs.

El guanyador absolut de la 
prova de 10 km. va ser Marc Val-
dés 36:37, seguit de Xavi Tomasa 
37:27 i Jordi Uró 37:48. 

En categoria femenina el podi 
va ser per la Manela Martínez 
49:16, seguida de l’Eva Perramon 
50:12 i de Dolors García 52:51.

A la fotografia el podi dels 

guanyadors locals Albert Llorenç, 
Rafa Carmona i Roger Cartes. 

(13) més HereU QUe mai

L’hereu de Navàs, David Trias So-
ler, va ser elegit com a nou hereu 
de la Catalunya Central, el mes de 
maig passat a Solsona, després 
de superar amb molt bona pun-
tuació l’examen. 

L’any vinent, en la propera edi-
ció del concurs de Pubilla i Hereu 
de les comarques del Bages, Ber-
guedà, Solsonès, Osona i Anoia, 
el poble de Navàs serà l’amfitrió i 
la seu oficial del concurs.

tallers d’estiU a tHat’s 
Good

Durant el mes de juliol l’escola 
d’idiomes That’s Good ha organit-
zat uns tallers d’anglès adreçats 
a nens i nenes de P5 a primària. 
Han realitzat diferents projectes 
i per Canal N se’n podrà veure 
un tast.

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, i per nosal-
tres totes són importants. Podeu 

ampliar la informació al web 
municipal (www.navas.cat).



Grups municipals

eL goVern de cup i 
esQuerra encaLLat

 

Des de Convergència Navàs volem agrair molt sin-
cerament a tots els navassencs i navassenques que 
el passat 25 de maig es van apropar a les urnes per 
votar, i especialment, a aquells que ens van donar la 
confiança. Estem en un moment clau de la nostra his-
tòria i per aquest motiu hem de seguir defensant més 
que mai les nostres aspiracions com a país.
 En referència a l’Ajuntament, continuem preocu-
pats per la falta de decisió i capacitat per entomar 
els grans temes del municipi. Un dels més impor-
tants, que fa més de 3 anys que tenen sobre la taula, 
és l’aprovació del planejament urbanístic (POUM). 
Després de gairebé un any d’una presentació pública 
on es van comprometre a portar-ho al Ple i aprovar-ho 
de manera imminent tot continua estant igual, sense 
aprovar. Aquesta paràlisi també comporta que els 
costos associats a la gestió i modificació del POUM 
es vagin incrementant. Cal recordar que amb els re-
sultats de les darreres eleccions municipals a Navàs, 
malgrat que la formació política més votada fos CiU, 
CUP i ERC van sumar majoria absoluta i van formar 
l’actual govern. Per tant, aquest equip de govern pot 
aprovar i tirar endavant temes com el POUM i ser 
resolutiu. Si algun regidor no pot votar el POUM és 
només per culpa de les seves incompatibilitats com a 
part interessada. Des de Convergència donem suport 
i ens sumem a les propostes que CUP i ERC porten al 
Ple, sempre que són justes, rigoroses i positives per la 
gent de Navàs.
 Finalment, desitjar-vos un bon estiu i dir-vos que 
estem a la vostra disposició. Sabeu que podeu con-
tactar amb nosaltres i us recordem que cada dijous 
ens podeu trobar al nostre local, a la plaça Gaudí.

Bona Festa Major i bon estiu a tothom!!!

Els representants del PSC de Navàs han declinat partici-
par en aquest número de La Plaça.
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Des de la secció local d’Esquerra Republicana de 
Catalunya estem treballant per tal que Navàs no s’aturi. 
I ens és costós, certament, sobretot pel cràter econò-
mic que han comportat per al conjunt del municipi les 
famoses sentències. Però Navàs no s’atura. 

D’aquí a uns mesos hauran passat quatre anys amb 
ERC al govern municipal. Haurà estat un període que 
haurà servit per fer entrar aire fresc a un consistori que 
estava reclòs i que necessitava un canvi, tal com van 
assenyalar els comicis del 2011. Haurà estat un temps 
per endreçar, per canviar mals hàbits, eliminar vicis de 
soca-rel, costums dolents que totes i tots sabem que 
s’havien instal·lat a la nostra casa gran. 

Aquest estiu commemorem tres anys llargs de 
canvis: des del més petit al més gran, des de la partici-
pació als plens fins a l’EIX, des del Tapassiona fins a la 
Bouada, des del POUM fins al TICdate, des de l’estalvi 
fins a la transparència, des de la Policia fins a la nova 
web i el nou logo... Canvis de tot tipus. I en vindran 
més, i de més grossos i, lluny d’electoralismes, seran el 
resultat de tota la legislatura. 

Ara vénen dies de molta il·lusió, amb la gran ma-
nifestació de l’Onze en forma de V a Barcelona com 
a pròleg de les votacions del 9N. Tingueu per segur 
que votarem sí o sí, i votarem sí i sí! Viurem setmanes 
històriques, però també de molta feina i responsabi-
litat, per això des d’ERC us animem a participar i a 
col·laborar activament amb Navàs per la Independèn-
cia en tots els actes que hi ha previstos, que són molts 
i molt importants. Ens guanyarem el nostre futur! 

D’aquí a uns mesos hi haurà eleccions a Navàs. 
Fins llavors, que quedi clar: el municipi, com el país, no 
s’atura ni s’aturarà. 

Des d’ERC Navàs us desitgem un bon estiu i una molt 
bona Festa Major!! 

Van passant els mesos, són molts els projectes que van 
sorgint durant aquest trajecte. En aquesta legislatura 
farem un bon troç de camí, cap el canvi, és clar. Com-
promisos del programa i nous projectes que ens incen-
tiven a pedalar fort, amb energia per assolir tantes fites 
com sigui possible. La CUP i els regidors al govern som 
conscients que s‘acaba la legislatura i que cal tancar i 
resoldre temes, i obrir-ne de nous pel futur. Pedalem en 
pujada però, i no és fàcil. Ara acaba de caure la darrera 
sentència d‘1,6 milions d‘euros que accentua la dificul-
tat. Més sentències de l‘herència d‘anteriors governs 
que ja passen a 5,4 milions d‘euros.

Però vam decidir participar (al govern) i som con-
seqüents, ens toca ser constants, perseverants, forts 
per aconseguir més canvi. Cal reformular objectius, fer 
balanç, refermar-se o corregir decisions i continuar.

Mentre hem anat fent recorregut hem pogut anar 
tancant punts del programa electoral i altres estan en 
procés. Tenim gariabé en la seva fase final el pla de 
turisme del municipi, amb voluntat que sigui una eina 
de consens del govern, la oposició i els sector turístic 
privat, estem tramitant el catàleg de bens protegits del 
municipi, hem entrat com a municipi a la zona LEADER, 
posem ara l‘accent també amb el manteniment del mu-
nicipi, estem treballant el reglament de participació, etc 
moltes i moltes coses que després de l‘estiu explicarem 
en un acte de balanç dels 3 anys al govern de Navàs.

Fem camí des dels municipis on també tenim fites de 
país, la CUP, com altres partits, entitats, i milions de per-
sones apostem per la consulta. El nostre posicionament 
és molt clar, hem de fer la consulta SI o SI, no hi valen 
plans „b“, el dret a votar en una consulta no és negocia-
ble. Cal mantenir-se ferms davant el govern espanyol, 
cal, fins i tot, optar per la desobediència civil per garantir 
la DEMOCRÀCIA. Aquest 11 de setembre serà també 
històric, tot un poble en moviment.

L‘èxit del nostre país depèn de tots i totes. La 
independència serà una bona eina de transformació. 
Al nostre municipi l‘èxit també és cosa de tots i totes. 
Gràcies per participar, per col·laborar, cadascú des del 
seu àmbit.

Doncs això, PEDALEM EN PUJADA, ASSOLINT 
FITES, FENT CAMÍ. AMB TU.

endaVant! tot i Que fa puJada, 
farem camí
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Més que el foc, que es fa fum, i més que el fum, que 
el vent s’endú, el que hi ha hagut és la força. Hi havia 
la força poderosa de la gent que, voluntària, hi era per 
al que calgués. Ja fa temps d’aquell foc, d’aquelles 
fumeres, d’aquells cremats que van convertir en cendres 
mortes el que era un verd ben viu. Ara, tot això, ben 
mirat, què en queda?

El que queda és això que cap foc pot cremar. És la 
gent, és la força de la gent, voluntaris i voluntàries, sou 
vosaltres, som nosaltres, que tot fent pinya vam plantar-
li cara al foc, i el vam vèncer amb la força d’aquest foc 
que tenim a dins, al cor. Érem un foc que en va apagar 
un altre, i som un foc.

Tenim mil cares ennegrides pel fum a la memòria, i 
ben fàcil és recordar-les. Però ara trobo impossible de 
recordar accions i gestes, una per una. Perquè més que 
persones individuals fent feines individuals, va haver-hi 

un conjunt de voluntaris que fèiem una feina de conjunt. 
Segur que en trobaríem mil, d’anècdotes heroiques, 
però vet aquí que em proposo recordar que mil persones 
vam fer feines plegats sense preguntar si ara tu o ara jo.

Aquest és precisament el gran valor del voluntariat. 
Vam sortir a defensar la terra en veure-la amenaçada. I 
d’ençà de llavors sabem que no hi ha foc que ens cremi, 
ni prou aigua per apagar el foc que roman encés, al cor.

Salut!, als voluntaris i les voluntàries, i gràcies infini-
tes us dóna la terra, i els arbres que van haver de donar 
la vida per tal que la vida, un cop més, sigui més forta 
que el foc. I en cada arbre que avui tenim de nou hi ha 
per sempre escrit el nom d’un voluntari, el nom d’una 
voluntària, perquè el foc i el fum són passat, però el 
voluntariat és per sempre el present.

Gabriel Martín

Any 1994, 4 de juliol, 11:45h. Humitat relativa de l’aire: 
8%. Temperatura 37 graus.

.../... podem veure com a la zona de Sant Mateu 
s’acaba d’iniciar un incendi descomunal, amb la referèn-
cia de les torres de molt alta tensió podem afirmar que 
les flames tenen una alçada superior a 40m .../... com 
acostuma a passar en la nostra zona la majoria de focs 
solen avançar de sud-oest a nord-est, el que és el mateix: 
de Sant Mateu cap a Navàs .../... foc i fum cap a Callús, 
màxima alerta, mobilització total de recursos locals, pa-
gesos, gent de l’ADF, voluntaris que demanen plegar de la 
feina (“ja ho recuperarem a l’agost...”) de Callús, de Súria, 
de Santpedor, de Castellnou, de Navàs i tots els pobles 
de la vora .../... arriben els primers tractors, les flames 
s’escampen per arreu, en poca estona salta el Cardener, 
pel Cortés cap a Viladelleva .../... a Santpedor tocs de 
campanes de desesperació .../... motxilles, aixades, bran-
ques, algunes cubes, tractors, tot el que tenim a mà .../... 
el foc gira cap a Súria s’obre cap a Castellnou i avança 
cap a Castelladral, Sant Cugat del Racó, salta cap a Se-
rrateix .../... ja portem dues nits sense dormir .../... arriba 
algun camió de bombers .../... erem molts, estàvem sols.

Se’n podria escriure un llibre amb el recull de les 
vivències de tothom.

Aquell dia a Catalunya cremaven més d’una cinquan-
tena d’incendis simultanis. Realment en vam aprendre de 
tot plegat i val a dir que s’han realitzat forces actuacions 

preventives per evitar situacions similars. A partir de l’any 
1994 es va començar a tenir més en compte les ADFs 
per part de l’Administració, Generalitat de Catalunya i Di-
putació de Barcelona, i mica en mica, s’han destinat més 
recursos amb material d’extinció i també, any rere any, 
s’han millorat molts camins, netejat vores, s’han fet fran-
ges de baixa combustibilitat, construït dipòsits i basses 
d’aigua. Paral·lelament, les Associacions de Propietaris 
Forestals, amb convenis de la Diputació també han ges-
tionat centenars d’hectàrees de boscos, és molta feina, 
tot i que amb la magnitud de massa forestal que tenim és 
gairebé insignificant, però benvinguda. Ara però sembla 
que estem tornant una mica enrere, deu ser la maleïda 
crisi, estant baixant els recursos i ja es comença a notar.

Hi podria haver un altre incendi amb característiques 
semblants?: En circumstàncies adverses similars potser 
sí. Per evitar-ho, només hi veiem dos camins: un preu de 
la fusta que fes rentable la gestió dels boscos, i l’altra, 
evitar tanta massa forestal continua, recuperant antigues 
feixes i obrint camps de conreu en punts estratègics i 
zones de pastura. Recordem que el paisatge del Bages 
fins fa 100 anys era tot ple de feixes amb vinya i oliveres, 
per això els avis ens deien “abans els incendis no es feien 
grans!”

ADF Defensors del Bosc 
Callús, Castellnou, Navàs, Santpedor i Súria

Més que el foc i el fum

Han passat 20 anys ...

www.naVàs.catmés informació a: @ajuntamentnavas /ajuntamentnavas


