
GRÀCIES
A tot el personal de la Residència d’Avis i Àvies, així 
com a tot el personal municipal, del Centre d’Atenció 
Primària, i persones voluntàries de Navàs que heu 

estat i esteu al peu del canó fent front a la pandèmia de 
la Covid-19. Sou indispensables!

Butlletí d’informació municipal 
Ajuntament de Navàs
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A Navàs, tu ets el protagonista!
Deixa’t veure! 
Fes-te escoltar!

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

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

Editorial 
Salvador Busquets Gubianas 
Alcalde

Benvolguts, val a dir que no està sent una 
legislatura fàcil i les circumstàncies en les que 
vaig assumir l’alcaldia el passat 11 de novembre 
i els esdeveniments ocorreguts aquest any 2020, 
fan que m’hagi agafat la feina com un repte. Els 
polítics del poble hi hem de ser sempre, però ara, 
encara més. En la distància o en la proximitat, 
però cal ser al costat dels navassencs i les 
navassenques que ho necessiten.
 Hem patit molt com a poble. I és per 
això que el missatge principal que us vull 
transmetre no pot ser un altre que el record 
sincer i emotiu per als familiars i les amistats 
de les 41 persones que van perdre la vida 
en aquest període al nostre municipi, una 
bona part atribuïbles a la Covid-19, i entre 
les quals hem de comptar 21 àvies i avis de la 
nostra Residència. Des d’aquí vull fer arribar 
el suport de tots els grups del consistori 
a tothom que va sofrir alguna pèrdua en 
aquelles condicions tan difícils.

 Vull tenir, també, un agraïment immens 
per tots els professionals del sector sanitari, 
de la Residencia d’Avis i Àvies i per tots els 
voluntaris i persones anònimes que van 
col·laborar en les diferents iniciatives que 
ens varen ajudar a cobrir les deficiències del 
moment.
 És evident que amb la perspectiva, a 
nivell d’Ajuntament haguéssim fet alguna 
cosa diferent, però la desconeixença general 
de la pandèmia i la falta d’eines va provocar 
que haguéssim d’implementar mesures i 
idear plantejaments desconeguts fins fa ben 
poc. En aquest sentit, com deia l’estimat Pere 
Casaldàliga, «només aquell que s’aventura es 
pot equivocar».
 Finalment, recordar-vos que encara cal 
estar amatents i prendre totes les mesures de 
precaució recomanades: Distància, Mans i 
Mascareta. La vida a vegades ens fa triar, pot 
haver-hi un rebrot o podem evitar-lo.

Més informació a:
www.navàs.cat @AjuntamentNavas@AjuntamentNavas /AjuntamentNavas
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Salvador Busquets Gubianas 
(ERC) Alcalde i regidor de 
Serveis Municipals de Navàs i 
Personal
Sou brut anual (jornada a temps 
complet): 36.000€. 

Genís Rovira Barat 
(CUP) 1r tinent d’alcaldia i 
regidor de Cultura, Comunicació, 
Organització i Noves 
Tecnologies
Sou brut anual (per assistència): 
140€ per Ple Municipal i 190€ per 
Junta de Govern Local. 

Carles Estrada Serra 
(ERC) 2n tinent d’alcaldia i 
regidor d’Esports, Residència i 
Promoció de la Salut
Sou brut anual (per assistència): 
140€ per Ple Municipal i 190€ per 
Junta de Govern Local.

Helga Iglesias Porta 
(CUP) 3a tinent d’alcaldia i 
regidora de Drets Socials i 
Feminismes
Sou brut anual (per assistència): 
140€ per Ple Municipal i 190€ per 
Junta de Govern Local. 

Anna Rubio Funes 
(CUP) Regidora de Turisme i 
Joventut
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 9.933€. 

Imma Colldeforns Oller 
(ERC) Regidora d’Urbanisme, 
Nuclis i Desenvolupament 
Rural
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 10.800€. 

Uriel Montesinos Moreno 
(CUP) Regidor de Promoció 
Econòmica, Medi Ambient, 
Consum i Protecció de la Salut
Sou brut anual (jornada a temps 
complet): 28.000€. 

Marta Manubens Oliveras 
(ERC) Regidora d’Educació i 
Festes
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 10.800€. 

Marina Potrony Domènech 
(CUP) Regidora de Serveis 
Financers, Participació i 
Habitatge
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 9.933€. 

Lluís Puig Obradors 
(ERC) Regidor de Governació, 
Emergències i Via Pública
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 10.800€. 

El passat 21 de setembre, la 
Marina Potrony Domènech (CUP) 
va prometre per imperatiu legal 
el càrrec com a nova regidora 
de l’Ajuntament de Navàs. La 
Marina, que anava de número 8 
a les llistes de la CUP, té 28 anys 
i és graduada en Administració i 
Direcció d’Empresa, té un màster 
en Economia Social i Solidària, i 
actualment treballa en l’àmbit de la 
cooperativa d’habitatge. Participa 
activament a l’Ateneu Popular La 
Feixa i ha estat als Escoltes, La 
Ceba, La Bòbila, i ha jugat al Club 
Tennis Navàs i al Club Natació 
Navàs. El canvi s’ha produït arran 
de la renúncia com a regidor del 
Jaume Casals Ció, que féu el seu 
últim ple el mes de juliol. Casals ha 
estat alcalde de Navàs des del 2011, 
i en aquesta legislatura es presentà 
com a número 3 per la CUP.
 Amb l’entrada de la Marina com 
a nova regidora s’han produït alguns 
canvis en el sí de les regidories que 
porten els regidors i regidores de la 
CUP, que anotem a continuació:

La nova regidora, Marina Potrony Domènech, 
assumirà les regidories de Serveis Financers, 
Participació i Habitatge
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Pl 9 de març
Quan comença tot. Aquell dia ens 
llevàvem amb la notícia que Itàlia 
tancava la zona de Llombardia. 
Aquí, des del Govern Espanyol 
confiaven que malgrat el ritme 
creixent de contagis, no era ne-
cessari fer un tancament com a la 
regió italiana. 

13 de març
Aquest divendres, per nosaltres, és 
el moment en què hi ha el punt de 
partida de la pandèmia. Es decreta 
el tancament de les escoles i ins-
tituts, en aquell moment no sabíem 
encara que l’alumnat no hi tornaria 
a entrar fins aquest setembre. Des 
del 9 fins al 13 de març, i més enda-
vant també, són dies d’absoluta in-
certesa: la informació que rebem 
és la que veiem als mitjans de co-
municació, no tenim instruccions 
d’actuació clares en cap àmbit i 
comencem a prendre mesures per 
iniciativa pròpia.

14 de març 
Des de la Generalitat es decreta el 
confinament de tot Catalunya i el 
Govern Espanyol decreta l’Estat 
d’Alarma, en un principi només per 
a 15 dies. A Navàs tanquem tots 
els equipaments municipals i els 
parcs infantils i zones d’esbarjo i 
comencem a gestionar la compra 
de mascaretes, tot i que en aquell 
moment no sabíem quina era la 
seva utilitat. Remenem cel i terra, 
parlem amb tot de proveïdors i 
esgotem existències a les farmàcies 
del municipi, tot per assegurar la 
protecció del personal municipal 
amb més contacte amb les persones. 
Iniciem també la campanya  
#JoEmQuedoACasa.

16 de març
Malgrat les informacions contradictò-
ries, i quan ningú s’ho plantejava, co-
mencem a desinfectar els carrers 
i els espais públics més transcor-
reguts. Durant aquesta setmana, 
es crea un canal de comunicació 
directa amb la Delegada del Govern 
i totes les alcaldies de la comarca, i 
això, juntament amb la col·laboració 
d’altres alcaldies del principat, teixim 
complicitats, idees i projectes que ens 
ajuden en la presa de decisions. Si 
una cosa ha servit la Covid-19 ha estat 
demostrar la força del municipalisme. 
I també ha servit per demostrar la 
part més bonica de la gent, que de 
forma desinteressada van començar 
a sortir propostes com cosir mascare-
tes o fer materials de protecció (grà-
cies cosidores i makers!), així com 
tasques d’ajuda i suport a les persones 
que ho necessitaven (gràcies a la gent 
de la Xarxa de Suport!).

22 de març 
La data que per nosaltres marca 
l’evolució de la crisi sanitària al 
nostre municipi, i que fa evident la 
seva magnitud: el tancament del 
CAP Navàs degut al gran nombre 
de professionals sanitaris afectats 
per la Covid-19. Amb tot, des de 
l’Ajuntament no podem fer res més 
que agrair el compromís i l’atenció 
d’aquests i aquestes professionals, 
que tot i estar confinats a casa i 
convalescents de la malaltia, ens van 
atendre en tot moment i a qualsevol 
hora per tal de facilitar-nos tot tipus 
d’informació, a més de donar soluci-
ons a totes les inquietuds i necessi-
tats plantejades. 

6 d’abril
És a partir d’aquesta data quan es 
comencen a reobrir les consultes 
d’infermeria del CAP i, posterior-
ment, la resta dels serveis. Tot i el 
tancament de l’edifici de cara al 
públic, es va reforçar l’atenció 
domiciliària amb diferents equips 
sanitaris, els quals atenien les 
persones a casa i també els avis i 
àvies de la nostra Residència. 

COVID-19: Cronologia d’uns 
mesos complicats

Amb aquest escrit, des de l’Ajuntament de Navàs volem explicar la 
cronologia de l’afectació de la Covid-19 al nostre municipi, així com les 
mesures preses, en un exercici de transparència que es complementa 
amb les notes de premsa que es publiquen de forma periòdica a la pàgi-
na web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.
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L’esport en la nova 
normalitat

La Covid-19 també ha sacsejat i 
l’esport en tots els seus conceptes, 
i els equips de casa nostra van 
veure estroncada la finalització 
de les temporades regulars i els 
entrenaments.
 Ara torna a ser el moment de 
poder practicar i gaudir de l’es-
port, que a Navàs en tenim molt i 
de molta qualitat. Els equips, clubs 
i instal·lacions, han fet i hauran fer 
un sobre esforç per poder adaptar 
les temporades, entrenaments i 
partits a les noves mesures de se-
guretat derivades de la Covid-19, 
que no són poques: traçabilitat, 
identificació dels jugadors i 
públic, neteja i desinfecció... una 
feina addicional a la que ja com-
porta gestionar una entitat, club o 
instal·lació esportiva.

Una festa d’homenatge 
a la vellesa diferent

Enguany no es podrà celebrar la 
tradicional festa d’homenatge a 
la vellesa que se celebra per fer 
un reconeixement a les persones 
grans de Navàs. Tot i així, cal re-
conèixer-les i tenir-les presents, 
així com els valors que represen-
ten, especialment en un moment 
tan advers com els que ens ha 
tocat viure. Per aquest motiu, tot 
i no fer la celebració, sí que es 
farà arribar un petit detall a les 
persones majors de 75 anys i una 
menció especial a les persones 
que han fet o estan a punt de fer 
90 anys en aquest 2020, mitjan-
çant els diplomes que atorga la 
Generalitat.

Fins el dia 6 d’abril teníem compta-
bilitzades tres defuncions i crèiem 
que la situació estava més o menys 
estabilitzada: havíem aplicat les res-
triccions de visites des del primer 
moment i s’havien aïllat els i les 
residents, però tot plegat va servir 
de ben poc davant una malaltia que 
es mou ràpidament. 

Amb la crisi ja establerta, des de 
l’equip de govern es va moure cel 
i terra per obtenir solucions: es va 
participar en l’estudi de l’investiga-
dor Oriol Mitjà, que va servir per 
què pràcticament tot el personal 
sanitari i residents de la Residència 
es fes les proves serològiques; es va 
denunciar públicament la lentitud 
en la presa de decisions per part del 
Departament de Salut, que malgrat 
reiterades peticions ens tenien a la 
cua, i no va ser fins que vam sortir 
en diferents mitjans de comuni-
cació que no es van accelerar els 
processos. Es van reclamar tests 
a totes les institucions i fins i tot 
vam comprar-ne per compte propi, 
malgrat de seguida van ser insufi-
cients (com a dada, durant aques-
ta crisi ja portem invertits més 
13.000€ en material sanitari, i això 
inclou guants, mascaretes, EPI’s, 
gel hidroalcohòlic, tests...). No ens 
vam quedar aquí, vam sol·licitar 
l’ajuda de Metges sense Fronteres 
per organitzar els protocols de 
treball, amb el suport del CAP de 
Navàs i la intervenció del cos de 
Bombers de la Generalitat, i va ser 

a partir d’aquest moment que la 
situació es va començar a estabilit-
zar. Actualment, a la Residència hi 
ha tranquil·litat, però continuem 
estant amatents per si la Covid-19 
hi torna a entrar, tant tot l’equip 
professional com l’equip de govern 
dediquem tots els esforços perquè 
això no passi.
 
Sens dubte, la feina ha estat molt 
intensa per part de tothom, i no cal 
dir que en circumstàncies extre-
madament dures, és per això que 
volem fer un agraïment immens a 
tots i totes les professionals de la 
Residència, que malgrat la cruesa 
de la situació sempre han posat per 
davant el benestar dels nostres avis 
i àvies. També volem agrair als tre-
balladors i treballadores de l’Ajunta-
ment de Navàs, que presencialment 
o treballant des de casa han fet que 
l’activitat d’aquest Ajuntament no 
hagi quedat mai aturada. 
 
No volem acabar aquesta cro-
nologia sense donar el nostre 
més sincer condol a les famílies 
i amistats que malauradament 
han perdut la vida durant aques-
ta crisi. 

No els podem oblidar, i per això cri-
dem a la responsabilitat de tots i to-
tes, només serà amb la voluntat de 
tots i totes nosaltres que sortirem 
d’aquesta crisi, perquè no tingueu 
cap dubte que ho farem

La Residència d’avis i  
àvies de Navàs

Parlar de la Residència és, sense dubte, 
el més dolorós per a tots nosaltres. 5
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El Pla Únic d’Obres i Serveis (PU-
OSC) és una subvenció plurianual 
que atorga la Generalitat de Catalu-
nya. Paral·lelament a aquesta línia 
de subvenció, hi ha la PGI (Progra-
ma General d’Inversions), que atorga 
la Diputació de Barcelona. Ambdues 
subvencions són molt necessàries 
per tal d’obtenir un finançament per 
a dur a terme algunes de les obres 
més importants per als propers qua-
tre anys. Després d’haver sol·licitat 
aquestes dues subvencions, ens 
han concedit un total de 924.712€ 
(250.000€ del PUOSC i 674.712€ del 
PGI), un import que es destinarà a 
diferents necessitats del nostre mu-
nicipi, agrupades en tres projectes 
que tenen com a objectiu impulsar 
el reequilibri territorial per revertir 
la pèrdua poblacional, inversions 
en equipaments i infraestructures 
municipals que suposi una millora 
i gestió mes eficient dels recursos 
del municipi i que incrementin la 
connectivitat tecnològica. Aquests 
tres projectes són actuacions per a la 
gent gran i el sector social, actuaci-
ons als nuclis i món rural, i actuaci-
ons urbanístiques a Navàs. 

Actuacions per a la 
gent gran i el sector 
social

S’ampliarà la Residència d’Avis i 
Àvies, instal·lació d’un segon ascen-
sor i adaptació dels banys, a més de 
la instal·lació fotovoltaica d’autocon-
sum directe.  
Pressupost: 276.418,31€

Trasllat de la places de la mini 
residència al tercer pis de la Resi-
dència, que s’haurà de reformar 
totalment. Això ajudarà a l’optimit-
zació dels costos.  
Pressupost: 90.000€

Reubicació del centre de dia de 
la Residència a causa de les noves 
condicions de seguretat sanitàries, i 
adequació de la cuina del Club d’Avis 
i Àvies.  
Pressupost: 60.000€

 
Inversió total: 426.418,31€ 
Font de finançament:
PUOSC:  104.922,41€

PGI:  252.633€

Ajuntament Navàs:  68.862,90€

Actuacions als nuclis i 
món rural
Millora del bombament i de les 
canonades d’impulsió i distribució 
d’aigua des d’El Mujal fins a Les Es-
glésies i Sant Cugat del Racó. A més, 
instal·lació de xarxa de fibra òptica 
des del polígon de Navàs fins a Sant 
Cugat del Racó.  
Pressupost: 214.797,57€

Actualització i modernització 
de l’Alberg de Castelladral, així 
com la instal·lació d’una depura-
dora d’aigües residuals al nucli de 
Castelladral.  
Pressupost: 107.409,64€

Condicionament del Teatre de 
Palà de Torroella i conservació de 
murs i d’elements arquitectònics 
patrimonials.  
Pressupost: 60.000€

Pavimentació dels carrers  
d’El Mujal.  
Pressupost: 40.000€

Inversió total: 422.207,21€

Font de finançament
PUOSC: 145.077,59€

PGI: 217.769,77€

Ajuntament de Navàs: 59.359,85€

Les grans inversions 
de la legislatura
Es centren en la gent gran i el sector social, nuclis i món rural 
i la dignificació urbanística d’algunes zones de Navàs
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Actuacions 
urbanístiques a Navàs
Eliminació de les barreres arqui-
tectòniques de les voreres per tal 
de millorar l’accessibilitat de les 
persones. A més, dignificar l’entra-
da nord de Navàs.  
Pressupost: 180.000€

Urbanització del tram del Passeig 
del Pla de l’Alzineta del davant de 
l’edifici de l’Escorxador.  
Pressupost: 80.000€

Inversió total: 260.000€

Font de finançament:
PUOSC:  0,00€

PGI:  204.309,23€

Ajuntament de Navàs: 55.590,77€

Durant el juliol i l’agost, la regido-
ria de Festes va impulsar el Toc 
d’Estiu, que buscava potenciar els 
artistes locals i alhora gaudir de 
la cultura, ja que va ser la cultura 
la que ens va salvar de centenars 
d’hores de confinament, i era 
el millor moment per donar-li 
suport, també celebrant la Festa 
Major. 

 Des de l’Ajuntament es van 
posar tots els mitjans disponi-
bles per tal de poder celebrar la 
festa major amb tota la seguretat 
possible, i seguint les indicacions 
de la Generalitat. L’aforament a 
la plaça era limitat per assegurar 
la distància de seguretat entre 
persones; a cada acte es creava 
un llistat d’assistents a fi que en 
cas necessari es pogués contac-
tar amb totes les persones, i es 
desinfectaven les cadires des-
prés de cada acte. La festa es va 
programar durant cinc dies per 
tal d’esponjar els actes al màxim, i 
l’actuació de l’Home Orquestra del 

Peyu va ser l’acte que va esgotar 
ràpidament totes les entrades i 
que va omplir tot l’aforament que 
era de 620 persones.
 Des de l’organització no es vo-
lia oblidar d’on veníem, i en l’acte 
d’inauguració de la Festa Major 
vam recordar totes les persones 
que no van poder superar la Co-
vid-19 a Navàs i també les que han 
estat a primera línia.
 Per fer la Festa Major es va 
destinar poc més del 40% del 
pressupost inicialment destinat a 
aquesta festa. Malgrat no acabés 
tenint el final desitjat, ja que 
davant la incertesa del moment i 
els anuncis de decrets que no van 
arribar, es va decidir anul·lar els 
actes de dimarts. Des de l’organit-
zació en fem una valoració molt 
positiva de com es van desenvolu-
par els actes i de la forma cívica 
que en van participar tots els 
navassencs i navassenques.

L’aforament a la 
plaça era limitat per 
assegurar la distància 
de seguretat entre 
persones

Festa Major de 
Navàs: la cultura 
és segura
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Hidronetejador per 
tenir més nets els 
carrers

Des de l’àrea de Medi Ambi-
ent s’ha adquirit una màquina 
hidronetejadora per millorar la 
neteja i desinfecció dels carrers 
de Navàs. Es tracta d’una 
màquina amb una capacitat de 
500 litres d’aigua, ideal per a la 
desincrustació de residus sòlids 
que puguem trobar als nostres 
carrers, places, parcs, etc. 
Aquest aparell va muntat sobre 
el vehicle elèctric utilitzat pel 
Porta a Porta i ha sigut utilitzat 
a diari durant el període de 
confinament degut al Covid-19. 
Recordem que la millor manera 
de garantir un poble net i sane-
jat, passa per la responsabilitat 
i el respecte de cadascú cap al 
nostre poble.

L’aula virtual, nou 
mètode d’ensenyament 
a l’Escola de Música

A partir d’aquest curs a l’Escola 
de Música hi haurà una nova 
eina per a l’ensenyament del 
llenguatge musical a l’alumnat, la 
plataforma «Aula Virtual Música», 
una aplicació que permet tant el 
treball online com el presencial a 
l’aula, i d’un llibre per a l’alumnat 
que té una durada de més d’un 
curs. Ja feia temps que s’inten-
tava renovar el mètode d’ense-
nyament del llenguatge musical, 
per fer-lo més atractiu i adaptat 
als nous usos tecnològics, ja que 
es tracta d’un programa molt 
gamificat i que, a més, compta 
amb l’avantatge de permetre 
seguir amb el curs normal de 
les classes fins i tot en cas de 
confinament.

El Centre Enoturístic del Pla de 
Bages, ubicat a l’antic escorxador de 
Navàs, ja és una realitat. Un espai 
que vol ser referent en la cultura del 
vi a les nostres contrades. El gust, 
les olors, els sòls, les varietats i la 
història vitivinícola al Pla de Bages 
centraran els eixos temàtics del 
centre. L’espai també servirà per a 
dinamitzar les activitats turístiques 
del municipi.

MÉS QUE UN UN ESPAI MUSEÏT-
ZAT, UN ESPAI DE SENSACIONS
La nau central de l’antic escorxa-
dor contindrà l’espai expositiu i 
sensorial on a través d’un recorre-
gut podrem conèixer com arribem 
geològicament als nostres dies, i per 
tant quins sòls tenim, com influ-
eixen en els nostres vins, i quina 
petjada històrica ens ha deixat 
la que va ser principal economia 
del territori durant molts anys. El 
gust, el tacte i l’olfacte tindran un 
paper important per descobrir-ho, 
reforçats amb treballs audiovisuals 
i panells informatius.
 A l’ala dreta de l’edifici serà on 
finalitzarà el recorregut de la visita 
enoturística, amb un punt de venda 
dels vins de la DO Pla de Bages i de 
Navàs i altres productes de proximi-
tat. Serà un espai amb terrassa exte-
rior inclosa, i annexe una sala de 
tast permetrà celebrar-hi activitats 

relacionades amb el món del vi i la 
gastronomia.

LA CULTURA POPULAR NAVAS-
SENCA TAMBÉ PRESENT
La rehabilitació de l’antic edifici 
de l’Escorxador, finançat amb fons 
FEDER europeus, aportacions de 
Diputació de Barcelona i fons de 
l’Ajuntament de Navàs, ha permès 
també que l’espai de l’edifici situat a 
l’ala dreta de l’edifici tingui ús cul-
tural. En aquest espai, hi podrem 
veure exposada tota la imatgeria 
popular navassenca. Serà doncs un 
espai polivalent complementari a 
l’equipament enoturístic, amb la 
voluntat de dinamitzar la cultura en 
el seu aspecte més ampli.

El Centre Enoturístic del Pla 
de Bages, una realitat
La rehabilitació d’aquest equipament gairebé 
ruïnós posarà en valor el món vinícola de Navàs i 
el Pla de Bages
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L’Ajuntament ja està en tràmits de 
licitar el servei de manteniment, 
conservació, renovació, neteja i 
millora dels espais verds, parcs, 
jardins, arbrat viari, parterres, 
jardineres, jocs infantils, elements 
biosaludables i espais públics del 
municipi de Navàs. El període con-
tractual s’estableix per 2 anys, més 
una prorroga d’un exercici i per un 
import màxim de 177.317,33€, que 
els licitadors hauran d’igualar o 
disminuir en la seva oferta.
 El plec de clàusules consta de 

cinc lots: poda de l’arbrat a tot el 
municipi, manteniment de les zones 
verdes i l’arbrar viari de Navàs i El 
Mujal, manteniment de la xarxa de 
reg de les zones verdes del municipi, 
gestió integral de plagues i mante-
niment i neteja del mobiliari, jocs 
infantils i elements biosaludables 
del municipi de Navàs.

Contractació 
del servei de 
jardineria

La Fira de Tardor estarà condicio-
nada per la situació sanitària que 
viu el país, i és per això que no es 
poden realitzar tots els actes amb 
normalitat, si bé s’ha de ser imagi-
natiu per no deixar de fer-la, tal com 
es va fer en la Fira de Primavera 
passada. 
 Enguany la Fira de Tardor es 
centrarà en els actes culturals i el 
comerç local, dos dels sectors més 
afectats per la crisi sociosanitària 
derivada de la Covid-19. 
 Les activitats, consensuades 
amb els delegats i delegades dels es-

tabliments del poble, ja estaven con-
tractades per la Fira de Primavera, 
i això significa un estalvi de diners 
que es podran utilitzar per promo-
cionar i ajudar als establiments del 
municipi. Durant la setmana de fira 
es farà una campanya de promoció 
del producte local anomenada Fi-
ra’t, amb l’objectiu d’incentivar els 
establiments navassencs.

Un any complicat, una 
Fira de Tardor diferent

Èxit de participació del 
Concurs Relats Breus
Poc a poc, el concurs de relats 
breus de Navàs s’està erigint en 
un dels més prolífics de la Catalu-
nya Central. En la seva cinquena 
edició s’han rebut 183 originals 
d’arreu de la geografia dels Països 
Catalans, un rècord absolut de 
participació. El jurat, format pel 
Jaume Casals, la Gemma Gudayol, 
la Montse Mas, la Rosa Obradors 
i el Genís Rovira, han hagut de fer 
una gran selecció d’entre tots els 
originals per escollir els tres relats 
guanyadors, que es faran públics 
pròximament. 

Neteja d’imatge de 
la Biblioteca

En motiu del 50è aniversari de 
la Biblioteca, i conscients que 
no ho podrem celebrar tal com 
ens hauria agradat, des de la regi-
doria de Cultura s’hi estan fent 
actuacions puntuals per actualit-
zar i modernitzar l’espai. El més 
destacat és la retolació exterior, 
que dona caràcter a la façana. A 
l’interior, s’han repintat totes les 
parets de color blanc, per així 
donar més sensació d’amplitud. 
Finalment, s’ha fet un logotip 
nou i uns punts de llibre comme-
moratius. A més, s’està estudiant 
l’entapissat de les butaques o el 
canvi de mobiliari.

LA FIRA DE TARDOR ES 
CENTRARÀ EN ELS ACTES 
CULTURALS I EL COMERÇ 
LOCAL
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Rutes pintoresques

Durant el confinament vau rebre 
a les bústies un fulletó amb tres 
rutes per descobrir l’entorn del 
nostre municipi. Aquestes rutes 
s’inclouen dins el projecte de 
«Rutes pintoresques», que s’inicià 
gràcies a la col·laboració de l’es-
timat Josep Pintó Riu. Ara s’han 
editat uns fulletons amb infor-
mació ampliada d’aquestes tres 
rutes El Mujal per la carena, La 
Balma de Comaposada i La Font 
de Gusart. Dins el projecte es 
contempla el marcatge de noves 
rutes, que ajudaran a conèixer el 
nostre entorn tot fent salut.

El Raig estrena local 

Amb l’inici de curs, el Punt 
d’Informació Juvenil el Raig ha 
estrenat un nou local, situat al 
carrer de l’Església, 7. Ofereix 
un servei gratuït d’atenció, 
assessorament i orientació als 
i les joves en diferents àmbits; 
habitatge, treball, salut, educa-
ció, cultura, lleure, participació, 
mobilitat internacional, turisme, 
oci, associacionisme, etc. Al local 
es proporcionarà un espai amb 
accés a internet, la possibilitat de 
fer consultes en línia, i un espai 
d’estudi, on es donaran eines i 
estratègies d’aprenentatge. 

A final d’estiu es van iniciar les 
obres per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’Eix, per 
tal d’alimentar-ne els sistemes 
de calefacció i d’aigua calenta. A 
més de ser una energia renovable, 
més neta i que permet la gestió 
forestal, la biomassa dona un nou 
ús als residus forestals i permet 
un estalvi important en el cost del 
combustible. Aquesta és la caldera 
de biomassa més gran que s’ha 
instal·lat al municipi, després de 
la que dona energia a l’Ajuntament 
i a l’Escola de Música i a l’edifici 
de primària de l’IE Sant Jordi.
 La caldera, instal·lada al 
parterre de davant la instal·lació 
esportiva, tindrà una potència 
de 500 kW, un consum previst 
de 1.000.000 kWh anuals i una 
estimació de reducció d’emissions 
de 207 tones de CO2. Al complex 
esportiu aportarà la calor neces-
sària per escalfar l’aigua de la 
piscina, l’aigua calenta sanitària i 
per la climatització de les instal-
lacions.

 El projecte es va iniciar la 
legislatura anterior, quan es va 
demanar la subvenció a la Diputació 
de Barcelona, que al seu torn tenia 
una subvenció concedida dels fons 
europeus FEDER, en el marc del 
projecte d’Instal·lació de calderes de 
biomassa a la província de Barce-
lona – Biomassa pel Clima. El cost 
del projecte puja a 312.462,64€ (IVA 
inclòs), dels quals la Diputació de 
Barcelona en subvenciona el 90%. 

Desinfecció amb llum 
ultraviolada
Paral·lelament a la caldera de bio-
massa, a l’Eix s’hi han instal·lat dos 
equips de desinfecció de llum ultra-
violada, amb un cost de 57.557,34€, 
dels quals 50.000e han estat subven-
cionats per la Diputació de Barcelo-
na. Amb aquest sistema, s’aconse-
gueix una desinfecció efectiva del 
99,9%, fins i tot sobre microorganis-
me resistents al clor, i es requereixen 
menys productes químics.

En marxa la 
caldera de 
biomassa a L’eix

Projectada el 2018, ja s’està construint i 
suposarà un gran estalvi energètic
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Durant el mes de setembre s’han fet 
obres de repàs i manteniment del 
ferm juntament amb la vegetació de 
39,1 km de camins i pistes del nos-
tre municipi, sobretot cap a la zona 
de Palà de Torroella. L’actuació té 
un cost total de 42.106€, subvenci-
onades en part per la Diputació de 
Barcelona. 
 Les actuacions formen part 
del Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals, un document 
que conté el conjunt de previsions i 
mesures que cal prendre per reduir 

el risc d’incendi forestal, limitar-ne 
els efectes i facilitar-ne l’extinció. 
Aquest pla té una vigència de 6 
anys i cada any s’executen una 
part de les obres previstes, de tal 
manera que al cap de 6 anys s’hau-
rà fet un manteniment de la xarxa 
de camins i pistes de tot el terme 
municipal de Navàs.

Actuacions en 
camins i pistes 
forestals

Construcció de dos 
col·lectors en alta a 
Palà de Torroella

El mes de gener es van iniciar 
les obres de dues estacions 
autònomes de tractament 
d’aigües residuals a Palà de Tor-
roella. Aquestes obres formen 
part del projecte que porta a 
terme l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA); concretament el 
projecte s’inclou en el Pla de 
Gestió del Districte de Con-
ca Fluvial de Catalunya, per 
a la millora dels sistemes de 
sanejament existents, així com 
la posada en marxa dels nous 
per garantir el manteniment o 
millora de l’estat ecològic de 
les aigües superficials, subter-
rànies i marines. 

Reobert el pàrquing de 
Cal Ramon

El passat mes de juny es va 
reobrir al públic el pàrquing 
situat a la cantonada entre el 
passeig Ramon Vall i el carrer 
Defina Bonet. El solar, de propie-
tat privada, ha estat tancat des 
del desembre del 2018, però 
després de diversos contactes 
amb la propietat, finalment 
s’ha arribat a un acord per un 
any, amb opció de pròrroga. El 
pàrquing, gratuït i amb control 
horari, ajuda a pacificar la zona 
de vehicles, fa incrementar la 
mobilitat als comerços de la 
zona i el mercat setmanal, i aju-
da a la càrrega i descàrrega.

Atès que les instal·lacions del 
Club d’Avis i Àvies es van haver 
de tancar a causa de la Covid-19, 
s’han aprofitat aquests mesos per 
fer-hi reformes de diferents espais 
del club, a banda d’una desinfecció 
general. Les reformes s’han centrat 
en l’entrada principal, que s’ha re-
pintat i millorat l’escala, la coberta 

de l’entrada lateral i el repintat de 
bona part dels espais interiors.
 No està previst, a curt termini, 
l’obertura de l’espai del Club d’Avis 
i Àvies, ja que hem de ser curo-
sos tractant-se d’un espai on s’hi 
reuneixen persones gran i, per tant, 
més vulnerables. Sí que s’obre la 
pista coberta per tal que s’hi diguin 
a terme les activitats professionals. 
L’obertura de la resta d’espais es va 
valorant en tot moment juntament 
amb la junta del club, i serà amb 
les consens de les dues parts quan 
reobrirem l’espai, esperem que el 
més aviat possible.

Reformes al club 
d’avis i àvies
Les reformes s’han 
centrat en l’entrada 
principal i el repintat 
dels espais interiors
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Dos joves Presidents
En Jaume Caellas (Club Natació Navàs) 
i en Bernat Vidal Escudé (Penya 
Barcelonista de Navàs) han estat dos 
presidents d’entitats que, de ben 
joves, van agafar les rendes dels seus 
respectius club i associació esportiva, 
i no tan sols això sinó que amb 
empenta i voluntat, van modernitzar-
les i dinamitzar-les. Tant el Jaume a 
la natació, com el Bernat a la penya 
portaren les entitats més enllà de les 
seves activitats habituals, i tingueren 
la transversalitat per bandera. Ara han 
decidit plegar de les seves funcions, 
després de 8 anys el Jaume i 6 el 
Bernat, i deixant un llegat impagable. 
Des de l’Ajuntament de Navàs, el 
nostre més sincer agraïment per la 
feina ben feta. 

Reis del Tik Tok
L’Arnau i el Jordi Puig Batlló, coneguts 
a les xarxes socials com a Koalitics, 
són tot un fenomen a Tik Tok, on 
ensenyen les seves fotografies i el 
procés per fer-les. A causa del seu 
èxit, Tik Tok els ha seleccionat per 
ser el primers beneficiaris d’un fons 
europeu per a creadors. D’aquesta 
manera, seran dels primers a cobrar 
d’aquesta xarxa per les seves publica-
cions. Recentment, a més, hem sabut 
que han estat guardonats als Premis 
Regió7 2020. Enhorabona!

Aina Vall
La navassenca Aina Vall Pina, jugadora 
de futbol professional, ha fitxat pel 
Club Esportiu Seagull de Badalona, 
que limita al Reto Iberdrola, la 2a di-
visió de futbol femenina. Amb aquest 
fitxatge, l’Aina fa un pas més a la seva 
carrera com a jugadora professional i 
esdevé un referent a totes les petites 
jugadores de futbol de Navàs, club on 
va començar la seva trajectòria. Molta 
sort en aquesta etapa, Aina!

Premi Sant Jordi de 
l’IEC
El navassenc Xavier Costa Badia ha 
guanyat un dels prestigiosos pre-
mis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis 
Catalans, en la secció histórico-arque-
ològica Pròsper de Bofarull d’His-
tòria Medieval, pel seu treball i tesi 
«Paisatges monàstics. El monacat alt-
medieval als comtats catalans (segles 
IX-X)». Els Premis Sant Jordi, instituïts 
el 1914, constitueixen la tradició més 
antiga de l’IEC i contribueixen a assolir 
la finalitat de l’Institut de promoure 
la recerca científica, l’alta cultura i la 
llengua catalana. 

Nou premi per al 
Col·legi Sant Josep
El Col·legi Sant Josep ha iniciat el curs 
amb una molt bona notícia, i és que 
un any més els han atorgat el segell 
de qualitat etwinning pel projecte 
Developing Leadership and team 
skills through sports. Enhorabona per 
aquest reconeixement!

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

Podeu ampliar la informació al web municipal: www.navas.cat

Taula Solidària
Donada la situació actual que estem 
vivint, on moltes famílies han vist 
reduir els seus ingressos econòmics, 
la Taula Solidària, entitat sense ànim 
de lucre, ha atès un 50% més de 
persones en aquest període des 
de l’inici de la pandèmia. Per sort, 
l’augment de famílies necessitades 
també ha suposat un augment de col-
laboracions. Per aquest motiu, volem 
agrair la col·laboració de totes les 
persones i entitats que s’han sumat a 
la campanya «Jo també m’hi sumo», 
que encara continua vigent, i ha 
suposat un augment molt significatiu 
de donacions de menjar per al Banc 
d’Aliments. Amb la voluntat de conti-
nuar aquesta estela, i amb l’objectiu 
de no deixar cap llar del nostre poble 
sense menjar, podeu col·laborar a la 
campanya «Jo també m’hi sumo» dei-
xant aliments en les diferents cistelles 
que hi ha dipositades en establiments 
alimentaris del nostre poble.

Festa Major de Palà
Un any mes, els dies 18 i 19 de juliol 
els veïns i veïnes de Palà de Torroella 
van organitzar la Festa Major. Malgrat 
la situació, no van dubtar a tirar 
endavant la festa grossa del poble, i si 
bé les actuacions i actes es van haver 
d’adaptar a les circumstàncies d’ex-
cepcionalitat que es requerien, tots 
els veïns i veïnes van poder gaudir de 
dos dies d’espectacles per a tots els 
públics.

Festes majors dels 
barris i nuclis
Malauradament, s’han hagut de sus-
pendre les festes majors dels barris de 
Cal Miquel, Bonavista, així com la d’El 
Mujal i Sant Cugat del Racó. Però que 
aquest petit sotrac serveixi per tornar 
amb més empenta i fer unes grans 
festes l’any vinent!

Nova junta a la Penya 
Blaugrana
L’assemblea general de socis i sòcies 
de la Penya Blaugrana, han escollit 
la nova junta directiva de l’entitat, 
que estarà presidida pel Jaume Oliva 
Santiveri, Domènec Gallardo Oller 
com a vicepresident, Josep Massana 
Parcerisa com a tresorer, Jordi Deig 
Pérez com a primer vocal, Miquel Ruiz 
Nicolau com a segon vocal i Mariona 
Valls López com a secretària. Sort i 
encerts en aquesta nova etapa!
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Volem ser el millor poble  
de la comarca

Calia aquest any fer la festa major? és opinable. En 
el que estarem d’acord és que el “macro botellón” del 
polígon s’havia d’haver previst i evitat.
 I l ´ homenatge a les víctimes del Covid? No 
ens va agradar. Un discurs d’uns minuts i unes 
diapositives amb els noms, enmig d’una cerimònia mig 
humorística, sense ni tan sols convidar als familiars… 
No era la manera ni el dia de fer-ho.
 Un tema que ens preocupa és el nou institut públic. 
Sembla que l’ajuntament està acceptant les pressions 
de la generalitat. Volen gastar poc i volen que ens 
conformem amb una ampliació del Sant Jordi. Ostres, 
no, que no veuen que ja naixerà petit? El que es faci no 
es podrà canviar en els pròxims 25 anys! Creiem en el 
projecte de l’institut-escola, però volem un edifici nou, 
gran i digne. Tenim els terrenys municipals de sobre el 
pavelló per fer-ho. Si l’ajuntament vol, estarem al seu 
costat.
 Parlem del poble, com el veieu? Fa mal dir-ho, però 
anem de capa caiguda. Tres legislatures de un partit 
com la CUP estan deprimint el poble econòmicament. 
Recordeu alguna empresa arribada els últims 10 
anys? Esquerra podia haver canviat les coses però va 
preferir mantenir-los al govern.
 Mentrestant l’ajuntament ha anat creixent fins a 
convertir-se en estructura enorme. Sí, d’acord, però el 
poble està ben cuidat i fa goig, no? Mireu, us proposem 
un exercici; recorreu de Berga a Navàs passant per 
tots els pobles. Arribareu a Navàs per l’entrada nord. 
Compareu. Us agrada la imatge que donem?
 Però sabeu que? “que no hay mal que cien años 
dure”. Tot es pot canviar. Hem de il·lusionar-nos. 
Hem d’aconseguir portar empreses al polígon. Cal 
atreure nous habitants per omplir les cases i els pisos 
buits i, de retruc, tornarem a omplir les botigues i 
restaurants.
 Volem ser el millor poble de la comarca. Però 
necessitem gent per fer-ho. Al PSC de Navàs hi cap 
tothom. Ens agradaria comptar amb tu.

navas@socialistes.cat

Grups municipals

Hem passat de 7 a 10 
regidors... i no si coneix en 
cap aspecte!!!
Per la quantitat d’habitants que té la població de Navàs, 
(+ de 6.000) l’Ajuntament el formen un total de 13 REGI-
DORS. Fins ara sempre se havia governat, per diferents 
grups polítics, però sempre eren 7 Regidors els que 
Governaven i portaven les diferents àrees de l’Ajunta-
ment.
 Per aquesta legislatura 2019-2023, amb el pacte entre 
ERC (5 Regidors) i la CUP (5 Regidors) resulta que tenim 
en total 10 Regidors per portar les mateixes àrees que 
sempre abans havien dut 7 regidors.
 Des de el nostre grup polític JUNTS x NAVÀS, creiem 
que hauria de ser molt notòria i si hauria de conèixer 
en tots els aspectes aquesta diferencia de 3 Regidors per 
portar les diferents àrees...... Nosaltres no la veiem!
 En aquesta gràfica podeu veure la diferència amb 
sous que això comporta, són 60.588,90€ cada any amb 
diferencia de l’anterior legislatura. Aquest import serà 
molt més elevat quan un dels regidors, actualment de 
Baixa, s’incorpori amb nomina.
 En qualsevol de les legislatures anteriors, sempre hi 
havia l’Alcalde amb dedicació exclusiva i els diferents 
regidors amb dedicació parcial. Això també ha canviat 
doncs en tota aquesta legislatura hi hauran 3 regidors 
amb dedicació total (actualment l’Alcalde d’ERC i dos 
regidors de la CUP). 
 Valoreu vosaltres mateixos!
 Us desitgem una bona tardor i esperem que la situa-
ció global millori. 
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Ha passat un any llarg des que les eleccions ens van 
donar la possibilitat d’impulsar Navàs des de l’equip de 
govern, i no cal dir que hem viscut mesos en què ha pas-
sat de tot: des del canvi d’alcaldia fins a la gestió d’una 
pandèmia. Amb tot, el municipi sempre ha avançat amb 
ERC al timó, i ho continuarà fent: aquest és el nostre com-
promís, la nostra feina.
 Ni enlluernadores ni espectaculars, les nostres són 
propostes viables. Abans del març ja s’havia reobert i 
adequat l’aparcament del Passeig i inaugurat el nou Casal 
Sant Genís. Ara tenim al davant l’Espai d’Enoturisme, a 
l’antic escorxador, adequacions a l’Alberg de Castelladral, 
avenços realistes en l’Institut Públic, etc. I estem obses-
sionats en la millora del dia a dia. L’Ajuntament no ha 
deixat mai de funcionar i la mà d’Esquerra ja es comença 
a notar.
 Ara toca prioritzar la gestió de la pandèmia i les 
seves conseqüències. Durant la primavera vam treballar 
de valent amb les eines i el coneixement que teníem a 
l’abast. Ara, amb l’experiència, encarem la lluita amb 
més força i determinació. Com hem dit nombroses oca-
sions, volem agrair totes les persones que van ajudar a 
fer poble en aquelles terribles circumstàncies i donar el 
nostre condol a qui va perdre una persona estimada.
 Paral·lelament, estem posant ordre a l’Ajuntament i 
a tots els estaments que en depenen, com la Residència, 
i creant una estructura eficaç per al manteniment de 
carrers, jardins, places i clavegueram. El poble ens ha 
posat al govern per fer aquestes millores i fer-les bé. I, sí: 
hi ha molta feina! Ens feu arribar sovint que hi ha males 
herbes, parcs bruts, cotxes abandonats, clavegueres inun-
dades... Ho sabem i no pararem fins a posar-hi remei. De 
moment hem reconvertit la brigada, situat una persona 
per treballar exclusivament per a Palà, Sant Salvador 
i Castelladral, tramitat 14 vehicles abandonats, licitat 
un servei de manteniment, neteja i jardineria, canviat 
inèrcies, agilitzat tràmits… Estem a l’aguait de tot i som 
arreu on fem falta. Calíem.
 La legislatura és llarga i la pandèmia ha alentit la nos-
tra feina, però les millores les sabem sòlides. El nou Navàs 
comença pels fonaments, i potser no tot seran encerts, però 
la feina hi és. En aquest sentit, demanem a l’oposició que 
sigui tan constructiva i útil com ho hem estat nosaltres 
sempre que ens ha tocat ser a l’altre cantó.

Cuidem-nos, Navàs.

L’Escorxador, el Casal Sant Genís o el POUM són al-
guns dels projectes que ja vam deixar lligats i enfilats, 
amb les seves respectives subvencions, a l’anterior 
legislatura, i també són alguns dels motius pels quals 
vam decidir tenir els dos primers anys d’alcaldia, des-
prés d’haver guanyat les eleccions i signar el pacte amb 
ERC, ja que crèiem que eren i són projectes de poble 
importantíssims i que requerien del nostre seguiment. 
Un any i mig després, les coses han canviat: hem hagut 
de capgirar el pacte a causa de la renúncia temporal de 
l’alcaldia per les circumstàncies personals del Genís, 
i la Covid-19 ha colpejat amb força el nostre municipi 
i ha fet trontollar tots els projectes. Però malgrat tot, 
tirem endavant.
  Cert és que quan un partit té l’alcaldia, tant els 
èxits com els fracassos recauen sobre aquesta, però po-
deu estar segurs i segures que els regidors i regidores 
de la CUP estem treballant de valent perquè les coses 
se segueixin fent, i millorar en allò que sigui necessari, 
també en les regidories que no són nostres. Un govern 
és una tasca col·lectiva on cadascú intenta fer-ho de la 
millor manera des de les seves àrees, al mateix temps 
que també intenta aconsellar i consensuar les altres re-
gidories, i humilment pensem que la nostra experiència 
adquirida durant els 8 anys al govern ajuda en algunes 
preses de decisions, malgrat en alguna ocasió voldríem 
que se’ns tingués més en compte. 
 Podríem aprofundir en tot allò que hem fet i estem 
fent dins i fora de l’Ajuntament, però davant la situ-
ació viscuda volem aprofitar aquest espai per fer un 
agraïment sincer a tots i totes les professionals de la 
Residència d’Avis i Àvies, sense excepcions. Davant la 
situació d’estrès que han viscut s’hi han deixat la pell, 
i creiem que ara és hora de fer-los un acompanyament 
i, amb actitud positiva i proactiva, escoltar-los per tal 
d’afrontar amb les millors condicions el que pot venir. 
També volem agrair als i les professionals que han aju-
dat i han treballat de valent per fer que l’afectació a la 
nostra població hagi sigut de menor impacte, així com 
a totes les persones voluntàries que heu confeccionat 
mascaretes, pantalles, heu repartit aliments... 
Gràcies. Heu demostrat que som poble.

Malgrat tot,  
tirem endavant!

La mà d’esquerra
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Per arribar al jaciment has de pas-
sar aproximadament 1 km al nord 
del nucli de Valldeperes venint de 
Cardona, seguir per la pista forestal 
cap a l’esquerra i fer uns 150 metres 
de camí. Allà hi trobarem una codi-
na d’uns 100 metres i una platafor-
ma rocosa, i ja hi serem. 

El jaciment està format 
per tres tombes 
excavades a la roca i 
una sèrie de dipòsits o 
àmbits diferenciats. 

A l’extrem nord de la codina hi 
ha un espai d’hàbitat, actualment 
cobert de forma temporal per pre-
servar-ne la conservació, de la qual 
només és possible identificar la pa-
ret de roca natural i els encaixos de 
l’antiga coberta d’un sol vessant cap 
a ponent. L’any 2007 es va documen-
tar la planta rectangular de 20m de 

llargada per 7m d’amplada, compar-
timentat en tres àmbits comunicats 
entre ells a través de portes, de les 
quals se n’ha conservat l’obertura 
entre els murs. La porta d’entrada 
a l’edifici es trobava just a la façana 
sud, és a dir en un lateral. Tenia 
una amplada de 75-80cm, mentre 
que l’estança central era força més 
ample, 115 cm. Però, què eren aques-
tes estances?

Una antiga ferreria i un 
petit hàbitat
Aquests tres àmbits tenien usos di-
ferents, però pel tipus de paviment 
d’un d’ells, el situat més al sud, 
sembla que fou un taller de forja, ja 
que s’hi han trobat diversos frag-
ments de ceràmica, estris de ferro, 
un anell de bronze i fragments de 
molins manuals; també s’hi van 
documentar dues estructures de 
combustió i una estructura que per 
la seva posició i forma seria la base 
d’una enclusa.
 Al costat d’aquesta ferreria es 
van localitzar dues zones que sembla 
que van ser àrees de producció de 
l’assentament; és a dir, un petit 
habitatge i, acoblada a aquesta, un 
seguit d’encaixos que, possiblement, 
servia d’estable per animals. Val a 
dir, però, que segons els estudis realit-
zats, no sembla que els qui manaven 
la ferreria i vivien en aquest indret, 
s’hi estiguessin gaires anys. El 
motius pels quals en van marxar i no 
s’assentaren en aquest indret, ja se’ns 
escapen.
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Informació extreta de l’article «El Collet 
de les Caixes (Navàs, El Bages); una 
ferreria de l’Edat Mitjana (segles XI-
XII)», de Folch Iglesias, Cristian i Gibert 
Rebull, Jordi.

Planta general del jaciment  
del Collet d les Caixes

El nostre municipi es ric en vestigis arqueològics, tombes, tines o forats a la pedra es 
troben arreu del territori, però a tocar de Valldeperes hi ha un jaciment arqueològic que 
destaca per sobre de la resta, el Collet de les Caixes, una necròpolis, un petit hàbitat i una 
ferreria de l’Edat Mitjana (segles XI-XII, si bé la necròpolis sembla que és del segle X-XI), 
que ha estat excavada en diverses ocasions, l’última el 2007.

Jaciment del Collet 
de les Caixes


