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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 
Genís Rovira Barat 
Alcalde

Som a l’inici d’un any que ha de ser el de tornar 
a recuperar les velles (i belles!) costums d’abans 
de la covid, un any on puguem retrobar-nos 
i fer comunitat. Un any on gaudirem del 90è 
aniversari de la Fira de Primavera i de la Fira 
de Tardor, on sembla que podrem tornar a 
ballar i saltar sense cadires entremig per Festa 
Major, gaudir altra vegada dels actes culturals 
i esportius sense restriccions, i de tornar a 
ompir places, carrers, botigues i terrasses. 
Un any on també tenim molts projectes entre 
mans, tots ells encarats a millorar la vida dels 
veïns i veïnes del nostre municipi, com ara el 
reaslfaltat d’alguns carrers, la millora de la 
neteja viària, un rentat de cara a la biblioteca, 
creació d’habitage d’emergència social i d’una 
borsa d’habitatges, millora de les oficines de 
la policia, dels equipaments educatius i també 
esportius, reafirmar la recollida Porta a Porta 

ampliant-la a la zona del Cardener, l’ampliació 
de la Residència, millores en el Casal de la 
Gent Gran, en matèria de transparència i 
participació, també posant els Feminismes 
al centre... i bona part de les propostes que 
vam votar en els Pressupostos Participatius, 
entre molts altres projectes que anirem 
desenvolupant. 

Ha de ser, doncs, un bon any. Un any per  
tornar-hi. Fem que sigui així!

Més informació a: www.navàs.cat

@AjuntamentNavas@AjuntamentNavas /AjuntamentNavas  T.me/ajuntamentnavas
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El canvi a l’alcaldia, previst en com-
pliment de l’acord de govern entre la 
CUP i ERC, es va efectuar sense cap 
contratemps, amb 9 vots favorables 
(va excusar la seva absència la regi-
dora Anna Rubio) i 3 vots en blanc, 
els de l’oposició. En el seu discurs, ja 
reescollit alcalde, Rovira va donar 
les gràcies a la seva família i als 
companys de govern i de l’oposició 
per comprendre la seva situació per-
sonal, per la qual va haver de deixar 
l’alcaldia el 2019 en favor de Salvador 
Busquets, només 4 mesos després 
de ser nomenat. Pel que fa a la seva 
labor de govern, el nou alcalde va 
argumentar que les seves prioritats 
seran el canvi de model de l’ense-
nyament al municipi, la sobirania 
energètica i la implantació d’ener-
gies renovables, la transparència, 
la neteja del poble i la millora de la 
jardineria, la urbanització d’algunes 
zones del poble, la potenciació de 
l’Oficina Local d’Habitatge o la sus-
pensió de llicències pels macropro-
jectes d’instal·lació de camps solars 
fotovoltaics i eòlics.

David Terés, nou 
regidor
En el ple celebrat el 3 de novembre 
va prendre possessió com a regidor 
el senyor David Terés Riba (CUP). 
David Terés, de 25 anys, és graduat 

Amb el canvi d’alcaldia i  
l’entrada del David s’han  
produït canvis en el cartipàs  
municipal, que anotem a 
continuació: 

Genís Rovira Barat (CUP):  
Alcalde de Navàs i regidor de Co-
municació, Turisme, Organització i 
Noves Tecnologies
Sou brut anual (jornada a temps 
complet): 34.000€

Salvador Busquets Gubianas 
(ERC): 1r tinent d’alcaldia i regidor 
de Serveis Municipals de Navàs, 
Personal i Residència
Sou brut anual (jornada a temps 
complet): 28.000€

Helga Iglesias Porta (CUP): 2a 
tinent d’alcaldia i regidora de Drets 
Socials i Feminismes
Sou brut anual (per assistència): 
160€ per Ple Municipal i 200€ per 
Junta de Govern Local

Carles Estrada Serra (ERC):  
3r tinent d’alcaldia i regidor d’Esports, 
Promoció de la Salut i Cementiris
Sou brut anual (per assistència): 
160€ per Ple Municipal i 200€ per 
Junta de Govern Local

Uriel Montesinos Moreno (CUP): 
Regidor de Promoció Econòmica, 
Medi Ambient, Consum i Protecció de 
la Salut
Sou brut anual (jornada a temps 
complet): 24.000€

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

Marina Potrony Domènech (CUP): 
Regidora de Serveis Financers, Parti-
cipació i Habitatge
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 10.800€

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

David Terés Riba (CUP):  
Regidor de Cultura i Joventut
Sou brut anual (jornada a temps 
parcial): 10.800€.

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

El passat 18 de setembre es va 
celebrar un Ple Extraordinari 
en què el Genís Rovira Barat 
(CUP) va ser proclamat Alcalde 
de Navàs. 

en Enginyeria de Sistemes TIC i ac-
tualment treballa en l’àmbit del mo-
nitoratge i reforç escolar. El David 
participa activament en diferents 
entitats del poble, com als Escoltes, 
La Veu de Navàs o a l’Ateneu Popu-

lar La Feixa. Terés, que anava de 
número 10 a la llista electoral de la 
CUP, va prendre possessió del càrrec 
després de la renúncia per motius 
personals de l’Anna Rubio Funes, a 
qui agraïm la seva dedicació.
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90a edició de la 
Fira de Primavera

Millora de camins per  
al desenvolupament rural

30 d’abril i 1 de maig

La Fira de Primavera està de celebració, 
s’ha arribat a una fita important i en-
guany es commemora el 90è aniver-
sari. Haver arribat tant lluny ha estat 
possible gràcies a la implicació de les 
entitats del poble, a les empreses i co-
merços de Navàs i a tots els navassencs 
i navassenques. Per poder celebrar 
aquesta 90a edició, l’Ajuntament està 
treballant de valent per aconseguir una 
programació especial, amb una Fira 
ben festiva, plena d’actes amb diverses 

activitats lúdiques i sobretot culturals 
amb concerts, espectacles infantils, te-
atre, gegants, tastos, exhibicions, con-
cursos i un munt d’activitats més.
 Enguany els establiments del po-
ble tindran un protagonisme especial, 
els trobarem als estands de fira fent 
promoció dels seus productes i serveis 
durant tot diumenge 1 de maig.

MOLT BONA FIRA A TOTHOM!  
ESPEREM QUE LA GAUDIU!

Enfilant el camí que travessa boscos 
de pins i alzines, camps de cereals, que 
ens ensenya granges i ens porta a casa. 
Aquests camins que formen part del 
paisatge ens ajuden a mantenir el lli-
gam amb la societat, amb el futur, amb 
el desenvolupament. Són les vies prin-
cipals per accedir als nuclis rurals, a les 
masies, als nostres pagesos i pageses. 
Camins que hem de mantenir, arreglar 
i millorar per reequilibrar el territori i 
frenar el despoblament.

 El 2021 hem invertit 105.531€ en la 
conservació i millora de la nostra infra-
estructura municipal de la xarxa viària 
bàsica de camins. La planificació per 
poder conservar tots els camins que 
formen la xarxa viaria està repartida en 
4 zones i cada any s’actua en una zona, 
quan s’han millorat totes, es torna a 
començar de nou per la primera. Una 
part d’aquestes inversions es poden 
portar a terme gràcies a les subvenci-
ons que rebem del Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona i la Gestió Forestal Sosteni-
ble de la Generalitat de Catalunya.

 Les tasques que es porten a terme 
son diverses i cada any s’analitzen 
acuradament amb la tècnica, quines 
intervencions son necessàries a la 
zona on toca i com s’han d’executar. 
Algunes tasques han estat: repàs de 
manteniment de la vegetació, esporgat 
dels marges dels camins, manteniment 
i arranjament del ferm, subministra-
ment de grava o formació de guals per 
un bon sanejament de l’aigua.

Millorem l’atenció  
a l’OAC

Enguany hem elaborat la Carta 
de Serveis de l’OAC. Aquest 
document, proporciona infor-
mació sobre el servei d’atenció 
a la ciutadania, que s’ofereix 
des de l’Ajuntament de Navàs, 
estableix els drets i els deures 
de les persones usuàries, i, 
alhora, permet avaluar el servei 
prestat mitjançant un seguit 
d’indicadors.
Durant unes setmanes, les 
persones ateses a l’OAC van 
poder respondre una enquesta 
de valoració, els resultats de la 
qual han servit per establir els 
compromisos de qualitat i les 
mesures d’esmena davant l’in-
compliment dels mateixos.

Casal de la Gent Gran

El Club d’Avis ara es diu Casal 
de la Gent Gran. Des de la 
regidoria de Drets Socials, en 
col·laboració amb les persones 
del Casal, s’ha impulsat el canvi 
de nom d’aquest espai muni-
cipal per un nom més actual i 
inclusiu, on tothom s’hi pugui 
identificar. Paral·lelament, s’ha 
realitzat una millora de la imat-
ge del Casal, i s’han impulsat 
diferents actes per posar en 
valor a les persones grans del 
nostre poble.
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Pel que fa a l’ICIO (l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres), 
es bonificarà el 95% de l’import per 
a la realització de construccions, 
instal·lacions o obres que fomentin 
l’estalvi energètic o la utilització 
d’energies renovables per a l’autocon-
sum mitjançant l’escalfament d’aigua, 
la calefacció o la producció d’energia 
elèctrica, incloent l’energia solar, 
eòlica, geotèrmica o la biomassa. 
Sobre els béns immobles, cal destacar 
l’augment del 0,78% a l’1,3% per aquells 
immobles de característiques espe-
cials, és a dir, per citar-ne alguns, 
construccions de centrals tèrmiques, 
peatges, camps solars fotovoltaics o 
aereogeneradors.

Potenciació de  
l’accés a l’habitatge
Una de les novetats de les ordenan-
ces té com a objectiu la potenciació 
de l’accés a l’habitatge, així, es 
bonificarà la quota de l’IBI a favor 
d’aquelles persones propietàries 
d’habitatges que els aportin a la 
borsa de lloguer municipal o a 
altres programes municipals de 
foment de lloguer assequible. En 
concret, es bonificarà el 50% de l’IBI 
quan els habitatges romanguin en 
un d’aquests programes durant un 
període superior de 12 mesos, i el 
26% de l’IBI quan ho facin durant un 
període d’entre 6 i 12 mesos.

Cap a les zero 
emissions en els 
vehicles

En relació a l’IVTM, l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, els 
vehicles classificats com a “zero 
emissions” gaudiran d’una bonifica-
ció del 75% de la quota; mentre que 
els valorats com a “ECO” gaudi-
ran d’una bonificació del 50% de 
l’impost. Per contra, s’ha disminuït 
el percentatge de bonificació dels 
vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys, que passa de ser 
d’un 50% a un 25%.

Ordenances congelades i 
bonificació en  
energies renovables

Les ordenances, un any més 
congelades, continuen bonificant 
les energies renovables i potencien 
l’accés a l’habitatge.

A grans trets les ordenances 
fiscals es congelen com els darrers 
anys, però es continuen boni-
ficant les energies renovables, 
concretament un 50% de l’IBI per 
als béns immobles que tinguin 
instal·lacions d’autoconsum foto-
voltaic o d’altres tipus d’energia 
renovable. 
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Aquests òrgans serveixen per definir 
la planificació de les línies educatives 
al poble, i també en el nostre cas, per 
transmetre opinions respecte a la 
configuració dels centres educatius 
en cas que es produeixi la integració 
de les escoles concertades a la xarxa 
pública. 
 L’última reunió de la Taula Local 
de Planificació va ser el dilluns 24 de 
gener, en què hi formen part repre-
sentants dels Serveis Territorials del 
Departament d’Educació i de l’Ajunta-
ment de Navàs. Aquesta taula, que és 
la segona que se celebra amb l’actual 
Directora del Serveis Territorials, la 
Gemma Boix, va servir per clarificar 
en quin punt estava la negociació 
entre el Departament d’Educació i 

la propietat del Col·legi Sant Josep i 
l’EDN, així com per elevar els temes 
tractats en les diferents Comissions de 
Participació que s’han fet des de l’últi-
ma Taula de Planificació, celebrada el 
8 de novembre.
 Des d’aquesta data, s’han fet 
quatre comissions de participació 
(el 16/11, el 20/12, el 13/1 i el 25/1). En 
aquestes comissions s’han debatut 
diferents temàtiques en relació a la 
integració dels centres concertats a 
la titularitat pública i, mitjançant 
hipòtesis, com hauria de ser aquesta 
integració, quantes línies hi hauria 
d’haver, com s’havien d’abordar les 
NEE de l’alumnat o com hauria de 
ser l’escolarització en benefici de la 
integració i la cohesió social. Tots els 

Integració al Porta a Porta
Des que es va implementar el sistema 
de recollida selectiva Porta a Porta al 
municipi de Navàs i el Mujal, els nuclis 
de Palà de Torroella, Valldeperes, la 
Rata, Can Flautes i Castelladral n’ha-
vien quedat fora per la dificultat de la 
recollida. L’any 2017 s’havia arribat a 
un acord polític amb l’Ajuntament de 
Súria per tal de consorciar la recollida 
selectiva, però amb el canvi de govern 
a l’esmentat municipi, el nou equip de 
govern va decidir que no implemen-

taria cap model de recollida selectiva i 
per tant, no ens podien oferir el servei. 
Des del maig del 2021, s’està treballant 
de forma transversal entre l’Ajunta-
ment de Navàs, Serveis Municipals i la 
consultora Ambiens per tal de posar 
ordre, estudiar bé els recursos dels 
que disposem i madurar un projecte 
que sigui viable i útil per les perso-
nes que viuen en a Palà de Torroella, 
Valldeperes, la Rata, Can Flautes i 
Castelladral. 

Futur educatiu
de Navàs
Aquest curs s’ha creat la Taula Local de Planificació i la Comissió de 
Participació de la Taula, les quals serveixen per reunir els membres de 
tots els col·lectius relacionats amb l’educació del poble de Navàs. 

temes tractats es van elevar a la Taula 
de Planificació.
 L’última reunió de la Taula ens 
van transmetre que el Departament 
ha reemprès les negociacions amb 
la propietat dels centres concertats, 
però aquestes estan en un punt molt 
primigeni i, per tant, descarten que 
la integració es dugui a terme el curs 
vinent, tal com estava previst en un 
inici.
 Davant d’aquesta informació, 
considerem que a aquestes alçades i 
tenint en compte que les preinscrip-
cions són a tocar, és el més sensat, 
però reiterem que si hem arribat 
fins aquí és, en part, pels continuats 
canvis en el Departament, fruit de les 
eleccions, i que davant les incerteses 
i neguits que crea aquesta decisió, els 
emplacem a que tanquin la negociació 
el més aviat possible, punt en què 
expressen que hi estan d’acord en què 
no es pot demorar més. Tanmateix, 
els recordem del mal estat dels barra-
cons de l’IE Sant Jordi, i els emplacem 
que hi facin una visita i s’hi actuï en 
el que convingui. Per part de l’Ajunta-
ment hi farem les tasques de manteni-
ment necessàries.

Aquesta informació és la 
que tenim en el moment de 
publicar La Plaça. Poden 
haver-hi hagut canvis, 
que en tot cas s’hauran 
comunicat a la web www.
navas.cat

6



Pl

Reforma de la 
comissaria de la  
policia local

A l’octubre es van iniciar les obres 
de reforma de la comissaria de la 
Policia Local, situada sota les voltes 
de la Plaça de l’Ajuntament.
Les obres tenen com a objectiu 
millorar l’espai i actualitzar-lo 
d’acord amb la normativa vigent. 
En aquest sentit, es reordena 
l’espai i es creen vestuaris, dutxes 
i lavabos separats entre homes 
i dones; a més, a fi de millorar el 
servei d’atenció a la ciutadania, es 
crea un despatx on poder tramitar 
les denúncies de forma més anòni-
ma, i també una zona d’office per 
tal de gestionar el dia a dia dels 
serveis policíacs. També es millora 
l’accessibilitat i es reforça la zona 
d’armer.
Mentrestant, les oficines es traslla-
den al costat, a l’antic Raig i sala de 
reunions de l’Ajuntament, al costat 
de l’OAC.
La reforma té un cost total de 
41655’51€, l’obra pública, i es pa-
garà íntegrament amb fons propis 
de l’Ajuntament, i la instal·lació 
elèctrica es farà des de la Brigada 
Municipal.

Club de lectura i 
remodelació de la 
biblioteca

Actualment tenim en marxa 
el projecte de remodelació i 
actualització de mobiliari per tal 
de donar-li un nou aspecte a la bi-
blioteca. A més segueixen en actiu 
els clubs de lectura de filosofia i 
novel·la, i, com a punt a destacar, 
estem reimpulsant el club de 
lectura feminista, el qual, els últims 
mesos, ha estat en parada, però en 
breus rebreu noves notícies.

Els pressupostos 
participatius

Quines àrees 
milloraríeu?
Cultura:  9.296,22€
Comerç i empresa:  4.648,11€
Salut pública:  5.000€
Habitatge:  3.623,95€
Joventut:  3.702,73€
Neteja viària:  16.307,77€
Turisme:  630,25€
Casal de la Gent Gran:  9.532,56€
Parcs i jardins:  11.580,88€
Educació:  10.000€
Esports:  10.000€
Món rural:  8.823,53€
Festes:  6.853,99€

Fem-ne una  
de grossa:
• Reforma de la piscina petita  

exterior: 152 vots
• Concurs d’arquitectura per  

urbanitzar l’accés al Pavelló  
Blau: 152 vots

Els petits canvis  
són poderosos:
• Grup electrògen per a la xarxa 

wifi de Castelladral
• Pas de viananats al tram nord de 

la Cra. de Berga
• Mural amb en Quim Moya
• Nova colònia de gats
• Arranjament del pessebre de  

Cal Miquel
• Material tècnic inflable per  

a fit-kid
• Vinils a les vidrieres de l’EIX
• Materials de fusta per a La 

Quitxalla
• Grades mòbils per a les piscines 

de l’EIX
• Arranjament de la pista  

d’El Mujal
• Passos de vianants per a reduir  

la velocitat
• Pista de bàsquet descoberta 

exterior
• Instruments per a l’escola  

de música
• Nova bèstia navassenca

La participació és la segona més alta 
d’ençà que es fan pressupostos par-
ticipatius al municipi, i es consolida 
com una de les participacions més 
altes d’entre el municipis que també 
fan pressupostos participatius.
 Ara l’equip de govern donarà 
prioritat en l’execució de les propostes 
guanyadores, però amb la voluntat de 
no fer cas omís de les propostes que 
no han sorgit, sobretot les que han 
presentat un elevat nombre de vots 
malgrat no passar el tall.
 Així doncs, el resultat final és:

Un total de 790 persones, el 15,47% 
del cens cridat a votar, han 
participat en els Pressupostos 
Participatius i han decidit el destí 
de 300.000€ dins el pressupost mu-
nicipal del 2022 i el del 2023. 
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Reforma i millora dels 
embornals

S’ha dut a terme una actuació de 
reforma i millora en 35 embornals 
del nucli de Navàs. Es tracta d’em-
bornals encara antics que presen-
taven deficiències estructurals i 
no complien amb la funció que 
els pertoca. A més, també s’ha fet 
una neteja general dels embor-
nals per tal d’evitar que quedin 
col·lapstats en períodes de pluja. 
Cal recordar que els embornals 
no són papereres i, per tant, està 
prohibit abocar-hi deixalles. 

Reforcem el compostat-
ge domèstic

El compostatge domèstic esdevé 
una eina important en la pre-
venció de residus. Gestionar 
la matèria orgànica en origen 
redueix la quantitat de residus 
que cal recollir, transportar i 
gestionar en instal·lacions de 
tractament. A Navàs actual-
ment tenim 67 compostaires. 
Davant de l’alta demanda de 
compostadors, es compraran 76 
compostadors individuals nous 
i 19 de comunitaris per tal de 
poder-los distribuir a la pobla-
ció i així satisfer les necessitats 
dels i les navassenques. 

Concurs de  
Relats Breus

S’han aprovat les bases per al VII 
Concurs de Relats Breus de Navàs. 
Totes les persones que ho vulguin 
podran enviar els seus originals, 
d’una extensió entre 2 i 6 pàgines, 
com a màxim el 24 de juliol del 
2022, per correu electrònic a 
concursrelatsbreus@navas.cat. Hi 
haurà tres premis, de 500€, 300€ 
i 200€, i el veredicte es farà públic 
en l’entrega de premis, prevista 
pel cap de setmana en què se 
celebra la Fira de Tardor. Es poden 
consultar les bases a la web de 
l’ajuntament www.navas.cat.

El ple de la corporació municipal va 
aprovar, el passat 3 de novembre, la 
suspensió de llicències per a camps 
solars fotovoltaics i aerogeneradors 
en sòl no urbanitzable, ja que l’equip 
de govern es veu amb la necessitat 
de controlar l’impacte que aquestes 
instal·lacions poden tenir en l’en-
torn paisatgístic i agrícola del poble. 
La suspensió de llicències durarà 
un any, temps durant el qual es tre-
ballarà en una modificació del Pla 
Urbanístic (POUM) per tal que s’hi 
reculli una regulació específica per 
a aquestes instal·lacions, i és que 
el plantejament vigent no preveu 
l’ordenació d’aquest tipus d’instal-
lacions i no es defineixen zones on 
aquests usos es podrien desenvolu-
par «amb integració paisatgística i 
respecte pel medi ambient, per tal 
de salvaguardar els usos agrícoles 
propis d’aquesta tipologia de sòl». 
Navàs ha estat, precisament, un 
dels municipis que en l’últim any ha 
rebut propostes per a la instal·lació, 
essencialment, de camps fotovol-

taics. Un d’ells es troba en període 
d’exposició pública i s’ubicaria a 
la zona de Can Flautes, al costat 
d’una estació transformadora i de 
la carretera C-55 i que ocuparia 4,5 
hectàrees. Els altres dos han estat 
admesos a tràmit per la Generalitat, 
però encara no estan en exposició 
pública: el més gran és el que es 
planteja a la zona del Pla del Riols, 
de 31 hectàrees i uns 30.000 panells. 
L’altre es proposa a la zona propera 
a Argençola i ocuparia 8,6 ha.
L’Ajuntament de Navàs ja ha iniciat 
els tràmits pertinents i ha con-
tractat un equip redactor per fer 
l’esmentada modificació.

Suspensió de llicències per 
a camps solars fotovoltaics 
i aerogeneradors en sòl no 
urbanitzable

La suspensió no 
afecta la tramitació 
dels projectes 
d’instal·lacions 
d’energia elèctrica 
d’autoconsum
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La Dolors Mor es jubila

La Dolors Mor, treballadora 
social d’aquest ajuntament, es va 
jubilar el passat 30 de novembre. 
La Dolors ha treballat incansa-
blement per aquest ajuntament 
durant 36 anys, que es diuen 
ràpid, i sempre ha estat al peu 
del canó. Així que des d’aquí, el 
nostre agraïment per la feina feta 
i per la dedicació, i els millors 
desitjos en aquesta etapa que 
ara comença.

Amb aquest treball s’han inventa-
riat 469 elements del patrimoni cul-
tural i natural del terme, dels quals 
el 89,77% corresponen a patrimoni 
immoble (edificis, conjunts arqui-
tectònics, elements arquitectònics, 
jaciments arqueològics i obra civil), 
un 1,92% és moble (col·leccions, 
objectes i elements urbans), un 1,28% 
és patrimoni documental (fons do-
cumentals i d’imatges), un 4,90% im-
material (manifestacions festives, 
tradicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesanals) i 
un 2,13% patrimoni natural (zones 

d’interès natural i espècimens botà-
nics singulars). 

Aquest Mapa ha estat realitzat 
amb la col·laboració de diferents 
persones del municipi i de l’Ajun-
tament, que han aportat els seus 
coneixements. 

El mapa es pot consultar a:  
https://patrimonicultural.diba.
cat/municipi/navàs

Mapa del patrimoni 
cultural

Fins el 29 de maig, pel Casal Sant 
Genís hi passaran espectacles per a 
totes les edats i artistes com el Petit 
de Cal Eril, l’actriu Àurea Màrquez 
amb l’obra «La dona del tercer sego-
na» en commemoració del Dia de la 
Dona o el Pot Petit amb «Les Aven-
tures del Lleó Vergonyós», a més 
d’espectacles locals com les dues 
obres del Grup Escènic Navàs dins 
els actes de la Fira de Primavera o 
el Conjunt Musical de les «Estrelles 
d’Or» del Casal de la Gent Gran de 
Navàs. També gaudirem del 5è Cicle 

de Concerts d’Hivern amb artistes 
com l’Elisabet Raspall World Trio 
amb la Jazzband Navàs-Súria i amb 
la participació especial del trompe-
tista Benet Palet i l’Eduard Freixa, 
Martí Riera i Marc Pusó que toca-
ran juntament amb els alumnes de 
corda de l’Escola de Música Mestre 
Josep Maria Castella. 

Més cultura per al primer 
semestre del 2022

PODEU CONSULTAR TOTA 
LA PROGRAMACIÓ I VENDA 
D’ENTRADES A LA WEB 
ENTRADES.NAVAS.CAT

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
HA LLIURAT EL MAPA DE 
PATRIMONI CULTURAL DE 
NAVÀS A L’AJUNTAMENT, FRUIT 
DEL CORRESPONENT CONVENI 
SIGNAT AMB EL MUNICIPI. 

10ª Mostra de Vins 
de Castelladral i 
Maridatge de Palà

El 12 de març tindrà lloc el 
Maridatge de Palà de Torro-
ella consolidat com una cita 
inaludible per conèixer el passat, 
present i futur del món vinícola 
del municipi. Com a novetat, 
serà en dissabte per dinar a l’aire 
lliure i es podran tastar 6 vins del 
municipi ben acompanyats per 
6 plats elaborats per Les Alzines. 
L’acte serà presentat per l’enòleg 
i president del DO Pla de Bages, 
Joan Soler.
Diumenge 13 de març, a Castella-
dral, es farà la tradicional Mostra 
de Vins, amb una caminada 
popular que començarà a les 
8. Durant el matí  hi haurà un 
taller infantil de pintura amb vi i 
concert.
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Durant l’any 2021 es va sol·licitar 
una subvenció a la Diputació 
de Barcelona per tal d’insono-
ritzar una aula de l’Escola de 
Música. 

Aquesta subvenció va ser concedida, 
i es va poder insonoritzar i arranjar 
una aula. També es va aprofitar i es 
van fer una serie d’actuacions per 
adequar l’Escola i fer-la més agrada-
ble. Uns lavabos que no s’utilitzaven 
de la planta baixa de l’escola es 
van transformar en una nova aula, i 
l’aula dels alumnes més menuts va 
ser adequada amb parquet. A més 
es van pintar parets dels passadíssos 
i aules. 

Aquest any, s’espera poder con-
tinuar amb més arranjaments a 
l’Escola, per mica en mica anar-
la modernitzant, i que sigui un 
espai agradable per a tothom. 

Millorem la neteja 
viària

Som conscients que hi ha molt 
marge de millora en la neteja 
dels nostres carrers, un dels 
reptes és poder contractar més 
personal, però és cert, que ara 
per ara, estem molt limitats en 
aquesta ampliació de plantilla 
i per tant, hem de buscar altres 
opcions que ajudin en aquesta 
millora. Un dels aspectes clau, 
pensem, és millorar les eines de 
treball per tal de fer més eficient 
la feina dels nostres operaris i 
és per això que vam decidir fer 
la compra d’aquesta aspiradora. 
El cost de l’aparell ha estat de 
15.524,30€ IVA inclòs. 

Navàs Porta a Porta

Amb l’antic sistema de conteni-
dors al carrer, Navàs reciclava un 
28% dels residus generats. Hem 
incrementat aquesta xifra de 
forma molt substancial, ara estem 
reciclant un 74% dels nostres 
residus (sense tenir en compte la 
deixalleria). Actualment estem 
dedicant molts esforços en la 
implementació del Porta a Porta a 
l’eix del Cardener per tal d’homo-
geneïtzar el model de recollida a 
tot el municipi de Navàs. 

Obres a l’Escola de 
Música de Navàs

Aquest projecte és un encàrrec que fa 
l’Ajuntament de Navàs a l’artista local 
Marta Obradors, sota la premisa de 
construir un mural emotiu que parli 
del COVID, que sigui alegre i que no en 
resalti les parts dramàtiques. 
 Sota aquests conceptes, es de-
senvolupa la idea del mural que parla 
“d’aquells moments de contacte i efec-
te que ens han pres” convertint-lo en 
un homenatge a les diferents etapes 
de la vida i a l’amor de cada una d’elles, 
d’aquí ve el seu títol: Amor i Vida. 
 La ubicació del mural també és un 

punt clau en l’obra, ja que està situat 
a la Plaça de la Cooperativa, on hi ha 
l’actual CAP, i és un punt de flux cons-
tant de navassencs de diferents edats, 
gèneres i cultures. Un espai de tots, un 
mural per a tothom.
 El mural té un format allargat i 
mesura 21,5 m de llarg per 2,20 d’alça-
da. L’ordre de lectura està invertit i es 
llegeix de dreta a esquerra. S’inicia amb 
el retrat d’una nena que està demanat 
un desig i les llavors de la dent de lleó 
envolten i acullen la resta d’escenes. 
Són un total d’11 imatges  fetes per la 
fotògrafa local Sara Nicolás, iniciant la 
primera part amb escenes d’infants, 
que van evolucionat i creixent fins a 
acabar amb adults, culminant el mural 
amb una parella d’avis que es fan un 
petó.

Mural “amor i vida” a la 
Plaça de la Cooperativa

CADA UNA DE LES ESCENES  
ESTÀ PLENA DE MÀGIA, AMOR  
I FRATERNITAT. 
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En el Ple Ordinari del passat dia 15 
de novembre, a proposta de l’equip 
de govern i ratificada per la una-
nimitat del Ple, es va acordar de 
distingir amb la Medalla de Navàs 
al navassenc Salva Arco Frias, per 
la seva excel·lent trajectòria en el 
bàsquet professional, on hi ha estat 
competint durant 19 anys, passant 
per totes les categories professio-
nals del bàsquet estatal. La seva 
carrera es va inciair en les catego-
ries inferiors del CB Navàs, i des 
de llavors ha jugat en equips com 
el Caprabo Lleida, quan va debutar 
a l’ACB, Melilla, Bruesa GBC, Ibe-
rostar Tenerife, el Ratiophan Ulm, 

de la primera divisió Alemanya, i 
molts altres entre ells el Bàsquet 
Manresa o al CB Breogan, on tam-
bé en va ser el capità.

Medalla de Navàs 
a Salva Arco

Primer disc de la 
Jazzband Navàs-Súria

La JazzBand Navàs-Súria està 
formada per alumnes de les 
dues escoles municipals de Mú-
sica, va presentar el seu primer 
disc, Aprenentatjazz, el dijous 
8 de juliol al teatre Kursaal de 
Manresa, amb la participació 
del prestigiós músic argen-
tí Emilio Solla, guanyador d’un 
premi Grammy. El disc també 
va ser presentat divendres 9 de 
juliol a Súria, i el 10 de Juliol a 
Navàs. 
Aprenentatjazz va ser enregis-
trat als estudis barcelonins Me-
dusa Estudio, utilitzat habitual-
ment per destacats intèrprets i 
productors musicals nacionals i 
internacionals.
Per finançar l’enregistrament i 
la campanya promocional del 
disc, a part de finançament dels 
Ajuntaments de Navàs i Súria, 
es va llançar una campanya de 
recollida de donacions a través 
de la xarxa Verkami, que va 
superar ràpidament l’objectiu 
de donacions. 

Igualtat
Des de la Regidoria de Femi-
nismes es treballa per un poble 
més just i igualitari i hem volgut 
consolidar la feina feta en l’àmbit 
de la igualtat d’oportunitats mit-
jançant la incorporació estable 
d’una tècnica d’igualtat. 
Volem destacar diferents accions 
educatives en les escoles i insti-
tuts de Navàs per tal d’educar en 
perspectiva de gènere i igualtat 
real d’oportunitats, així com 
oferir formació dirigida a infants, 
joves i famílies en l’àmbit de la 
salut sexual i afectiva.
En aquesta mateixa línia s’ha 
elaborat un protocol d’actuació 
davant les violències sexuals 
en espais d’oci del municipi, i 
s’han dut a terme diferents actes 
de sensibilització en les diades 
assenyalades.

Es va donar la benvinguda als 
dotze nous consellers i conselleres 
infantils de les escoles IE Sant Jordi 
i Col·legi Sant Josep, que van ser 
votats i escollits pels seus companys 
i companyes de classe.
Durant el primer dia, els nous con-
sellers van rebre la benvinguda per 

part de l’Alcalde de Navàs, el Genís 
Rovira Barat i la Regidora d’Educa-
ció, la Marta Manubens Oliveras. 
S’espera que durant aquests mesos 
es recullin les seves propostes i es 
treballi en diferents temes relacio-
nats amb el poble. 
 El Consell d’Infants és un projec-
te de participació adreçat a infants 
de Navàs, d’entre 9 i 12 anys, que 
estan cursant 5è o 6è de primària. 
Cada curs es renoven els seus i seves 
representants que acaben 6è, mentre 
que els consellers i conselleres que 
fan 5è, en formaran part durant dos 
anys. Aquest curs s’ha pogut reem-
prendre aquest projecte, que havia 
quedat aturat durant els dos cursos 
anteriors degut a la pandèmia. 

Consell d’Infants
El 4 de febrer va 
tenir lloc l’acte de 
constitució del Consell 
d’Infants pel curs 
2021-2022 a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament 
de Navàs. 

11



Pl

Tres medalles per 
a la formatgeria 
navassenca Cal Music, 
als World Cheese 
Awards

La formatgeria navassenca Cal Music 
ha estat guardonada amb tres premis 
en el concurs internacional World 
Cheese Awards, un dels més prestigi-
osos del món. El certamen ha atorgat 
a tres formatges del comerç bagenc, 
emplaçat al barri del Mujal, dos dels 
màxims distintius: un Super Gold i 
un Gold, al formatge Gran Music de 
Cabra i un bronze al Tou de vaca. En 
el concurs, celebrat el passat 3 de 
novembre a Oviedo, van participar 
4079 formatges procedents de tot 
el món. Només vuitanta-vuit van 
ser guardonats com els millors del 
planeta per un panell internacional de 
230 experts.

Ambient festiu 
al primer Trofeu 
Nadalenc de Natació 
celebrat a Navàs

El passat 19 de desembre el Club 
Natació Navàs va organitzar el primer 
Trofeu de Nadal a les instal·lacions 
cobertes del complex de L’Eix, que va 
ser un èxit de participació amb 9 clubs 
inscrits.
Un total de mes de 170 nedadors i 
nedadores a més de la vintena de 
tècnics dels clubs participants, varen 
fer que aquest torneig fos un gran èxit 
i que s’allargués més enllà del migdia, 
els temps de les deferents proves que 
varen estar validats per la Federació 
Catalana de Natació, per part de la 
desena d’àrbitres que controlaren la 
competició.

El judo Eix Navàs acull 
un torneig amb alta 
participació

El Pavelló Blau va acollir la participa-
ció de 150 judoques el passat 28 de 
Novembre en la primera edició del 
Torneig de judo Eix del Llobregat 
organitzat pel club de Judo Eix Navàs. 
Una competició per a joves judoques 
de 6 a 12 anys. Van participar en 
lligues i pertanyien a diferents escoles 
del Bages. Dels participants de Navàs 
van resultar guanyadors i guanyado-
res: Nil Sunyer i Josep Maria Serra, de 
la categoria alevins; Eric Cano, Aleix 
Duman, Adrià Arimany i Lotta Gallego, 
en benjamins i Otto Arévalos dels 
prebenjamins.

Campió d’Espanya 
categoria màster30  
de ciclocròs

El navassenc Josep Chavarria  
Balmanya de Cloot Factory Team, com 
a integrant de l’equip de la selecció 
catalana al Campionat d’Espanya de 
ciclocròs, a Xàtiva va imposar-se en 
la prova aconseguint el campionat 
estatal M30, que sumats als èxits en 
la Copa Catalana i el Campionat de 
Catalunya, així com a altres podis en 
al Copa Espanya, li han permès signar 
una temporada hivernal pràcticament 
perfecta. També va resultar segon a la 
prova La Mediterranean Epic celebra-
da a Castelló.

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

Banc de sang

Durant aquest darrer any, Navàs ha 
demostrat la seva solidaritat, aconse-
guint que fins a 900 persones s’hagin 
pogut beneficiar de les donacions de 
sang que s’han organitzat. Concreta-
ment, en les 1uatre sessions que s’han 
fet, s’hi han acostat 336 persones (14 
de les quals van donar sang per pri-
mera vegada); de totes elles, 300 van 
donar sang i 3 moll d’os. 

Carles Pachón

El jove baríton navassenc Carles 
Pachón, que ja ha guanyat diversos 
premis en l’àmbit operístic i ha parti-
cipat en espectacles de primer nivell, 
actualment està treballant a la presti-
giosa Òpera de Berlín. Enhorabona i 
que tinguis molts èxits més!

Pedregà

El navassenc, Joan Manel González, 
més conegut com a Pedregà, ha 
aconseguit acabar el Dakar un any 
més, i ho ha fet en un molt meritori 
16è lloc. El Pedregà anava de copilot 
del català José Vidaña, en la categoria 
de clàssics. A banda d’això, cal dir 
que el Pedregà ha comandat l’equip 
PedregàTeam, que ha gestionat tres 
pilots de motos, dos de quads, un 
de camions i ell mateix, en el cotxe 
clàssic. Des d’aquí, la nostra enhora-
bona i encoratjar-lo a seguir fent camí 
al Dakar.

Dos navassencs a 
la Copa del Rei de 
bàsquet

El jove jugador Llibert Font ha 
participat a la Mini Copa Endesa, amb 
el Catalana Occident Manresa de 
categoria infantil. Per altra banda, el 
navassenc Adrià Sabata acompanya 
als jugador del primer equip del 
Bàsquet Manresa, en tant que és el 
fisioterapeuta de l’equip.

Nou llibre de  
Xavier Mas
El jove escriptor navassenc, Xavier 
Mas Craviotto, ha publicat un llibre 
de poesia titulat «La gran nàusea», 
amb LaBreu Edicions. Aquest llibre 
és un pas més en l’exitosa carrera del 
navassenc, que a les seves espatlles 
ja compta amb tres llibres publicats i 
nombrosos premis. 

Tancament de 4 
comerços per jubilació 
però s’han obert 7 
comerços nous 

El 2021 van tancar tres botigues de 
Navàs per jubilació, un agraïment 
per totes elles per la seva trajectòria 
comercial i la seva implicació al poble. 
Però durant el 2021 també s’han obert 
set comerços nous. Aquest 2022 la 
Pastisseria Mas també ha tancat per 
jubilació desprès de tres generacions 
des de 1936. Continuem apostant pel 
comerç local i de proximitat!
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L’institut públic 

Sempre hem apostat per un institut públic nou, ubicat 
als terrenys de sobre el pavelló. Per això, ens vam 
oposar a l’ampliació del Sant Jordi, que era el que la 
generalitat provava de colar-nos. 
Per sort, el setembre del 2019 va sortir una nova 
possibilitat; el Bisbat de Solsona, propietari del Sant 
Josep i de l’E.D.N, va sol·licitar l’integració dels 
seus centres a la xarxa pública. Ens va semblar una 
bona solució. Navàs tindria l’esperat institut públic i 
garantiríem el futur de tots els centres educatius del 
poble. 

Tanmateix, després de dos anys, veiem que no 
avancem. Fa pocs dies es va anunciar un nou 
aplaçament. Ara fins el 2023-2024! Ja ens ho veiem a 
venir. El que ens ha sorprès és el conformisme amb 
que l’ajuntament ha acceptat aquesta nova demora.
Fa 10 anys que la CUP governa al poble, 6 dels quals en 
coalició amb ERC. Han tingut temps, però els ha faltat 
tenir un projecte clar. Han anat marejats, adaptant-se 
a cada canvi d’opinió del conseller de torn.
Nosaltres hem sigut oposició, però hem intentat no fer 
demagògia, i ajudar en el possible. A l’últim ple vam 
tornar a oferir-los fer un front comú. Tots els partits. 
També AFA’s, mestres i alumnes. Tots junts. Potser 
a Navàs no havíem tingut mai tant consens! Volem 
l’integració dels centres educatius en una sola escola 
pública, i ho volem ja. 

Pensem també, que és molt important deixar clar 
que no acceptarem una ampliació del Sant Jordi com 
a premi de consolació. La negociació entre Bisbat 
i Generalitat no serà fàcil i l’integració no està 
garantida. De fet, en el cas de la La Joviat de Manresa, 
no s’ha aconseguit. Si veuen que ens conformem amb 
poc, correm el risc que ho deixin córrer, i tornem a la 
casella de sortida. 

Hem de fer-los saber que estem tips d’allargaments, 
de canvis i de promeses falses. Fa gairebé 11 anys que 
estem en barracons “provisionals”. Volem una solució 
definitiva i digne. Volem tornar a ser un poble amb 
oferta escolar potent. 

Gràcies per la vostra atenció.
PSC Navàs
navas@socialistes.cat

Grups municipals

Oficina antifrau 
de Catalunya

A l’Ajuntament de Navàs va arribar amb data 30 de JULIOL 
del 2021 la Resolució de l’oficina Antifrau de Catalunya 
(OAC/INV/545/2021) mitjançant la qual insta a l’Ajunta-
ment de Navàs perquè en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització interna de la gestió economi-
cofinancera i pressupostària, investigui i inspeccioni 
mitjançant els corresponents òrgans, les possibles 
conductes contràries a la legalitat en aquests fets:

Els fets fan referència a l’extinció laboral d’una treballadora, 
en la que l’Oficina Antifrau ha detectat irregularitats que 
apuntarien a l’existència d’un possible ús fraudulent de la 
rescissió unilateral del contracte de treball per modificaci-
ons substancials de les condicions de treball, que encobriria 
en realitat la marxa voluntària de l’ex treballadora, per 
la qual l’Ajuntament no hauria d’haver pagat cap tipus 
d’indemnització.

Aquest fets van ocórrer l’any 2014 quan a l’Ajuntament 
governaven CUP (4 regidors) i ERC (3 regidors). 

 

 En el mateix escrit l’Oficina Antifrau reconeix un infor-
me desfavorable del Secretari Municipal en el que demana-
va la suspensió de l’acord, principalment perquè no existia 
crèdit adequat i suficient per fer front a la indemnització. 
Tot i així, la Resolució d’Alcaldia del 21 d’agost del 2014, 
signada per l’alcalde de la CUP, va aprovar les despeses, 
reconeixent les obligacions i realitzant el pagament a la tre-
balladora pel que l’acord seria nul de ple dret i se’n derivari-
en les corresponents responsabilitats.
 En conseqüència, a l’actual Ajuntament (governat per 
els mateixos grups polítics) li toca ara incoar l’expedient 
oportú per determinar les possibles responsabilitats dels 
empleats i de les autoritats municipals i haurà de transme-
tre el resultat del mateix al Tribunal de Cuentas.
Finalment, l’Agencia Antifrau també ho ha comunicat a la 
Inspecció de Treball per si s’haguessin produït infraccions a 
la normativa d’aquesta institució. 

SON UNS FETS PROVATS I QUE VAN EN SENTIT OPO-
SAT A LES REITERADES MANIFESTACIÓNS PÚBLI-
QUES DELS GRUPS DE LA CUP I ERC ON AFIRMEN 
NO VOLER AFAVORIR A GENT PROPERA A LA SEVA 
IDEOLOGIA POLÍTICA.
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Per les circumstàncies sabudes, vam cedir l’alcal-
dia a la CUP el setembre. Han estat dos d’anys durs 
per la pandèmia, que ha comportat molt dolor al 
poble i haver de prendre decisions complexes. Calia 
dinamitzar certs elements per millorar el dia a dia 
del municipi, i tot amb la llosa econòmica dels anys 
convergents. Sí, ja ningú no hi pensa, però encara ho 
estem pagant.
Vuitanta anys després va tornar a haver-hi un alcalde 
republicà a Navàs i n’estem molt orgullosos/es. Ara, 
sense l’alcaldia, la dedicació de les cinc persones d’Es-
querra a l’Ajuntament continua. Fidels al pacte de 
govern municipal des del primer dia, hem finalitzat 
projectes de l’anterior legislatura (Teatre Sant Genis 
i Centre Enoturístic Pla de Bages) i n’hem iniciat de 
nous i necessaris.
 Treballem incansablement per l’institut públic, 
ampliació de la Residència, reducció de barreres 
arquitectòniques, urbanització de dos carrers del 
Mujal i un tram de clavegueram, urbanització davant 
el Centre Enoturístic, reasfaltat d’un tram del Pau 
Duarri i del Passatge del Riu. Hem acabat la renova-
ció de la xarxa de subministrament d’aigua del pou 
del Mujal i les Esglésies. La reconversió de l’Alberg en 
hotel rural i les obres al Teatre de Palà, entre altres 
actuacions en el patrimoni industrial, són exemples 
de la feina feta. I, és clar, les propostes més votades 
dels Pressupostos Participatius.
 Més: millores en la gestió i manteniment de parcs, 
reformes en les instal·lacions de la Policia, endreça 
general del poble (recordeu els contenidors que hi ha-
via darrere el Pavelló Blau i els vehicles vells al pati 
de l’Eix?), aposta pel reciclatge, reformes a l’Escola de 
Música, instal·lació de plaques solars, manteniment 
de camins rurals... I molts projectes: edifici del Mer-
cantil i disposar d’habitatge públic (negociant amb la 
SAREB, gràcies a la Senadora d’ERC Mirella Cortés), 
situar el centre de dia a un lloc més accessible i reubi-
car la Llar Residència a l’edifici principal.
Treball i més treball. Per això hi som. Visca el 
poble!

Sempre hem tingut clar, durant l’any i mig sense l’alcaldia, i 
ara tenint-la altra vegada amb el Genís al capdavant, que les 
cinc regidores de la CUP, l’Helga, l’Uriel, la Marina i el David 
(i l’Anna i el Tai en el seu moment), hi som per complir el 
programa electoral amb el qual vam guanyar les eleccions el 
2019. I ho estem fent, a més d’altres propostes sobrevingudes 
que van en benefici del municipi. 
 En aquesta legislatura hem impulsat com mai la cultura 
del nostre poble, fent una programació estable i professional 
al Casal Sant Genís, rehabilitant el teatre de Palà i, propera-
ment, modernitzant la Biblioteca, o fent més atractiva l’oferta 
cultural en les Fires de Primavera i Tardor, impulsant el 
comerç del nostre poble. I lligat a la cultura i al comerç, 
estem treballant perquè el Centre d’Interpretació Enoturístic 
sigui un referent comarcal. També creant una Oficina Local 
d’Habitatge, que ja ha tirat endavant la masoveria del Mujal, 
i que té com a objectiu real i plausible adquirir un immoble 
patrimonial situat al bell mig de Navàs, així com l’objectiu 
compartit amb drets socials per tal de transformar uns 
habitatges municipals en habitatges d’emergència social. En 
l’àmbit social, hem modernitzat el Casal de la Gent Gran (sí, 
ja no es diu Club d’Avis) i hem posat els Feminismes al centre 
de les nostres decisions, amb una tècnica d’igualtat que, en-
tre altres, impulsa i duu a terme xerrades i cursos en l’àmbit 
de la Igualtat en els centres educatius. També hem suspès 
les llicències de camps solars en terrenys no urbanitzables i 
estem treballant per modificar el POUM i ordenar-ho, perquè 
estem a favor de les energies renovables, però no als macro 
camps solars, prova d’això és que s’han instal·lat plaques so-
lars a l’Escola de Música o la caldera de biomassa a l’Eix. En 
relació al medi ambient, si bé hi ha recorregut, s’ha millorat 
la neteja viària i el control d’herbes al carrer, i continuem 
impulsant el PaP, que tants bons resultats ens dona, i que 
ben aviat ampliarem a la zona del Cardener. Sabem que 
hi ha feina a fer, però no ens espanta, com ara millorar en 
transparència, tot i que ja hem fet passos importants, sobre-
tot a la web; o fer millores urbanístiques en diferents zones 
del municipi, també al món rural, i que tenim l’objectiu de 
desenvolupar-les durant aquest any.
 Però hem de ser justos, el que aquí exposem, i el que 
ens hem deixat per falta d’espai, no ha estat ni serà possi-
ble sense la feina ingent de tots i totes les treballadores de 
l’Ajuntament. 
 No podem acabar sense fer un esment a la integració dels 
centres concertats a la titularitat pública; sabem de primera 
mà el desgast que comporta aquesta incertesa, i estem vet-
llant i ho seguirem fent perquè aquesta incertesa esdevingui 
una realitat el més aviat possible. 

Seguim!Treball i més treball
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Aquest castell o casa forta, és 
d’època baix-medieval, si bé hi ha 
indicis que podria ser de l’època 
visigòtica (entre el segle V-VIII), ja 
que s’hi van fer troballes d’objec-
tes visigòtics a prop i hi ha una 
possible tomba d’aquesta època a 
l’altre costat de la riera Tordell, 
que abasteix aquella zona. Per 
aquest mateix indret hi passava el 
Camí de la Sal, una ruta transver-
sal que travessa el nostre munici-
pi i que era per on es distribuïa 
la sal extreta de les mines de 
Cardona cap a Osona i el Pirineu. 
Aquesta ruta està documentada 
el 981 com a “strata cardonense” 
a la zona de Gaià, i al segle XVII 
com a Camí Saliner en documents 
de l’arxiu parroquial del Mujal. A 
prop hi passava també un camí 
que discorria de nord a sud, de 
manera que era un territori de 
cruïlla. Solivella es trobava dins el 
terme del castell de Castelladral, i 
és possible que nasqués com una 
fortalesa associada al castell prin-
cipal amb la funció de controlar 
aquestes rutes que passaven més 
al sud; més tard sembla que ja no 
actuava com a castell, sinó com a 
casa forta o domus.
 Actualment, l’esplendor del 

castell ja no hi és, però sí que s’hi 
conserven restes importants de la 
muralla exterior, que seguia una 
forma més o menys poligonal; així 
com murs perimetrals i tot una pa-
ret que conserva una finestra gòtica 
i una altra en forma d’arc ogival. A 
la part central es conserva semien-
terrada una estança coberta amb 
volta de pedra que té una obertura 
superior que sembla indicar que 
es tractaria d’unes cavallerisses 
o alguna dependència de treball 
similar.

I d’on ve el nom 
“Solivella”?
De la contracció «d’Olivella». 
Amb aquest cognom es conei-
xen diferents personatges d’una 
família noble que, cal suposar, 

eren els senyors d’aquest castell, 
de la qual en tenim la primera 
referència l’any 1131, quan Ramon 
d’Olivella donà al monestir de 
Serrateix l’alou de Toro i Cabra-
figa. El cognom va apareixent en 
diferents anys, com el 1141 i el 
1192, que uns Olivella actuen com 
a testimonis; el 1203,quan conce-
deixen al sagristà del monestir de 
Serrateix el delme de Coromines, 
masoveria de Can Serra d’Aixibis 
[sic]. I fins a darrer membre do-
cumentat d’aquesta família, Pere 
d’Olivella, senyor de Castelladral, 
a qui el 1358 el rei Pere el Ceri-
moniós, que necessitava diners a 
causa de les guerres, li va vendre 
a carta de gràcia el castell de 
Castelladral.
Com veieu, un castell i una famí-
lia amb història. 
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Informació extreta de la web: 
patrimonicultural.diba.cat
Fotografies: Sergi Boixader i arxiu de 
l’Ajuntament

En el calendari de l’any passat, molts de nosaltres 
vam descobrir un indret pràcticament desconegut, 
una imatge d’una paret d’estil gòtic que s’alçava impo-
nent enmig del bosc: el Castell de Solivella. 

El Castell de 
Solivella


