
Seguim avançant
Sempre endavant

Més de la meitat  
estan executats

A Navàs, verd i salut,  
van agafats de la mà

Els nens i nenes viuen una 
aventura inoblidable

Pressupostos 
participatius

4 5 6

La jardineria, clau  
per al municipi

Virus 2016 amb més 
inscrits que mai

Butlletí d’informació municipal 
Ajuntament de Navàs

ESTIU 2016La Plaça/42



Pl

Edita Ajuntament de Navàs (Plaça Ajuntament, 8 - 08670 Navàs) - Tel. 938 390 022 navas@navas.cat 
Disseny i maquetació  BaguésDisseny  Impressió Imprintsa  Tiratge 3.000 exemplars  
Dipòsit legal B-42828-2011  Versió digital disponible a www.navas.cat

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 
Jaume Casals i Ció
Alcalde

A braçades!

Arriba l’estiu i sempre va bé una bona remu-
llada. No tenim mar però som un poble en-
voltat per dos rius, dues piscines i desenes de 
racons on les rieres baixen fresques, per tant 
amb facilitat ens podem remullar. Si ara ens 
tiréssim a la piscina, a part de refrescar-nos, 
ho faríem per intentar fer unes quantes bra-
çades fins arribar a un cantó de la piscina on 
ens hi podríem recolzar, reflexionar i agafar 
aire per tornar a nedar fins a l’altre cantó. 
I això seria ben bé el que és el dia a dia a 
l’ajuntament. Fer una tasca, valorar com ha 
anat i seguir pensant en el següent pas, en la 
següent braçada. Si som capaços d’analitzar 
com ha anat llavors segurament ho podrem 
fer millor, si tenim la capacitat d’escoltar 
podrem millorar, i també si tenim la voluntat 
d’argumentar i la immediatesa de respondre 
podrem silenciar els dubtes i les veus acusa-

dores. I així és com seguirem avançant, fins 
arribar a l’altra riba. No us penseu que el que 
estem fent és nedar i guardar la roba. Hem 
d’anar explicant el trajecte que anem fent, i 
és llavors quan aquest camí serà compartit i 
la distància també es farà més curta. També 
és necessari fer una aturada a mig camí per 
rumiar i anar planificant projectes de futur, 
al mateix temps que seguim vetllant perquè 
l’economia de l’ajuntament surti del forat on 
estava, de quan ens deien que nedàvem en 
l’abundància.
 Hem de fer memòria perquè no hem 
d’oblidar el passat, hem de mantenir les 
coses bones del present i anar pensant les mi-
llores del futur. A vegades ens toca resistir a 
contracorrent, però per tot plegat és justa-
ment per això que ens vam tirar a la piscina.
Bon estiu!

Més informació a: www.navàs.cat @AjuntamentNavas /AjuntamentNavas
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posen consens al futur dels nostres 
carrers, uns carrers on també hi 
hem anat millorant la il·luminació 
tot aconseguint més estalvi i menys 
contaminació. I ara al passeig ens 
hi tornem a veure!
 Estem treballant per millo-
rar el funcionament de la nostra 
administració i ara comencem la 
gestió electrònica dels expedients, 
per anar eliminant els papers que 
acompanyen l’excessiva burocràcia. 
Mica en mica, treballant per fer 
els processos més àgils i facilitar 
els tràmits al nostre veïnat. També 
estem treballant en projectes soli-
daris com el XALAR, els Alpinistes 
Solidaris, els horts socials, la Taula 
Solidària i molts més per ajudar als 
que ho estan passant més mala-
ment. Seguim acompanyant a les 
entitats, que elles fan poble. Anem 
repensant fires i festes. Estem 
treballant amb l’OMPLE per crear 
ocupació i nous projectes de futur 
que us explicarem passat l’estiu. 
Hem fet l’aprovació inicial del Ca-
tàleg de Patrimoni, amb la voluntat 
de conservar el passat i la història 
del nostre poble, i ara la segona 
aprovació inicial del POUM per 
dissenyar el futur del nostre poble. 
També hem començat a executar els 
Plans Directors del Verd Urbà i del 
Clavegueram. Pensant en el nostre 
poble i la seva gent, també estem im-
plantant el Pla Local de Joventut i el 
Pla Local d’Igualtat de Gènere. 
 Per sort, és molt difícil poder re-
sumir en aquestes quatre línies tota 
la feinada que hem fet en un any, 
i és per això que seguirem comu-
nicant-vos la feina que anem fent i 
intentar compartir cada vegada més 
decisions amb tots vosaltres.

Ja fa un any que vam encetar la 
nova legislatura i amb ella hem anat 
combinant l’experiència dels que 
ja hi eren amb els que han entrat 
de nou, una etapa d’aprenentatges 
compartits on tothom hi ha aportat 
el seu granet de sorra, i així hem 
anat fent trajecte. Podríem mirar 
enrere i valorar, alguns pensareu 
que ho hem fet bé i d’altres que no 
tant, és ben normal, mai plou al gust 
de tothom. Tot i això la voluntat és 
intentar fer-ho de la millor manera 
possible per satisfer a la majoria 
del poble de Navàs. Un exemple en 
són les ordenances fiscals amb les 
que per primera vegada després de 
7 anys hem baixat l’IBI a la majoria 
dels navassencs, amb la voluntat de 
tornar-ho a fer l’any 2017, al mateix 
temps que anem posant ordre a tot 
el deute provocat per les famoses 
sentències. 
 Hem ampliat els pressupostos 
participatius que com ja veureu en 

aquesta revista ja els hem executat 
en gran part, al mateix temps que 
hem d’anar repensant com millorar 
i ampliar la participació. Hem fet 
processos consultius amb els veïns 
del passatge del Riu perquè votessin 
si volien urbanitzar el carrer, i amb 
els del carrer de la Pau per deixar 
lliures les voreres amb el nou apar-
cament de la Fraternitat, amb els de 
la baixada de Castellet per urbanit-
zar aquell tram i també amb els del 
carrer Sant Josep perquè entre tots 
plegats decidíssim canviar l’apar-
cament quinzenal a mensual, i més 
endavant ja es decidirà si el canvi 
ha sigut bo o val més la pena que 
els aparcaments siguin en una sola 
banda. Decisions col·lectives que 

Un any més de 
trajecte compartit

Després de 7 anys hem 
baixat l’IBI a la majoria 
dels navassencs

Estem treballant per millorar el funcionament de la nostra adminis-
tració i ara comencem la gestió electrònica dels expedients, per anar 
eliminant els papers que acompanyen l’excessiva burocràcia.
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En aquesta ocasió podem dir que 
no s’ha destinat ni un sol euro en 
edificis privats, totes les propostes 
s’han dut a terme en propietats 
públiques, perquè creiem que no 
és legítim destinar diners de tots i 
totes les navassenques a arreglar 
propietats privades, i que algunes 
de les propostes del 2015 s’havien 
d’haver retirat de la votació. A més 
a més, en aquesta primera edició 
a mans de l’actual equip de govern 
s’ha millorat la seva execució, ja que 
el procés va costar menys diners i 
els diners destinats van augmentar 
gairebé en un 50% (tot i les restricci-
ons pressupostàries i els problemes 
de finançament), tanmateix, es van 
fer unes valoracions econòmiques 
més exhaustives evitant així que 
el finançament d’aquestes tingués 
efecte sobre altres partides del 
pressupost anual, com va passar a 
l’anterior edició. També es va rea-
litzar el procés de votació molt més 
proper a la aprovació dels pressu-
postos i d’aquesta manera intentar 
evitar la demora en la realització de 
les obres, per tal de visibilitzar més 
el procés i evitar el desengany de 
la població. És en aquest sentit que 
fem una valoració molt positiva de 
l’estat d’execució de les obres, ja que 

en tant sols 3 mesos des de l’entrada 
en vigor del pressupostos, ja s’han 
realitzat 10 de les 16 propostes, un 
balanç molt diferent al del 2015, que 
es van realitzar la major part de les 
accions a finals del 2015.

LES 6 ACCIONS QUE MANQUEN 
PE FER A DIA D’AVUI JA ESTAN 
EN MARXA I A CONTINUACIÓ 
PODEU VEURE EN QUIN ESTAT 
ES TROBEN.

2- CANVI DE LA IL·LUMINACIÓ 
DE PALÀ DE TORROELLA A LED 
Per realitzar la compra de les llume-
neres que són necessàries a Palà, es 
va posar a concurs el subministra-
ment d’aquestes conjuntament amb 
les del nucli de Navàs. El guanyador 
del concurs no va presentar les mos-
tres amb la qualitat esperada i s’ha 
intentat negociar amb ell per tal 
que aporti un material de qualitat, 
però després de tres intents, no s’ha 
aconseguit. En breu es procedirà a 
resoldre la situació i s’instal·laran 
les llumeneres de manera priorità-
ria a Palà.

6- AMBIENTACIÓ DE PATIS I 
CANTINA DE L’IE SANT JORDI 
S’ha demanat tot el material i els ob-
jectes que arribaran al setembre i es 
procedirà a la seva instal·lació.

11- ARREGLAR EL PAVIMENT 
DEL CARRER DE LA PAU 
Aquesta acció es vol incloure com 
a millora en una obra de mante-
niment general de carrers i que 
permetrà realitzar l’acció sense cost 
per l’Ajuntament. Està previst que 
es realitzi al setembre.

16- VESTITS NOUS PEL JORDI I 
LA MONTSERRAT 
La colla gegantera de Navàs té 
previst executar aquesta proposta 
durant els actes de celebració dels 
50 anys del Jordi i la Montserrat. En 
breu podrem veure els nous vestits 
ballant a la plaça.

20- INSTAURAR UN CONCURS 
DE RELATS BREUS 
Està previst realitzar-lo per la Fira 
de Tardor.

24- PASSOS ELEVATS AL PAS-
SEIG DE CIRCUMVAL·LACIÓ 
Aquesta acció tot i que no va aconse-
guir el 100% del finançament, des del 
Govern es va fer l’esforç per dotar-la 
de la quantitat necessària. Aquesta 
obra es realitzarà durant l’agost per 
tal de minimitzar les molèsties a les 
persones que transiten cap a l’escola 
Sant Jordi.

Per últim, us volem informar que 
un cop s’hagin executat totes les 
propostes, farem un resum dels 
costos finals que han tingut i ho 
compararem amb el pressupos-
tats, i això serà molt aviat.

Pressupostos 
participatius

A principis d’any es van dur a terme els pressupostos participatius per 
segona vegada, després que el 2015 la CUP forcés el govern anterior a 
tirar-los endavant. 
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La jardineria,  
clau per al municipi

el servei quan les restriccions de 
l’Estat Espanyol així ho permetin; 
d’altra banda, pel que fa a la gestió 
de l’aigua, val a dir que des de la 
brigada s’han arreglat i posat a punt 
els sistemes de reg automàtic i se 

n’instal·laran en zones com l’Alzine-
ta, entre altres.
 A més, hem suprimit els trac-
taments químics de la jardineria, 
especialment el glifosat, un compost 
cancerigen que porten els herbicides 
comercials més coneguts, i s’ha con-
tractat un servei d’assessorament 
extern per tal de fer únicament els 
tractaments necessaris i ecològics. 
És precisament per aquest motiu i 
per recomanació seva que aquest 
any no s’han podat els plataners del 
passeig, ja que presentaven símpto-
mes per excés de poda. Creiem que 
aquest canvi de sistema de gestió 

provocarà una millora notable en 
la qualitat de vida dels navassencs 
i navassenques, al deixar d’estar 
exposats al agents nocius del trac-
taments químics i alhora deixem 
d’engreixar les butxaques de les 
grans multinacionals que controlen, 
especulen i fan el què volen amb el 
sector alimentari. 
 Per últim, l’estiu passat vam 
tenir la desgràcia que va caure un 
arbre de la Plaça de l’Ajuntament, 
afortunadament sense que ningú 
prengués mal, i posteriorment es va 
talar el del seu costat, que ja estava 
mig mort i sobre el qual ja hi havia 
un informe de més de cinc anys que 
recomanava la seva substitució. 

Amb els troncs dels dos arbres s’han 
fet unes jardineres que estan repar-
tides pel poble i que els nens i nenes 
de les escoles hi van plantar madui-
xeres mentre veien com es plantaven 
una avet i un cedre al lloc dels dos 
arbres. Només ens queda demanar 
una mica de paciència i com-
prensió, ja que fer aquests canvis 
requereixen un temps d’adaptació 
i buscar alternatives eficients, com 
per exemple pel control de les males 
herbes, i cal canviar la mentalitat i 
deixar de veure un espai brut si hi 
ha herbes i no es veu només el color 
del formigó.

La jardineria és sens dubte un 
aspecte molt important per a man-
tenir la bona cara del poble; és per 
aquest motiu que vam sol·licitar 
un Pla Director del Verd Urbà a 
la Diputació de Barcelona per tal 
que fes una diagnosi de l’estat de 
la jardineria del nostre municipi, 
però també per establir-lo com una 
eina que ens serveixi per millorar 
la gestió dels espais verds i l’arbrat 
viari. En aquest sentit, i integrat en 
un sistema d’informació geogràfica, 
s’han pogut detectar certes man-
cances, però també alguns punts 
forts.
 Així doncs, actualment dispo-
sem d’un inventari que s’actualitza 
constantment i s’hi modifiquen tots 
els arbres, arbusts, flors i parterres. 
Com dèiem, però, tenim mancances: 
una d’elles és l’ús poc eficient de 
l’aigua o la destinació de pocs re-
cursos econòmics, en aquest sentit, 
ja es va començar a actuar fins i tot 
abans de tenir l’estudi a les mans i 
s’ha contractat un jardiner extern 
amb la voluntat de municipalitzar 

La brigada ha arreglat 
els sistemes de reg 
automàtic

Hem suprimit els tractaments químics 
de la jardineria, especialment el 
glifosat, un compost cancerigen que 
porten els herbicides
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El Virus 2016 ha tornat a Navàs i 
ha encomanat a 270 petits i joves 
navassencs i navassenques. La seva 
febre transmet alegria i diversió a 
tots aquells que s’hi enganxen, fent 
que cada dia es vegin immersos dins 
d’activitats esportives, divertides, 
i, fins i tot, un pèl esbojarrades. 
L’objectiu principal del Virus és 
convertir l’estiu de tots aquells que 
estan sota els seus efectes, en una 
aventura inoblidable. 
 L’edició d’enguany del Virus ha 
arribat a rècords històrics de parti-
cipació, ja que any rere any aquest 
suma nens i nenes de 3 a 14 anys que 
volen gaudir de l’estiu d’una manera 
diferent. A dia d’avui les inscripci-
ons registren un total de 270 nens i 
nenes, que pot augmentar al llarg de 
les setmanes.
 El tret de sortida del Virus va 
ser el dilluns 27 de juny, i la progra-
mació continuarà oferint activitats 
molt variades de dilluns a divendres, 
fins al divendres 29 de juliol. A més 
de transmetre moviment de 9h del 
matí a 1h del migdia, la programació 
també compta amb bivacs i sortides 
de tot el dia fora de Navàs, les quals 
varien segons el grup d’edat; sense 
descuidar-nos l’activitat final, en la 

qual els nens i nenes, els monitors 
i monitores i les famílies, van tots 
junts a l’Illa Fantasia.
 Com a novetat d’aquesta tempo-
rada, la programació del Virus es 
reprendrà el dimecres 31 d’agost, 
just després de la Festa Major de 
Navàs, i fins a l’inici del curs esco-
lar, el divendres 9 de setembre. En 
un primer moment, es va oferir el 
servei de tardes durant les setmanes 
de juny i juliol, però a causa de la 
baixa participació, no es va poder 
dur a terme.
 Una altra novetat a destacar és 
el procés de selecció que es va dur a 
terme per escollir els monitors i mo-

nitores pel Virus 2016. Es va aplegar 
mig centenar de candidats, amb els 
quals s’ha creat una borsa de treba-
lladors per possibles noves incorpo-
racions a la plantilla. Aquest procés 
de selecció va tenir en compte la 
titulació i l’experiència en el lleure, 
l’educació i l’esport, rebent més o 
menys puntuació segons uns criteris 
acordats pel Consell Esportiu del 
Bages i l’Ajuntament de Navàs, els 
quals coorganitzen el casal d’es-
tiu. A dia d’avui, el casal compta 
amb un total de 23 llocs de treball 
directes, i a excepció d’algun cas, la 
majoria dels monitors i monitores 
són joves navassencs.

Aquesta temporada, la programació del Virus es 
reprendrà el dimecres 31 d’agost fins a l’inici del 
curs escolar, el divendres 9 de setembre

Virus 2016

«Quants cops t’has demanat quan passarà aquest fred; de números i 
lletres ja en tens el cap ple. Costa passar les hores mentre estàs despert, 
dones voltes i més voltes ja no saps que tens. Unes pessigolletes corren 
dintre teu, que et demanen amb força vine amb mi amic meu: canta, 
vola, crida, fes córrer la veu, fes una bona colla i tots junts canteu... 
Eeeeeeeeo! El Virus ha arribat perquè; eeeeeeeeo! És temps per disfru-
tar! Eeeeeeeeo! El Virus t’ha enganxat, recorda, eeeeeeeeo! Pots comen-
çar a somiar...»
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Actuacions al Parc 
de l’Estació

La passarel·la del Parc de l’Estació 
presentava un estat molt degradat 
a causa del material emprat en el 
moment de fer-la, una fusta que no 
aguantava les baixes temperatures 
ni les inclemències meteorològiques. 
És per tal d’evitar nous accidents, que 
s’ha cregut convenient dur-hi a terme 
una actuació urgent malgrat que no 
s’aconseguís el finançament en els 
pressupostos participatius. Actual-
ment s’ha començat a renovar el punt 

en més mal estat amb un material 
que comporta menys manteniment 
però els resultats no són els esperats 
ja que no aguanten les bretolades tot 
i que es va reforçar l’estructura que ho 
aguanta. Actualment estem estudiant 
la possibilitat de canviar el sistema 
constructiu i evitar així el seu deterio-
rament. El material que s’ha comprat i 
que possiblement no es faci servir, ser-
virà per fer un porxo a la piscina i així 
dotar-la de més espai amb ombra. 

Reforç a la brigada

A través dels plans d’ocupació, 
des del dia 1 de juliol la brigada 
compta amb dos reforços per tal 
de fer tota la feina relacionada 
amb la logística de les festes (es-
cenaris, taules, cadires, graelles, 
etc.) i també per fer el manteni-
ment del embornals i donar un 
cop de mà en la resta de feines 
que es necessitin. S’ha cregut 
convenient convocar aquestes 
places per tal d’alliberar la resta 
de la brigada d’aquestes tasques i 
que es puguin dedicar de manera 
complerta al manteniment dels 
espais del poble.

Retolació de la 
furgoneta de la brigada

S’ha retolat la furgoneta de la 
brigada per tal que estigui con-
venientment identificada. També 
volem aprofitar per demanar a 
tota la població que fiscalitzi els 
nostres treballadors i que no els 
entretinguin més del necessari, i 
recordem que la manera de sol-
licitar qualsevol cosa és a traves 
d’una instància general, que po-
deu omplir al web o a l’OAC.

La Marató ajuda als 
refugiats amb 2.405 €

La campanya solidària de la 
Marató de Navàs, que promou la 
Taula Solidària, la Veu de Navàs 
i Canal N, ha finalitzat amb una 
recaptació de 2.405,63 €, des-
prés de sumar tots els donatius 
que han aportat particulars, 
empreses, entitats i escoles de 
Navàs.  El destí d’aquesta apor-
tació econòmica anirà a favor 
dels refugiats de Grècia, a través 
del Fons Català de Cooperació 
i l’ong Metges del Món, per 
projectes d’atenció primària en 
salut i suport psicosocial. Nomès 
ens cal agrair la generositat que 
el poble de Navàs ha demostrat 
per fets que necessiten de la 
solidaritat i ajuda.

Després d’uns mesos sense direcció 
a la Residència, el mes de març vam 
publicar una convocatòria per cobrir 
aquesta plaça. 
 En total es van presentar vuit 
candidats, i després de les perti-
nents proves selectives i entrevistes 
personals, el tribunal va escollir a la 
persona que va considerar més apte 
per ocupar la plaça. Així, la persona 
escollida ha estat el navassenc Josep 
Maria Clotet Santamaria, Cluti, el qual 
el 18 d’abril ja començà a treballar. 
Des d’aquí, desitjar-li tots els encerts 
en aquesta tasca. 

Josep Maria Clotet 
Santamaria és el nou 
director

Nova direcció a la Residència
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La Fira de Primavera, celebrada el 
passat 9 i 10 d’abril, assolí les expec-
tatives pel que fa tant al públic com 
a l’organització, però també a nivell 
econòmic. En aquest últim aspecte, i 
també en motiu de la transparència, 
en presentem l’estat de comptes:
 El total de l’estat de despeses 
de la Fira de Primavera fou de 
29.398,57€, mentre que l’estat d’in-
gressos fou de 9.402,44€; això suposa 
un diferencial negatiu de 19.996,13€. 
La diferència entre ingressos i 
despeses rau, sobretot, en fet que en-
guany no hi va haver ingressos en 
el camp de la publicitat dins del pro-
grama. Amb tot, el pressupost de la 
Fira de l’any 2016 fou de 39.000€, per 
la qual cosa, la part no gastada del 

pressupost ha estat de 9.601,43€. 
 Estem satisfets amb aquest 
balanç, atès que hem aconseguit 
reduir la despesa de la Fira de Pri-
mavera respecte de l’any passat, en 
què el pressupost de la Fira fou de 
37.000€ i les despeses totals van pujar 
a 42.844,07€, excedint-se 4.018,07€ del 

pressupost establert.
 La part no gastada del pres-
supost, aquests 9.601,43€ aniran 
destinats a millorar i donar un gir 
a la Fira de Tardor d’enguany, així 
com a estudiar noves propostes de 
dinamització del teixit comercial, 
industrial i serveis de Navàs.

L’Institut Escola Sant Jordi de Na-
vàs ha estat escollit per les entitats 
culturals del poble com a nou Premi 
Flama 2016. El guardó va ser lliurat 
el dia 24 de juny, en el marc dels ac-
tes de la Festa Nacional dels Països 
Catalans que organitza l’Agrupació 
Sardanista.
 L’Institut Escola Sant Jordi és 
un centre públic de doble línia amb 
un projecte educatiu de 3 a 16 anys, 
amb 500 alumnes. Aquest serà el 
quart curs que com a festa final 

de curs celebren “La Festa Major 
Petita”. Aquesta festa intenta ser 
una còpia fidel de la Festa Major del 
poble de Navàs on els balls tradici-
onals, de nans, de gegants, de bas-
toners, de cascavells i naturalment 
la sardana acompanyen l’elecció 
de la pubilla i l’hereu que són els 

grans protagonistes de la festa, tot 
embolcallat pel grup de “Xaranga”, 
nois i noies de l’ESO, amb els xan-
quers, la gralla i la percussió que 
donen al projecte un caràcter molt 
festiu. També hi destaca la figura 
del “Drac de Sant Jordi”, símbol de 
l’escola, presidint la festa.
 Un dels aspectes que van pesar 
fort en la decisió de les entitats de 
Navàs d’atorgar el Premi Flama 
2016 a l’Institut Escola Sant Jordi és 
que tota aquesta feina es fa fora de 
l’activitat curricular, per la seva for-
ça integradora donat que l’alumnat 
prové d’orígens molt diversos, i que 
la festa s’obre a totes les famílies 
que animen i acompanyen.
 L’objectiu del projecte és que 
que per mitjà de tres elements 
–comunitat educativa, llengua 
catalana i tradicions– l’alumnat, 
independentment dels seus orígens, 
gaudeixi aprenent d’aquest projecte, 
integrant-lo en la seva cultura par-
ticular i interioritzant-lo per tal de 
garantir una projecció de futur.

Al centre públic hi han 
matriculats més de 
500 alumnes

Premi Flama per a l’Institut 
Escola Sant Jordi

Estat de comptes de la  
Fira de Primavera
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Es tracta d’un Pla molt ambiciós, 
però no per això inassumible, sinó 
ben al contrari. I és que aquest Pla 
ens ajudarà a replantejar-nos moltes 
de les actituds i tics en aquest àmbit 
que hem anat arrossegant al llarg 
dels anys. És cert que des de dife-
rents organismes internacionals, 
nacionals i autonòmics s’han anat 
creant lleis, normes i decrets amb 
l’objectiu de la igualtat entre dones 
i homes sigui una realitat; amb 
aquest Pla les posarem en pràctica, 
però hem de ser conscients que no 
n’hi ha prou amb les lleis, sinó que 
hem d’eradicar certs comporta-
ments diaris, a casa, al carrer, a l’es-
cola, a l’esport, no importa on, que 
ens fan veure que tenim una forma 
d’actuar diferent si som davant 
d’una dona o d’un home.

Aquest Pla d’Igualtat 
vols assolir 
uns objectius i 
compromisos que 
podríem resumir-los 
en cinc punts:

• Compromís amb la igualtat per 
situar-la entre dines i homes 
com a dret fonamental de totes 
les persones.

• Acció contra la violència 
masclista per disminuir el seu 
impacte i avançar cap a la seva 
eradicació.

• Drets i qualitat de vida promo-
vent les condicions per a que 
totes persones tinguin una vida 
digna.

• Reformulació dels treballs i 
els temps entre dones i homes, 
tant en l’àmbit públic com el 
privat.

• Reconeixement, lideratge i 
participació de la dona en tots 
els àmbits, siguin públics o 
privats.

No és una tasca fàcil d’assolir, però 
hem de posar tota la nostra força i 
tots els nostres recursos per acon-
seguir-ho. Un dels primers passos 
que hem realitzat és un concurs de 
logotips per tal de crear una marca 
prou potent i reconeixible a simple 
vista, la qual utilitzarem en la 
majoria de publicacions municipals; 
el guanyador d’aquest concurs ha 
estat el jove navassenc Martí Mora 

Montesinos. 
 Aquest Pla d’Igualtat també ens 
ha de servir per donar més sentit i 
contingut als dies assenyalats du-
rant l’any per recordar-nos aquest 
compromís. Dies com el 8 de març 
(Dia Internacional de la Dona), 17 
de maig (Dia Internacional Contra 
la Homofòbia i la Transfòbia), 28 
de juny (Dia Internacional per a 
l’Alliberament LGTBI) o el 25 de 
novembre (Dia Internacional Contra 
la Violència Masclista).

Pla Local d’Igualtat 
de Gènere

Després que en l’anterior legislatura es posés en marxa el Pla d’Igual-
tat intern de l’Ajuntament, vam voler ser ambiciosos i vam decidir 
fer-ne un a nivell municipal, per aquest motiu vam contactar amb la 
Diputació de Barcelona per tal que fes una diagnosi de l’estat de la 
qüestió a nivell d’igualtat de gènere a Navàs. I aquí el tenim: 

9



Pl

Millora de 
l’administració pública

Des d’aquest mes de juliol, amb 
l’objectiu d’alleugerir la buro-
cràcia administrativa i en com-
pliment de la llei que estableix 
que a partir del 2 d’octubre 
tots els tràmits administratius 
hauran de ser telemàtics, des 
de l’Ajuntament de Navàs hem 
contractat un programa de 
gestió administrativa anomenat 
Gestiona (esPublico). Actu-
alment s’està duent a terme 
la implantació a cada àrea de 
treball, així com xerrades infor-
matives i pràctiques a tots els 
treballadors municipals per tal 
de fer el màxim d’eficient pos-
sible aquesta eina que ens ha 
d’ajudar a tots a fer més senzilla 
l’administració pública.

Colònies de gats

Des de la Regidoria de Sanitat 
estem controlant els gats que 
corren pels carrers, amb una 
finalitat ben clara: perquè no 
proliferin desmesuradament i 
per evitar molèsties als veïns.  
Per dur-ho a terme, cada dia 
unes voluntàries preparen unes 
gàbies on s’hi capturen els gats; 
un cop dins els portem al veteri-
nari, allà els vacunen, esterilitzen 
i els curen en cas de malaltia. En 
acabat es tornen es deixen a dos 
indrets, on hi posem pinso i ai-
gua perquè es vagin habituant al 
seu nou hàbitat. Per saber si han 
estat vacunats, tenen una senyal 
a l’orella. Per últim, volem fer 
una crida a la població perquè 
no doni menajr als gats, ja que ja 
ens cuidem.

El passat mes d’abril l’Ajuntament 
de Navàs va fer una reunió amb el 
director general dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament de la Cata-
lunya Central. En aquesta reunió 
es va exposar la necessitat de tenir 

l’edifici físic de l’institut el més 
aviat possible i es van explicar els 
passos a seguir. L’Ajuntament està 
treballant en el primer pas que és 
cedir els terrenys on anirà l’institut 
a la Generalitat de Catalunya. 

Els carrers de Navàs 
són casa nostra, és per 
això que des de l’Ajunta-
ment tornem a demanar 
la responsabilitat dels 
propietaris de gossos 
per tal de mantenir els 
carrers nets. És clar 
que tenir un gos és una 
decisió personal molt 
respectable, però no 
recollir els excrements 
dels carrers del nostre municipi 
és un acte insolidari i mostra una 
absoluta deixadesa.

Tots ho patim i és un tema que 
preocupa molt als navassencs i na-
vassenques. I sobretot preocupa als 
propietaris responsables ja que, al 
final, també acaben patint la mala 
imatge dels altres. Des de l’Ajunta-
ment ho vetllarem i us recordem 
que, a part de ser un acte insolidari 
és un motiu de possible proliferació 
de malalties per a tots nosaltres i 
els nostres amics.

Amb tot, de cara ala nova 
campanya de conscienciació, hem 
volgut posar sentit de l’humor a un 
problema que, ni porta bona sort ni 
fa gens de gràcia als veïns que ho 

pateixen. A vegades el bon humor 
pot ajudar a canviar consciències 
i aquesta és la intenció d’aquesta 
nova campanya. Penjarem cartells i 
bustiarem, tot recordant que a part 
de ser un acte d’incivisme també pot 
suposar sancions administratives.

És per tot plegat que us dema-
nem ajuda, per així aconseguir que 
entre tots i totes fem un Navàs més 
net, on els nostres estimats gossos 
puguin sentir-se orgullosos dels 
seus amos i del seu municipi.

Tenim davant un repte més com 
a poble i, veient que les anteriors 
campanyes no acaben de canviar 
aquestes dinàmiques, optem pel se-
güent missatge: Estimat gos, educa 
el teu amo!

Avancem cap a l’edifici físic del 
nou institut públic

Campanya de sensibilització 
per a les femtes de gos

L’Ajuntament cedirà els 
terrenys per fer el nou 
institut d’ensenyament 
secundari
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El proper diumenge 4 de setembre 
se celebrarà a Navàs la Festa de 
l’Esport. Enguany, hem volgut 
donar un tomb a la festa englobant 
i fent participar totes les entitats 
esportives del poble. 
 Per preparar-ho tot, s’han fet 
dues reunions amb les entitats es-

portives on, entre tots, hem decidit 
les activitats que portaríem a terme 
i s’ha consensuat el dia. 
 Entre les novetats, s’ha prepa-
rat una gimcana familiar on cada 
estació està dinamitzada per una 
entitat esportiva en un racó del 
nostre poble. 

 Es podran fer grups de 3 a 6 
persones i és per a totes les edats. 
La festa s’acabarà a la piscina on 
hi haurà una entrega de premis 
als esportistes navassencs més 
reconeguts i un sopar popular per a 
tothom.  
Us hi esperem!

Festa de l’Esport 2016

El primer cap de 
setmana de setembre, 
a Navàs, se celebrarà 
la festa de l’esport 
amb el suport de les 
entitats esportives

La regidoria de Drets Socials, que li-
dera el desplegament del Pla d’Igual-
tat de Gènere que va aprovar el Ple 
del passat 2 de maig, ha impulsat un 
seguit de mesures per implementar 
la línia estratègica número tres del 
Pla, el qual es refereix als drets i 
qualitat de vida, i més en concret a 
treballar la perspectiva de gènere i 
la identitat i orientació sexual dels 
navassencs i navassenques.

 En aquest sentit, el passat 13 de 
maig l’Ajuntament va signar un con-
veni amb l’Observatori contra l’Ho-
mofòbia, el qual preveu la prestació 
de serveis com ara tallers formatius 
enfocats al professorat dels insti-
tuts, així com a les mares i pares 
i a qualsevol persona que estigui 
interessada en la matèria o el segui-
ment de possibles denúncies que es 
facin en casos de discriminació per 
motius d’orientació sexual.
 Aquests tallers formatius, 
coordinats per la regidoria d’Edu-
cació, complementen els que ja 
s’estan duent a terme amb l’ajut de 
la Diputació de Barcelona, que es 
materialitzen en un seguit de tallers 
de sensibilització que s’ofereix a 
l’alumnat dels centres educatius 
de Navàs, i que el primer trimestre 
del curs 2016-2017 duran a terme les 
entitats Candela i Edpac.
 Amb tot, aquest pla forma-
tiu dóna contingut a les accions 

simbòliques que des de l’any passat 
l’Ajuntament ve fent en aquesta 
matèria. 

Els dies 17 de maig, dia contra 
l’homofòbia i la transfòbia i el 
28 de juny, dia de l’alliberament 
LGTBI al balcó del consistori hi 
lluiï la bandera de l’Arc de Sant 
Martí.

Educar en matèria de gènere 
i identitat

L’Ajuntament signa 
un conveni amb 
l’Observatori contra 
l’Homofòbia
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Mural memòria 
històrica

Sota el lema «Recordem el 
passat, recuperem la dignitat», 
l’artista grafiter Roc Blackblock, 
ha immortalitzat un mural sobre 
la memòria història a la paret 
mitjanera de l’antic Cinema 
Espanyol. En aquesta imatge 
hi podem recordar l’enyorada 
estació de tren, una vista inèdita 
de la cooperativa o una escena 
quotidiana a La Rovira de Caste-
lladral. El mural també ha servit 
per arranjar la paret, atès que 
estava en un estat de conserva-
ció molt deficient.

Pubillatge 2016

El passat 16 de juny del 2016 es 
va dur a terme l’examen d’elec-
ció dels nous representants del 
pubillatge, on s’hi van presentar 
un total de cinc nois i quatre 
noies. Entre ells, els escollits per 
les entitats de Navàs són: Laura 
Escudé Logares (Pubilla), Mireia 
Curtichs Malagarriga (1a Dama), 
Anna Busquets Conangla (2a 
Dama), Martí Castanyer Soler 
(Hereu), Xavier Tardà Segura (1r 
Fadrí), Miquel Soler Serra (2n 
Fadrí). A tots sis, que tingueu un 
molt bon any de Pubillatge!

Enguany la Regidoria de Festes ha 
preparat una nova edició de l’Estiu 
a la Fresca intentant programar 
activitats per a tots els públics 
i edats. En aquesta línia, s’han 
potenciat les activitats musicals 
a l’aire lliure i s’ha volgut con-
centrar l’activitat per infants en 
dos divendres amb activitats de 
qualitat.
 Pel jovent destaca la creació d’un 
bicipark i la seva inauguració que 
se celebrarà el dia 30 amb una gran 
festa a l’exterior del pavelló durant el 
dia i a l’interior durant la nit.

L’Estiu a la Fresca potencia el 
públic familiar

Des de la Regidoria de Cultura i 
de Nuclis i Món Rural, i amb la 
voluntat d’explorar totes les vies 
de connexió entre el Cardener i 
el Llobregat, hem apostat per la 
primera edició de l’Associacionisme 
Cultural, i per fer-ho hem optat per 
ajuntar allò que ens fa forts.
 Per aquest motiu, el passat 4 de 
juny vam celebrar el dia de l’Asso-
ciacionisme Cultural al Teatre de 
Palà de Torroella, un teatre del qual 
en podem presumir per ser un dels 
més bonics i ben equipats de la riba 
del Cardener.

 Gràcies a tots els que vau fer 
possible aquest 4 de juny fantàstic 
malgrat la pluja. A l’Associació 
Cultural Pi Tort, l’Agrupament Es-
colta Ali Bei de Navàs, al Grup de 
Teatre Infantil de Palà, a l’AAVV 
de Palà de Torroella i tota la genta-
da que va venir.

Dia de l’Associacionisme 
Cultural

La primera edició  
de la jornada  
es va fer a Palà de 
Torroella
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Fins a l’arribada d’aquest equip de 
govern a l’Ajuntament no s’havia 
fet mai un pla de manteniment ni 
s’havia contractat una empresa 
especialitzada per tal que en fes la 
revisió de manera constant. 
 En aquesta línia s’ha cregut 
convenient la contractació d’una em-
presa especialitzada que ja realitza 
el manteniment d’altres pobles, per 
tal que facin una revisió periòdica de 
tots els parcs infantils del municipi 
i a més a més, s’hi facin les feines 
més bàsiques de manteniment, com 
recollar cargols, feines de pintura i 
fer una inspecció ocular per tal de 
detectar els elements deteriorats. 
 Estem segurs que haureu vist 
les millores que ja s’han produït i la 
gran quantitat d’elements que s’han 
substituït a resultes de la prime-
ra revisió. Per tal que us feu una 
idea de l’estat en què es trobaven, 
us aportem la relació de totes les 
accions fetes en aquesta primera 
actuació.

Parc de l’Alzineta
Col·locar a la cistella niu les fixaci-
ons normatives i fer les fustes noves 
per la caseta.

Barri de cal Miquel
Reparació del tobogan (Pulir tota la 

superfície i pintar-la amb Gel-Coat 
del color existent) i reparar les 
cadiretes.

Parc de l’Estació
Reparar els bolets de fusta, reforçar 
les molles i arreglar les cadiretes.

Barri de la Residència
Construir el multijoc en tronc 
d’acàcia, reaprofitant la xarxa i el 
tobogan existents.

Parc del Polígon
Reparació del tobogan, canviar 
les manetes de la molla sidecar, 
canviar barra d’acer inoxidable de 
la molla cotxe i canviar la cadireta 
i suports.

A més a més, també s’han escoltat 
les demandes de les usuàries d’aques-
tes instal·lacions i s’ha omplert el 
sorral, s’han fet actuacions de mi-
llora i també s’ha reforçat la neteja 
dels espais. Per últim, ens agradaria 
fer una crida a tota la població a 
utilitzar aquests espais de manera 
correcte, i recordem que són espais 
destinats a la mainada i que per 
tant, els animals de companyia no hi 
han d’accedir per cap motiu, ja que 
representen un problema d’higiene i 
salut per als infants.

Manteniment dels 
parcs infantils
Els parcs infantils del nostre municipi són prou 
extensos i variats, però a part de construir-los 
s’ha de tenir en compte el seu manteniment 

Ajudes de transport 
per a una vintena 
d’estudiants

L’Ajuntament de Navàs ha conce-
dit més de 20 ajudes de transport 
escolar per estudis post obliga-
toris no universitaris a aquells 
alumnes que cursen, majorità-
riament, batxillerat als instituts 
públics de Puig-reig i Sallent. 
Durant els tres trimestres del 
passat curs escolar els joves han 
presentat els tiquets i la docu-
mentació requerida i han pogut 
beneficiar-se d’aquest ajut.

Prevenció d’incendis 
forestals

Els incendis forestals cada any 
afecten a tot arreu però, molt 
especialment a la Catalunya 
Central. Aquests incendis poden 
ser naturals o d’origen humà, 
és per aquest motiu que, a part 
de les mesures preventives i 
correctores contra els incendis 
forestals, volem fer una crida 
a tothom per tal que, ara més 
que mai, estiguem units tant 
en la prevenció com la detecció 
i avís. Aprofitem per recordar 
que els propietaris de solars 
també teniu el deure com tots 
de mantenir-los nets per tal de 
minimitzar riscos. 
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Nou vídeo de turisme

De les mans 
del navas-
senc Jordi 
Puig, neix un 
nou vídeo 
de turisme que ens transporta al 
nostre passat i present de vinya, 
oliveres, història, cultura i una gent 
molt especial: la gent de Navàs. 
Juntament amb l’extensió del 
municipi i la riquesa que hi tenim, 
hi conflueixen històries boniques, 
racons molt especials i esdeveni-
ments que no deixen a ningú in-
diferent. Castelladral, Valldeperes, 
Sant Cugat del Racó, El Mujal, Palà, 
Sant Salvador de Torroella... És així 
com sorgeix el nostre caràcter, el 
caràcter d’una terra!

Les escoles municipals 
acaben el curs

El dissabte 18 de juny l’Escola Mu-
nicipal de Música “Mestre Josep 
Maria Castella” va celebrar el final 
de curs al parc de l’Alzineta. Va ser 
una jornada molt agradable que 
va començar amb un gran con-
cert conduït per la Núria Majoral 
interpretant el personatge d’una 
àvia molt entranyable que va fer 
que tots els assistents estiguessin 
ben atents. Al migdia es va poder 
gaudir d’un dinar organitzat per 
l’AMPA de l’escola i a la tarda es 
va fer el concert de combos a 
l’Escola Diocesana, degut al mal 
temps. El mateix dia també es 
va celebrar el final de curs de 
l’Escola Bressol Quitxalla on els 
nens i nenes van poder gaudir 
de diferents tallers i activitats a 
més a més d’una obra de teatre. 
Per celebrar que els alumnes més 
grans de l’escola s’havien “gradu-
at”, l’AMPA va oferir un sopar per 
a tots els assistents. 

Una cinquantena de nens i nenes 
de les escoles bressol de Navàs, 
Quitxalla i Sant Josep, van assistir 
a una sessió de teatre al Casal Sant 
Genís, acompanyats de familiars i 
professors.
 L’espectacle que van veure 
portava per nom Piu Piu, ambientat 
a l’entorn d’una granja i se servia 
de l’ou, la gallina, el gall i els pollets 
com a elements vertebradors per 
parlar del naixement, dels hàbits 
quotidians, de les parts del dia, de 
com som de diferents els uns dels 
altres. 
 Piu Piu és un conte basat en la 
repetició, entenent que la reiteració 
i l’apel·lació als hàbits quotidians 
reforcen la gratificació dels més 
menuts i els ajuden a refermar 
expectatives. 
 El grup de teatre MINIGREC 
2014 amb aquest espectacle, obre de 

bat a bat una porta a la imaginació 
del més petits de casa programant 
una sessió dirigida als més petits.
 L’activitat va tenir el suport de 
l’Ajuntament de Navàs.

Gràcies a l’acord signat entre Go-
ogle i la Generalitat de Catalunya, 
un acord pioner d’aquestes carac-
terístiques, hi ha uns 300 indrets 
de Catalunya que actualment són 
accessibles amb la tecnologia de 
Google Street View. Entre aquests 
indrets hi ha Navàs, així que és una 
nova excusa per fer una bona passe-
jada pel nostre municipi.
 Potenciar l’atractiu turístic de 

Navàs, posant en valor el seu patri-
moni natural i cultural arreu
del món, per tal d’atraure més visi-
tants, aquest és l’objectiu del conve-
ni. Tanmateix, som conscients de 
que la promoció turística ha d’anar 
lligada a les noves tecnologies, i és 
per això que no hem volgut deixar 
escapar aquesta oportunitat de 
continuar posant al mapa el nostre 
poble i el caràcter d’una terra.

Rutes amb Google Trekker

Els més petits van al teatre
L’espectacle portava per  
nom Piu Piu i estava  
ambientat en una granja  
d’animals domèstics.
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Fent poble

Navàs, seu del 
Campionat de 
Catalunya de Dards

El 23 de juliol, Navàs va acollir la Cata-
lunya Cup de Dards 2016 organitzada 
per la Federació Catalana de Dards. 
La competició va tenir lloc a la seu 
del Club de Dards El Barrio Navàs. 
Aquesta competició es caracteritza 
pel seu format de joc, en equips 
mixtes, essent obligatori que com a 
mínim hi hagi una jugadora femenina 
de titular en tots els partits. Encorat-
gem a aquesta nova entitat esportiva 
del poble a seguir realitzant aquests 
esdeveniments!

Jordi Simon tercer al 
Campionat d´Espanya
El ciclista navassenc Jordi Simon de 
l’equip polonès (Verva ActiveJet) 
ha aconseguit la tercera plaça del 
Campionat d´Espanya de ruta, el 
millor palmarès obtingut fins ara 
en la seva carrera professional. 
El recorregut va ser de 193,8 
quilòmetres, sis voltes a un circuit de 
tres pujades.

Simon es troba en molt bona forma 
després de fer un vintè lloc a la Volta a 
Suïssa i participar a la de Polònia.

Exposició dels 50 anys 
dels gegants
La celebració dels 50 anys dels 
gegants pubills de Navàs, el Jordi i 
la Montserrat, va començar per la 
Fira de Primavera amb una trobada 
d’exgeganters i una exposició a la sala 
d’actes de la Biblioteca, amb un recull 
d’imatges i documents que expliquen 
en síntesi la història dels gegants i la 
colla de geganters. A l’exposició es 
poden veure imatges de totes les èpo-
ques i documents com les factures de 
El Ingénio, on es van comprar.
Els geganters han fet un llibre de 
signatures que recull les impressions i 
expressions dels membres de la colla 
que han portat els gegants al llarg de 
mig segle.

Campionat del Món de 
Fit Kid

El brillant palmarès de l’equip de 
Fit-Kid de l’Eix, al Campionat del Món 
celebrat a Brixen (Itàlia), ha estat el re-
sultat de moltes hores d’entrenament 
i disciplina. El reconeixement per 
categories ha estat el següent: Ma-
rina Mora Escudé : 2ª del món; Duo: 
Marina Mora i Carla Gallardo: 1res. del 
món; Trio: Guillem, Laura Vall i Carla 
Gallardo: 4rts del món; Solo: Laura 
Torrente: 5ª del món; Duo: Torrente/
Costa : 2es. del món; Trio: Gallado, 
Guillem i Laura: 4rts del món; Trio: 
Mora, Costa, Torrente: 4rts del món; 
Equip-Team (ballaven tots): Subcam-
pions del món. L’equip és entrenat per 
Sandra Subirana i Noèlia Ruíz.
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El Banc d’ADN a Navàs

El Banc d’ADN, la darrera esperança 
per retrobar els desapareguts i les víc-
times de la Guerra Civil, ha despertat 
l’interès de vàries famílies de Navàs, 
dues de les quals ja han facilitat les 
mostres de sang per tal de poder de-
terminar el seu codi genètic, pas previ 
indispensable per poder comparar 
amb les restes no identificades de les 
fosses comunes exhumades. S’han 
acollit al projecte Agustí Santmiquel i 
Josefina Dam, que tenen el seus pares 
desapareguts des de fa 77 anys.

Excursió al Montblanc

El dijous dia 7 de juliol, un grup de 9 
persones del Centre Excursionista de 
Navàs, van coronar el cim del Mont-
blanc a 4808 metres. Aquesta expedi-
ció va assolir a les 7:35 del matí el sos-
tre dels Alps per la ruta dels 3 monts 
o dels quatre-mils i van descendir per 
la ruta normal. Podria ser la primera 
ocasió en què un grup tant nombrós 
del mateix poble aconsegueixen fer 
aquest cim tots alhora, sense guia i 
per primer cop. Enhorabona!

Jornades de festa a 
Castelladral
A l’entorn de l’Arrossada de Caste-
lladral s’han tornat a viure jornades 
de festa i retrobament, amb el dinar 
popular que congrega a mig miler de 
persones al pla de les alzines, organit-
zat per l’AAVV. La Mostra de Vins, el 
Maridatge preparat per l’enòleg Joan 
Soler i el xef David Garcia al teatre de 
Palà de Torroella i el sopar de Vinya a 
l’Alberg de Castelladral, en són alguns 
exemples.

Col·legi Sant Josep 
Premi Baldiri i Reixach
«Les cantates com a eina d’innovació 
pedagògica», és el projecte del Col-
legi Sant Josep que ha estat guardo-
nat amb un premi Baldiri Reixac pel 
projecte de tots els alumnes de l’esco-
la, presentat per la mestra de música 
Núria Terré. Els Premis Baldiri Reixac 
són convocats per la Fundació Carulla 
amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Ex alumnes Jaime 
Balmes
Uns 25 alumnes de 6è d’EGB de les 
antigues escoles nacionals Jaime 
Balmes de Navàs, del curs 1972-73, es 
van trobar 44 anys després amb un 
dels mestres de referència d’aquella 
època, Ángel Luís Rodríguez Sierra. La 
trobada es va fer al mateix edifici de 
l’antic col·legi, que avui acull el Club 
d’Avis de Navàs. Alumnes i professor 
van fer un recorregut per les antigues 
classes i el pati, on van aflorar records 
i la nostàlgia de la infantesa. Al pati, 
van plantar un castanyer.

Roset i Duarri

Josep Roset i Adrià Duarri, de Navàs 
i Palà de Torroella respectivament, 
han tornat a destacar en la disciplina 
esportiva de curses verticals, tant als 
campionats de Catalunya com d’Espa-
nya. Roset va ser campió de Catalunya 
de Quilòmetre Vertical, en Sub 23, i 
Duarri subcampió júnior. Això els va 
permetre poder anar al Campionat 
d’Espanya, on Roset va fer 4rt en Sub 
23 i 17 Sènior i Duarri 4rt en Junior.

Fent poble
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El mural de l’institut 
escola Sant Jordi 
Els alumnes de 2 d’ESO l’institut escola 
Sant Jordi de Navàs han pintat el mur 
perimetral que tanca el centre, amb 
un gran mural que ha tingut el suport 
de tota l’escola i l’assessorament de 
l’il·lustrador Valentí Gubianas.
La pintada del mur va generar una 
gran expectació al voltant dels joves 
pintors liderats pel Valentí Gubianas. 
També els va proporcionar la vivèn-
cia d’una experiència única i una 
empremta plàstica que perdurarà en 
el temps.

Salva Arco amb 
Obradovic
El jugador professional de bàsquet 
navassenc, l’escolta Salva Arco, no 
s’ho va pensar dues vegades quan va 
tenir l’oportunitat de jugar a les ordres 
d’un dels millors entrenadors del món, 
Zeljko Obradovic, a la pretemporada 
del Fenerbahçe Ülker, a Istambul. 
Salva Arco ha valorat l’experiència 
com a única, ja que és un entrena-
dor molt exigent i perfeccionista. Va 
coincidir amb jugadors de l’Eurolliga 
com Bobby Dixon i Pero Antic, entre 
altres. La present temporada ha jugat 
amb el Ratiopharm Ulm d’Alemanya i 
l’Iberostar Tenerife.

Amb la Primavera al 
Cor a Palà
Els Atrevits, un grup de mímica musical 
de Manresa van actuar al Teatre de Palà 
de Torroella, amb l’espectacle «Amb 
la primavera al cor». Es tracta d’un 
atractiu i divertit espectacle d’humor, 
música i cançons amb la gent gran com 
a protagonista. L’objectiu dels Atrevits 
és connectar amb el públic a través de 
la música i les emocions que activen 
la memòria i fan reviure a flor de pell 
vivències i records.

El Grup Escènic 
premiat
El Grup Escènic Navàs ha estat el gran 
triomfador del XI Concurs de Teatre 
Amateur de Sant Feliu de Guíxols 
amb l’obra “Cobejant el genet”. Els 
premis, organitzats per l’Agrupació 
Teatral Benet Escriba, ha atorgat fins 
a 6 premis: 1r premi a la millor actriu 
principal: Dolors Cabra; 1r premi a la 
millor actriu de repartiment: Núria 
Majoral; 3r premi a la millor direcció: 
Josep Ma. Simó; 2n premi a la millor 
companyia teatral; 1r premi a la millor 
escenografia i, finalment 2n premi a la 
votació popular.

Alpinistes Solidaris

El projecte d’Alpinistes Solidaris es 
consolida a Navàs amb la segona edi-
ció. Aquest cop s’ha pogut ampliar i 
els participants han tingut l’oportuni-
tat d’aprendre nocions bàsiques d’es-
quí i aprofundir en els coneixements 
de l’escalada. Més d’una cinquantena 
de nois i noies del nostre poble han 
pogut utilitzar el material d’aquesta 
entitat que actua de manera altruista 
per fer servir la muntanya com a eina 
pedagògica. 
Informació: alpinistessolidaris.org

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

Podeu ampliar la informació al web municipal: www.navas.cat
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Estimada gent de Navàs

A nosaltres, la gent del PSC, ens toca reflexionar, ja 
que després dels resultats d’unes noves eleccions per 
no decidir res, com a Agrupació Local del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, ens toca fer reflexió, ja que 
els resultats no són bons: 

Eleccions al Congrés dels Diputats
2011 2015 2016
661  415 360

Eleccions municipals a Navàs
2007 2011 2015
796  360 273

Si tots esteu contents amb la gestió municipal que s’està 
fent, per a nosaltres és nefasta; si tots esteu contents 
amb les decisions polítiques que està prenent aquest 
país, per a nosaltres no té ni rumb ni planificació, ens 
fa anar enrere amb temes socials, sanitaris i d’ense-
nyament. Nosaltres poca cosa tenim a fer, només estar 
a la vostra disposició, amb les idees clares de quin país 
volem i com volem fer-ho.
 La resta es a les vostres mans i vosaltres ja heu de-
cidit. Nosaltres farem una reflexió interna i haurem de 
prendre mesures, però com ja he dit diverses vegades, 
nosaltres tenim una altra manera de fer, més coherent, 
més correcte i mirant a les persones.

Restem a la vostra disposició.

Una abraçada

Grups municipals

Un any de majoria absoluta 
i encara molt per fer

Van passant els mesos... i ja estem al final del primer 
any de la legislatura 2015-2019. Des de les ultimes elecci-
ons municipals, al maig del 2015, creiem que s’ha pogut 
comprovar que hi ha una tendència clara per part del 
nostre partit d’adaptar-nos als nous temps i de fer una 
aposta per la renovació.
 Creiem que, ja des del primer ple, s’ha pogut com-
provar aquest canvi de tendència, on el nostre treball es 
centra en fer aportacions a l’equip de govern i participar 
activament als plens. Ens toca ser un partit a l’oposició, 
i així ho estem fent; proposant idees per millorar i acti-
var el poble i també controlant les accions que es fan des 
de l’equip de govern, la CUP, que governa amb majoria 
absoluta. 
 Volem destacar la moció presentada pel nostre grup, 
CDC Navàs, a data 23 de novembre del 2015, a la qual 
es van adherir tots els altres grups polítics (CUP, ERC 
i PSC) que fa referència al POUM, en la qual l’equip de 
govern de la CUP es compromet a portar la segona apro-
vació inicial del POUM per la seva aprovació a Ple en 
un termini que no pot excedir d’un any (23 de novembre 
deL 2016). En el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) és on queda definit i planificat el model d’uti-
lització del sòl i desenvolupament del nostre poble, per 
tant una peça molt important a desencallar.
 Ens agradaria tenir més espais de treball conjunt 
entre el govern i l’oposició. I que l’equip de govern comp-
tés més amb la nostra participació i opinió per això ho 
tornem a repetir, ESTEM AQUÍ. 
 Som un partit que vol ser proper i útil als navas-
sencs i navassenques. Un partit obert a la gent per 
millorar el nostre poble i amb ganes de treballar. 

MOLT BON ESTIU!!!!!
ENS VEIEM PER LA FESTA MAJOR!!!!!
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Amb la L com a govern en solitari, Navàs va al ralentí, 
tot i la publicitat del darrer butlletí de la CUP. Un 
exemple és l’adequació del solar de l’antic cinema de 
la Fraternitat com a pàrquing per al CAP. Era una 
proposta d’ERC de fa 5 anys i abans d’acabar la legisla-
tura tot estava a punt: projecte, diners... i han trigat 12 
mesos per inaugurar una obra de petit format. Això sí: 
el mural és preciós.
 L’excusa de no fer gairebé res sempre és de la 
caixa: no hi ha diners i tot és culpa dels que ens van 
endeutar. Nosaltres volem sortir d’aquest discurs 
entristit i repetitiu tocant de peus a terra: ho vam dir 
quan la CUP prometia i prometia en un programa 
que llançava la casa per la finestra. A hores d’ara ja 
deuen saber que no hi havia diners per fer ni la meitat 
del que proposaven. Era pura campanya electoral. És 
obvi que l’aterrada al govern en solitari ha estat dura, 
molt dura. I ho vam dir al ple: tenim uns pressupostos 
massa austers i no caldria. ERC proposem refinançar 
el deute mitjançant un crèdit per disposar de més 
liquiditat i així poder fer front a les obres de manteni-
ment que es deixen de fer, com a la Residència. Potser 
així no caldria fer malabarismes com contractar un 
operari a través del rebut de l’aigua.
 Dues dades més que ens indiquen que cal treballar 
més són els suspesos en el Pla Director del Verd Urbà, 
fet per una assessoria externa, i en la transparència, 
constatada per l’estudi del Mapa de les Bones Pràcti-
ques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, a 
través de la web. Això sí: qui res no fa, res no gasta.
Amigues i amics de la CUP, el slow life és un modus 
vivendi molt interessant per explotar-lo turísticament, 
però des d’Esquerra us recomanem que deixeu de 
practicar-lo de forma intensa al govern. Ja ha passat 
un any. Sou regidores i regidors de l’Ajuntament de 
Navàs. Ja no porteu la L, ja sabeu on us heu ficat, els 
quartos que hi ha i com funciona tot. Comencem a 
governar-nos o seguim, seguirem, al ralentí?

Aquestes són dates de segar, i del Llobregat al Cardener 
els nostres camps s’omplen de bales de palla i de coberts 
plens de gra, esdevenint la sega un pas més del procés 
alimentari, no una culminació. I és aquest procés ali-
mentari que pot tenir un cert parlal·lelisme al moment 
que estem vivint, immersos en el procés independentis-
ta. Valgui per endavant, perquè a vegades sembla que 
alguns volen fer veure que no és així, que els de la CUP 
volem un estat lliure que es construeixi sobre una base 
diferent a la de l’estat espanyol, i segarem els cops que 
faci falta per assolir-lo.
 El procés d’independència és tant complex com 
diversa és la societat, i nosaltres representem, sens 
dubte, la voluntat de construcció d’un sistema alterna-
tiu al que tenim, i és per això que no podem acceptar 
els tics dels poders fàctics i dels amics de qui ens han 
governat durant dècades de bracet de qui ha fet falta. 
Hem fet i farem autocrítica en allò que no hem fet prou 
bé, però tampoc és just que se’ns responsabilitzi dels 
contratemps del procés, perquè el procés s’encalla 
quan no hi ha prou voluntat de canvi, prou valentia, 
prou contundència.
 Ens recorden sovint que 62 són més que 10, i és així, 
però també ens fan creure que 10 són més que 62 a l’hora 
d’assumir responsabilitats quan els fallen els plans (els 
visibles i els ocults) i sembla que siguin aquest 10 els 
culpables de totes les misèries... Tenim 10 diputats que 
ens donen la força per condicionar tant com puguem per 
assolir la independència en un estat el més just social-
ment possible, com més democràtic possible, com més 
transparent possible i com més d’esquerres possible. 
Tindrem estat, potser no tindrem l’estat com el volem, 
però ningú ens pot demanar que renunciem a lluitar 
perquè sigui el més semblant possible a allò que defen-
sem i volem.
 El procés és de la gent, i continua, estarem a l’alça-
da, seguirem fent de molla de canvi social, d’alternativa. 
És l’hora de la sega, per continuar el procés.

Hora de la sega,  
per continuar el procés

Un any al ralentí
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Aquesta és la primera 
donació de documents 
que rep l’Arxiu 
Municipal de Navàs.

Els fons documentals Jaume i Anna 
Soler Daniel tenen un gran interès 
per al municipi de Navàs i per a l’en-
senyament al nostre país en general, 
ja que pertanyen a dos reconeguts 
mestres que al seu moment, especi-
alment durant la Segona República, 
aplicaren mètodes innovadors en 
matèria d’ensenyament.
 Jaume Soler Daniel treballava a 
les escoles nacionals del poble, fou 
el director de l’escola del Patronat 
Sant Jordi. Aquesta escola va obrir 
el curs 1930-1931. Fou una escola 
masculina de primera ensenyança, 
però als adults se’ls feia classes 
especials i de preparació de batxille-
rat. Utilitzaren mètodes pedagògics 
avançats al seu moment, ensenyant 
a partir de l’observació i experimen-
tació dels alumnes, procurant la 
seva participació activa en l’apre-
nentatge. L’escola era equipada amb 
abundant material pedagògic i una 
nodrida biblioteca. Feien visites a 
empreses, tan del poble com de fora, 

i sortides de descoberta de 
l’entorn i del país.
 També inclou altres foto-
grafies de la vida del Navàs 
de l’època captades per ell 
mateix o obretes de teatre 
escrites pel propi mestre.  

 Anna Soler Daniel exercí de 
mestra a Navàs a la mateixa època 
però en l’àmbit femení, tot i que es 
conserva documentació de tota la 
seva trajectòria com a docent, que 
inicia el 1907 a Gósol. Oposità a Na-
vàs el 1926, quan passà a ser-ne mes-
tra titular fins a la seva jubilació el 
1954. L’institut de Navàs, inaugurat 
el 1981 portava el seu nom, s’anome-
nava Institut Municipal de Batxi-

llerat Anna Soler i Daniel, ja que 
una part dels professors els pagava 
l’ajuntament. La mestra també s’im-
plicà en l’organització de colònies 
escolars, i fou la directora de les 
escoles nacionals de Navàs.
 D’aquest fons destaca la 
mutualitat d’estalvi que impulsà 
entre les seves alumnes, així com 
correspondència personal o plecs 
de postals. 

El fons de Jaume Soler Daniel inclou molta do-
cumentació de caire docent, un interessant recull 
de premsa i un gran àlbum fotogràfic inèdit que 
recull gràficament tota aquesta acció.
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Les germanes Soler i Reverté
amb l’alcalde i el cap de l’arxiu 
municipal

Visita a una teuleria 
de Navàs

El passat 4 de maig es va signar la donació dels fons documentals 
d’en Jaume i l’Anna Soler i Daniel a l’Arxiu Municipal per part de les 
senyores Justa, Elisa i Pilar Soler i Reverté. 

Fons Soler Daniel
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