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Repensant el present,
encarant el futur.
Ja torneu a tenir entre les mans La Plaça, des de l’inici
del mandat vàrem optar per publicar dos números
anuals i en un format més econòmic. Tot plegat està
pensat per estalviar diners al mateix temps que
s’ha agilitzat la informació a nivell de la renovada
pàgina web i les xarxes socials, i també s’ampliaven
les xerrades on explicàvem la situació actual de
l’economia municipal, les ordenances i diverses obres
futures. També hem posat cartelleres a tots els racons
del municipi amb la voluntat de centralitzar-hi la informació. Som plenament conscients que, amb aquests
formats, potser no hem arribat a totes les llars i a
partir de la tardor introduirem una nova eina amb
la voluntat de fer que la informació arribi a tots els
navassencs i millorar així la transparència de l’acció
municipal.
En aquest mig any hem pogut veure com, tot i
trobar-nos en una situació molt adversa, alguns projectes anaven veient la llum, parlant de llum... ja es
comença a notar la reducció de la despesa que hem fet
amb el canvi d’il·luminació a l’edifici de l’Ajuntament.
En la revista us expliquem nous projectes com la
caldera de biomassa a l’edifici de l’Ajuntament i a
l’Escola de Música, i també les plaques fotovoltaiques de l’Escola Bressol. Són projectes que potser no
es visualitzen massa de cara a la població, però amb
l’ús d’energies renovables estem assolint un important

estalvi econòmic. Repensant el present.
Des de l’equip de govern hem optat per prioritzar
petites obres vinculades a subvencions supramunicipals com ha sigut la millora per poder passejar per
l’espai de Can Forcada, l’arranjament de la carretera
de Castelladral a Serrateix, canvi de les rajoles a la
piscina municipal i altres obres de manteniment i
reforma al nostre poble. També estem treballant en
altres projectes engrescadors com són la viabilitat dels
horts urbans i l’OMPLE on volem treballar més a fons
la creació d’ocupació. Encarant el futur.
Sentireu la cançoneta de que no estem fent res
quan de moment ens toca anar pagant el que altres
van fer. Estem pensant en el futur al mateix temps que
superem aquest moment tan advers. Però bé, deixeume acabar parlant d’alegries com la consolidació del
XALAR, la Mostra de Vins, les Caramelles, la Festa
Bastonera i el Navàs t’apassiona, entre d’altres. Al
mateix temps voldria donar l’enhorabona als sèniors
del CE Navàs, CB Navàs i CT Navàs que han aconseguit l’ascens respectivament en futbol, bàsquet i pàdel.
Tots ells fan poble, tots ells fan Navàs, tots ells són
present i futur del nostre poble.
Bon estiu i bona festa major!
Jaume Casals i Ció
Alcalde

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com
http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat
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VIRUS: UN ESTIU
PLE D’EMOCIONS
Aquest juliol l’epidèmia ha contagiat 130 nens i nenes de Navàs que
s’han repartit al llarg de les cinc
setmanes que ha durat el Virus,
amb el suport del Consell Esportiu
Comarcal i la Regidoria d’Esports
de Navàs. Les activitats han estat
molt diverses: des de tallers de cuina i pintada de mural, fins a curses
d’orientació, guerres de pintura,
fàstic fang, berragincames, remullades a la riera i a la piscina, etc.
També s’han realitzat excursions i
sortides a diferents parts del territo-

l’últim dia es va anar al parc
aquatic d’Illa Fantasia
ri: des de la platja de Sitges fins al
parc d’aventura de Saldes, passant
pel Bages Park del Pont de Vilomara i la granja de “les Pedreres” de
Sant Fruitós. Cada grup ha passat
dues o tres nits fora de casa, fent
bivacs en cabanyes al mig del bosc
o refugiats en una pista esportiva. A
més a més, aquest any hi ha hagut
algunes novetats: l’edat d’inscripció
a partir dels 4 anys, el sopar de
carmanyola amb els pares, amics
i familiars mentre vèiem fotos i vídeos de les activitats, inflables a la
piscina i la recuperació de la sortida
a l’Illa Fantasia.

Les cares d’il·lusió dels nens
i nenes en arribar a la plaça, les
ganes de saber quines activitats els
esperava per a la següent setmana,
la cançó del Virus, les abraçades,
els acudits, la unió del grup malgrat
les diferències,... Tot plegat ens fa
pensar que l’estiu no seria el mateix
sense una epidèmia com la nostra.

En portada
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La Diputació de Barcelona ha concedit
una subvenció per la implementació
d’un centre de distribució d’energia
produïda per biomassa.

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
L‘Ajuntament de Navàs va realitzar
una jornada de participació ciutadana amb la voluntat de copsar
i valorar la voluntat del poble a
l’hora de realitzar inversions en el
nostre municipi.
En aquesta jornada, després de
realitzar una consulta en el mateix
acte, els assistents van manifestar
majoritàriament i per votació, la
intenció de sol·licitar la subvenció
del programa Xarxa de la Diputació
amb ajudes per a dotar d’eficiència
les intal·lacions municipals: en
concret l’Ajuntament, l’Escola de
Música i l’Escola Bressol.

Ajuntament, Escola de Música
i la de Bressol tindran calefacció d’energies més sostenibles
Havent realitzat els tràmits i
reunions amb representants de la
Diputació, s’ha concedit la subvenció per la implementació d’un
centre de distribució d’energia produïda per biomassa a l’Ajuntament
i a l’Escola de Musica, i d’un
sistema de producció d’energia
elèctrica a l’Escola Bressol a partir
de plaques fotovoltàiques. Si bé,en
un principi el sistema de distribució
abastava els tres edificis, es va fer
una recomanació formal per part
dels tècnics de la Diputació per
tal que l’Escola Bressol, atès el

sistema de calefacció que disposa,
s’implemetés un sistema fotovoltaïc.
Pel que fa al centre de distribució de l’Ajuntament i l’Escola
de Música, la caldera i sitja de
biomassa es col·locaran en el
soterrani de l’Escola de Música, en
el seu llindar més proper al CAP, un
espai desproveït d’interès arquitèctònic, al contrari del soterrani
del cos central de l’edifici i que
no s’ocupa ni s’altera per aquesta
intal·lació. La caldera alimentarà
els dos edificis, atravessant les
conduccions d’aigua calenta, el
carrer Pau Duarri, per donar servei
a l’Ajuntament. D’altra banda, la
situació de la sitja en el soterrani
existent, anul·la l’impacte visual de
la mateixa. La càrrega es farà des
del pati de l’Escola de Música.
Addicionalment, ambdós edificis, seran sectoritzats i proveïts
de termostats i temporitzadors
que incrementaran encara més
l’eficiència que es pretén assolir.
A l’escola Bressol, s’hi diposaran plaques fotovoltaïques en la
coberta plana existent, es millorarà
els aparells intercanvidors i es
col·locaran radiadors de baixa temperatura a contacte al passadís i
les aules per millorar-ne el confort.
La inversió total és de 180.000
euros, distribuïts en 150.000 euros
en el centre de distribució i 30.000
en l’Escola Bressol.

Canvi de les lluminàries de
la planta 1 de l’edifici de
l’Ajuntament
Una de les actuacions que
l’Ajuntament es va comprometre
a executar durant l’any 2013 era
la substitució de les lluminàries
de la planta 1 de l’edifici de
l’Ajuntament per unes de més
eficients, aquesta actuació ja s’ha
executat i en tenim els primers
resultats.
Cal dir però, que és molt
difícil calcular l’estalvi si no es
fa directament amb un mesurador elèctric, ja que els consums
poden variar d’un any a l’altre per
varis motius, per això no podem
assegurar que tota la reducció
vingui donada directament per la
substitució de les lluminàries.
Les dades que tot seguit
s’exposen són les obtingudes
directament de les factures, kwh
i euros dels 6 primers mesos dels
anys 2012 i 2013.
Així doncs, podem dir que
l’any 2013 s’han consumit 11.408
kwh menys respecte l’any 2012
que traduït en euros són 1.615,09
€ menys.

2012

2013

kwh

47.625

36.217

euros

8.007,06

6.391,97
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Setmanes europees
Aquest 2013 a Navàs hem celebrat la
Setmana de l’Energia (del 25 al 30 de
juny) i celebrarem també la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura
(del 22 al 29 de setembre) i la Setmana de la Prevenció de residus (del 16
al 24 de novembre).

conscienciar a la ciutadania
sobre la protecció del medi
ambient
Totes elles, jornades que tenen un
objectiu comú: conscienciar la ciutadania sobre la protecció del medi
ambient, reduir la contaminació i
a la vegada aconseguir un estalvi
econòmic familiar amb les bones
pràctiques proposades, en definitiva, aconseguir una societat més
sostenible.

la qual al final de cada jornada es
baixaran els magnetotèrmics de
Serveis Tècnics, Serveis Socials i
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per
aconseguir un estalvi econòmic i
ambiental.

Setmana de l’Energia Sostenible:

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura:

s’han dut a terme dues actuacions,
per una banda, s’ha creat un joc de
codis QR que ens dóna consells
d’estalvi energètic; per altra banda,
sota el lema “no siguis plom i baixa
els ploms”, s’ha iniciat una pràctica
a les oficines de l’Ajuntament, amb

amb l’objectiu de potenciar l’ús de la
bicicleta al poble, s’organitzen tres
activitats amb els alumnes de 5è, 6è i
1r d’ESO de les escoles.
- Pista de domini
- Pedalada
- Sessió d’ITB

L’any passat es van col·locar aparca
bicis als equipaments municipals per
facilitar l’ús d’aquest vehicle i, enguany, es posarà un cartell informatiu
al CEIP Sant Jordi i un altre al Col·legi
Sant Josep amb consells per una
mobilitat més sostenible i segura.

Setmana de la Prevenció de
Residus:
en el marc d’aquesta setmana es farà
un mercat d’intercanvi de joguines,
i així poder disminuir la quantitat
de residus que fem al municipi. Es
promou la reutilització, la reducció i el
reciclatge.

Navàs liquida l’IRPF a l’Agència Tributària Catalana
L’Ajuntament de Navàs s’ha afegit
als municipis que ingressen els
impostos a l’Agència Tributària
Catalana (ATC), en la primera acció
de sobirania fiscal d’institucions
públiques catalanes. La iniciativa
és coordinada per la plataforma
Catalunya Diu Prou. El regidor dels
Serveis Econòmics i Financers
de l’Ajuntament de Navàs, Joan
Bertran, va portar les liquidacions
de l’IRPF del segon trimestre de

l’any de l’Ajuntament, la Residència
d’Avis i de l’empresa de les aigües
Serveis Municipals de Navàs, en
compliment de l’acord municipal
que va adoptar recentment el consistori navassenc.
L’Ajuntament de Navàs
acompanyat d’altres municipis,
d’autònoms i empresaris s’han
adherit a la campanya, per presentar la documentació de la liquidació
de l’IVA i l’IRPF a les oficines de

l’organisme tributari de les delegacions de la Generalitat a Barcelona,
Girona i Tarragona.

Accions de govern
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Avançant cap a la igualtat
L’àrea d’Atenció a les Persones
continua programant activitats
amb el punt de mira posat en donar passos ferms cap a la igualtat
de gènere. En el primer semestre
de l’any s’ha commemorat el Dia
Internacional de la Dona, amb
una caminada popular on s’hi van
aplegar unes vuitanta persones.
En el marc del Dia Internacional de la Dona, enguany
la campanya s’ha centrat en
donar a conèixer un treball del
Consell Comarcal del Bages, a
càrrec de Mireia Marín. D’altra
banda l’Ajuntamet i la Diputació
de Barcelona, han començat a
treballar en el Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament de Navàs per detectar i corregir desigualtats.

La placeta
Durant la propera tardor sortirà el
primer número de LA PLACETA,
un nou full informatiu on el govern
municipal vol explicar més i millor
la seva gestió. Tindrà caràcter
mensual, amb agenda d’activitats.
Aquesta iniciativa vol millorar, fent autocrítica, els canals
d’informació amb els ciutadans i
ciutadanes de tot el municipi.

Xalar: suport
educatiu als infants
Durant el curs 2012-13, el projecte Xalar ha ofert suport educatiu
a més d’una trentena d’infants.
El projecte és impulsat per
l’Ajuntament de Navàs i ha estat
possible gràcies a la tasca del voluntariat; homes i dones del municipi que de manera altruïsta han ofert
el seu temps i la seva experiència,
ajudant als nens i nenes amb les
tasques escolars i transmetent als
nostres infants valors de solidaritat,
esforç i compromís.
Aquest any, a més d’estudiar
i fer els deures, hem gaudit junts

de diverses activitats de lleure i
esportives, hem celebrat les festes
populars, hem fet teatre i hem
acomiadat el curs amb una festa
juntament amb els pares i mares.
El projecte es duu a terme dins de
l’Institut Escola Sant Jordi i està
coordinat per professionals de
l’educació amb el suport dels tutors
escolars. És obert a tots els nens i
nenes del municipi de Navàs que hi
vulguin participar.
El proper mes de setembre
s’obrirà un nou període de preinscripcions a l’Ajuntament de Navàs.

Jornades infantils
El primer divendres de juliol es
van posar en marxa les Jornades
Infantils, organitzades per la
Comissió de Festes i el Raig, amb
un taller de viseres i decoració de
torretes, a la plaça d’Antoni Gaudí,
amb la col·laboració de l’AMMA. Les
activitats programades han estat
tallers de pasta de sal, un de xapes
o imants, titelles i un de zumba.
Les Jornades Infantils s’adrecen a
un públic menut i familiar. Aquesta

proposta ha tingut una bona
acceptació en totes les edicions
que s’han celebrat. El programa
es complementa amb el Juliol a la
Fresca, el Virus Jove i les sessions
de Cinema a la Fresca.
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Cursos Gratuïts
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Navàs
us oferim un parell d’activitats
d’acompanyament formatives amb
l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial per promoure la millora de
la competitivitat de microempreses
i pimes i enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a
les iniciatives empresarials, ja sigui
tant en línies de treball de foment a
l’esperit emprenedor com a la consolidació i creixement d’empreses
de recent creació.

CONVERTIR IDEA EN NEGOCI
Donar una visió dels trets que determinen la viabilitat de qualsevol
projecte, analitzant les diferents
etapes del procés emprenedor i
les eines a utilitzar des de la idea,
l’impuls i els recursos per portar-la
a terme, així com la relació amb el

mercat, la comunicació i els elements de diferenciació que el faran
viable i sostenible.

EINES AL TEU ABAST
Donar a conèixer les eines que ens
proporcionen les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC).
Activitat subvencionada
per la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Navàs.

CONVERTIR IDEA EN NEGOCI
DIES: Dimecres 23 i 30 d’octubre
de 2013
HORARI: de 15:30 a 18:30 hores

EINES AL TEU ABAST
DIES: 24 de setembre, 1 i 8
d’octubre de 2013
HORARI: de 15:30 a 19:30 h

Adhesió al Programa
d’Acords Voluntaris
Enguany l’Ajuntament de Navàs
ha assumit de manera voluntària
adherir-se als Acords Voluntaris de
la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de contribuir a la reducció de les emissions de gasos amb
efecte hivernacle, més enllà del
que obliga la normativa.
El Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
té per objecte promoure que les
organitzacions adherides portin a
terme polítiques actives de diagnosi i reducció de les seves emissions d’acord amb metodologies
contrastades i sotmeses a control
i/o verificació.

Treballar a Alemanya
L’Ajuntament de Navàs ha iniciat
una col·laboració amb Picasso
Project, una iniciativa d’orientació
i acompanyament adreçada a professionals que volen establir-se a
l’estranger. Actualment la iniciativa s’ha centrat a Alemanya.
A més d’un equip d’orientació

Propera selecció de candidatures al mes de setembre. Places
limitades.
a Catalunya, Picasso Project
compta amb professionals a
Alemanya que exploren el mercat
laboral alemany, negocien llocs
de treball amb empreses i orien-

ten els candidats/es i els acullen
i acompanyen en el seu procés
d’adaptació a Alemanya.
Un cop assolit el nivell mínim
requerit d’alemany (generalment
l’A2/B1, segons la professió)
podràs homologar les teves
titulacions i accedir a l’ocupació
corresponent d’acord amb el
teu perfil professional. Aprendre
alemany et donarà un avantatge
competitiu enorme en un mercat
amb moltes vacants i menys candidats.

DESTINATARIS DEL PROGRAMA
Professionals desocupats o que
vulguin millorar les seves condicions actuals.

Perfils professionals
Enginyeria tècnica o superior (mecànica i electrònica,
d’energies renovables, IT i de
telecomunicacions), medicina,
infermeria, fisioteràpia, cuiner/a,
forner/a, fresador/a, planxista,
lampista, electricista, mecànic/a
d’automòbils, instal·lador/a de sistemes de climatització, calefacció i
energia solar.
Per ampliar informació pots visitar
el web del projecte: www.picassoproject.es
També pots posar-te en contacte
amb l’Ajuntament de Navàs, Mireia
Chavarria al telèfon 93.839.00.22 o
bé al mail: chavarriabm@navas.cat

Accions de govern
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Assessorament a
emprenedors
Les piscines municipals
d’exterior, milloren les
seves prestacions
La millora del paviment de les
piscines municipals d’exterior, o
d’estiu, ha estat una de les novetats que han trobat els banyistes
en aquest equipament lúdicoesportiu a l’inici de la temporada.
L’Ajuntament ha canviat totes les
rajoles del paviment per evitar les
patinades posant´hi un material antilliscant, més adequat per a córrer
descalç i en terreny humit, amb
una aposta clara per la seguretat
i en prevenció de riscos. També
s’ha canviat el sistema hidràulic
de la piscina dels nens i adequat
l’anclatge dels podis de llançament
dels nedadors.

L’objectiu principal d’aquest servei
és oferir informació per impulsar la
creació d’empreses i desenvoluparles posteriorment a través d’una
sèrie de serveis que responguin
a les inquietuds i necessitats
dels emprenedors ajudant-los en
l’itinerari de creació de l’empresa,
des de l’inici de la idea fins a la
seva consolidació de projecte empresarial generador d’ocupació.
En les següents webs podreu
trobar informació bàsica per dur a
terme el vostre projecte. Aquestes
webs aglutinen tots els tràmits i
serveis necessaris com poden ser:
• Conèixer el pla d’empresa com a
instrument bàsic per a la posada en
marxa del seu projecte.
• Informació sobre les diferents
formes jurídiques existents i criteris
per a la seva elecció.
• Tràmits per a posar en marxa el
negoci.

• Instruments financers, ajudes i
subvencions i formació.

WEBS:
CANAL EMPRESA
www.gencat.cat/canalempresa
JOVES EMPRENEDAROS
inicia.gencat.cat/inicia/cat/
ECONOMIA COOPERATIVA
www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/

MILLORES A LA CARRETERA DE
Castelladral A Serrateix
Modificació del sentit DE
circulació de dos carrers.
Amb la intenció de millorar la mobilitat rodada dins del nucli la junta de
govern celebrada el passat dimarts
dia 9 de juliol, va aprovar el canvi
de sentit de circulació de dos trams
de carrer. El carrer Sant Josep des
del carrer del Sol fins el passeig de
la Circumval·lació passarà a disposar de dos sentits de circulació. El
carrer Castelladral, des del carrer
Pedraforca fins el carrer Pirineu
(falta confirmar), disposarà també
de dos sentits de circulació.

L’Ajuntament de Navàs farà
l’arranjament de la carretera que
uneix Castelladral amb Serrateix.
La intervenció es desenvoluparà
en una longitud de 2400 m en un
camí que dóna accés a habitatges,
camps de conreu, granges, espai
de càmping, i al nucli de Serrateix.
Pretén potenciar així l’activitat
econòmica del món rural, i la turística, a més de facilitar la mobilitat
entre nuclis disseminats.
L’equip de govern confia que
aquesta proposta, que ha obtingut
un recolzament econòmic molt
important a través del Consell
Comarcal del Bages, durà uns

beneficis als seus usuaris, masies
i explotacions pròpies del medi
rural, i alhora ser una bona via de
comunicació i element dinamitzador del turisme.
La intervenció valorada en
105.035,37 euros, anirà finançada
pel PUOSC en 95.000,00 euros,
essent 10.035,07 a càrrec de
l’Ajuntament.

En portada
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Calendari 2014

Assaig rodó de la cadena humana a Navàs
Mai hi havia hagut tanta gent aplegada a fer el canvi de la senyera
estelada al turó del Lladó, afegintse a la crida de Navàs per la Independència, Joves Actius i el Raig,
amb l’objectiu de fer un assaig de
la cadena humana que la propera
Diada Nacional de Catalunta, el dia
11 de Setembre es vol desplegar
per tot Catalunya.

Navàs participa al ‘Concert de
la Llibertat’ i al ‘Marxem’
Més de quatre-centes persones
van donar suport a la iniciativa i la
cadena es va poder visualitzar en
bona part del trajecte.
A la plaça de l’Ajuntament es
va llegir un manifest que recordava que l’any en curs promet
ser decisiu pel país: ‘Els catalans
compartim una història però ara,
sobretot, compartim un projecte.
Ja n’hi ha prou de renúncia i submissió. Som poble i, plegats, tenim
el dret a decidir el què volem, allò
que ens convingui. Més enllà de
l’espoli programat, molt més enllà
d’aquesta sonsònia que ens recla-

ma prudència, paciència i conformitat...Ara és l’hora d’ajuntar les
nostres mans i farem una cadena
humana per provar de tornar a ser
lliures’.
La manifestació va comptar
amb la presència de l’alcalde de
Navàs, Jaume Casals. També es
va tenir el suport de la colla de
geganters i grallers.
Després es va fer un sopar
popular al patí de l’Escola de Música amb les actuacions de Jordi
Montañez, Miquel del Roig i Canvi
de plans.
Aquesta iniciativa se suma a les
importants aportacions de capital
humà que el poble de Navàs ha fet
a les convocatòries del ‘Concert
per la Llibertat’ al Camp Nou i a la
concentració per la independència
de ‘Marxem’ a Manresa.

Des de principis d’any, la secció
de Fotografia de Fotofilm Navàs,
treballa en la producció de material
gràfic per confeccionar el calendari
de 2014. El tema central del calendari seran les festes i les tradicions
populars del municipi.
Amb l’encàrrec de l’Ajuntament de fer i triar les fotografies
que acompanyaran el calendari de
2014, els fotògrafs es convoquen
i es troben a les festes per buscar
a través de l’objectiu de la càmera
l’instant i l’enquadrament més idoni. Una vegada seleccionat el material els mateixos membres de la
secció de Fotografia, amb el suport
i opinió d’experts en la matèria,
trien tres fotos finalistes que són les
que es publicaran al calendari.

Neteja del riu llobregat
Un col·lectiu de voluntaris i membres de Protecció Civil de Navàs
van participar en la jornada de
neteja de la llera del riu Llobregat
al seu pas per Castellet. La jornada
s’enmarca en el projecte Salvem els
Rius. L’objectiu és fer una recollida
de brossa que s’hagi pogut acumolar al marge del riu. Aquest any es
van recollir cinc bosses industrials.
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Maritsa descobreix i
s’apropa a Navàs
MOSTRA DE VINS I Maridatge
històric
Més de cent cinquanta persones
van participar en la segona edició
del Maridatge de la Mostra de
Vins del municipi de Navàs, que
enguany va tenir com a escenari
l’ampli i confortable teatre de Palà
de Torroella. L’enòleg Joan Soler va
presentar els vins escollits i del xef
de cuina David Garcia hi va donar
el contrapunt gastronòmic.
Sis vins, dos blancs, tres negres
i un vi bullit de postre, van ser els
actors principals d’una petita obra
d’art que es va escriure per al
gaudir dels cinc sentits al teatre de
Palà de Torroella.
El maridatge cultural va ser com
mai interdisciplinari, amb tocs de
dansa clàssica, poesia, música i
teatre, al servei d’una vetllada que
l’alcalde de Navàs, Jaume Casals va definir com un conjunt de
càpsules màgiques que generen
l’oportunitat singular de compartir
col·lectivament.
L’activitat dels vinyaires es va
complementar amb un curs de
poda virtuosa que van donar Isidre
Vinyas i Joan Cases. La vinya es
va convertir per un dia en una
aula magna a l’aire lliure. Aquest
col·lectiu ja ha començat a treballar
en la segona Mostra de Verema de
cara a la propera Fira de Tardor que
es farà el 19 i 20 d’octubre.

Una delegació búlgara va ser a
Navàs i Sallent a mitjans de juny,
amb una expedició provinent de la
municipalitat de Maritsa, (Bulgària),
formada per 19 petits municipis de l’àrea de Plovdiv. La visita
s’enmarca en un projecte europeu
de promoció i formació dels treballadors de l’administració municipal
dels municipis de Bovarno (Itàlia),
Maritsa (Bulgària), Sallent i Navàs.
A finals de maig les delegacions
de Catalunya i d’Itàlia van obrir
l’intercanvi amb una estada a
Plovdiv.
Els alcaldes de Navàs i Maritsa
van assistir a l’acte de benvinguda. El secretari de l’Ajuntament
de Navàs, Josep M Molins, els
va fer una detallada exposició
de com s’organitza i s’estructura
l’administració de l’estat espanyol.
També es va fer una presentació
de com funciona l’OAC, el registre,
el padró i una detallada visita per

àrees i serveis municipals.
També van fer un recorregut
pel centre comercial de Navàs, van
menjar a diferents restaurants, van
visitar empreses com Inauxa, les
instal·lacions esportives i educatives, així com Castelladral, Sant Cugat i Palà de Torroella, entre altres.

L’ajuntament explica els
comptes municipals
L’Ajuntament ha fet dues xerrades
informatives a Navàs i a Palà, per
explicar i posar a debat el Pressupost de 2013 i la liquidació de 2012.
Al marge del deute financer més les
sentències del cementiri i l’ampliació
de l’Institut-Escola Sant Jordi que
s’enduen la meitat de la inversió,
l’equip de govern aposta per la promoció econòmica i l’ocupació.
El tercer tinent d’alcalde i regidor
d’Economia i Finances, Joan Bertran, va explicar i va fer pedagogia
de les dades del Pressupost de
2013 que puja a 6.085.808 €. Les
inversions contemplades són de
l’ordre de 1.152.115 €, dels quals la

meitat, 576.378 estan compromeses
per a pagar les sentencies judicials.
La xerrada també va servir per
mostrar el balanç i la liquidació del
pressupost de 2012, que s’ha saldat
amb un superàvit de 109.417€,
i amb un romanent de tresoreria
també positiu de 660.063,79€, una
vegada s’hagin cobrat els rebuts
que l’Ajuntament encara té pendents i s’hagin pagat els deutes.

En portada
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La via verda comença a
caminar
Horts urbans

En el Ple ordinari de Maig, es va
aprovar inicialment la modificació
puntual de Normes de Planejament
per tal de definir l’espai previst per
la via Verda que unirà Navàs amb
el Mujal, de manera pràcticament
paral·lela amb el camí rural existent
(que coneixem com a carretera
del Mujal) en el seu vessant nord,
amb una amplada d’afectació de 3
metres, que compendrà l’espai per
una tanca de fusta que limiti amb el
camí rural, espai de vialitat prò-

piament dit i talusos d’adaptació.
El seu tractament serà el màxim
respectuós amb l’entorn, tant en la
seva situació com en els materials.
La via verda pretén donar resposta a una clara i definida voluntat
del nostre poble de dotar en primer
lloc de seguretat en aquest tram
molt concurregut, en segon lloc
per apostar per a la salut, l’esport
l’esbarjo, el lleure, i per últim per
potenciar d’una manera clara pel
nostre territori i pels seus valors.

Són molts els municipis que porten
temps treballant amb el tema dels
horts urbans, l’Ajuntament està
estudiant un projecte adaptable al
poble de Navàs. Per això, el passat,
18 de juliol va anar a fer una visita
al horts urbans de la ciutat de Barcelona, i té prevista una altre visita
l’1 d’octubre a la ciutat de Terrassa.
L’objectiu d’aquest projecte és
de cedir per un temps temporal
aquells terrenys fèrtils situats en el
nucli urbà i que actualment estan
en desús, per la seva utilització
com a horts ecològics. De moment
és un projecte en fase d’estudi. Si
esteu interessats en aquest projecte us podeu adreçar a l’àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de
Navàs.

Nova pàgina web
L’Ajuntament de Navàs presenta la
nova pàgina web, en fase de proves,
amb la voluntat de millorar-la en
totes les seves possibilitats i continguts amb l’aportació de tots plegats,
ciutadania, entitats, associacions i
organitzacions.
El nou disseny aporta millores
visuals i nous elements interactius
amb les xarxes socials, millora
l’usabilitat i eficiència tècnica, amb
cercador intern, data i hora oficials, i
la possibilitat d’escollir l’idioma.
S’ha fet una reestructuració de
continguts i de disseny, a partir dels
paràmetres que marca la Diputació

“Oh! La joguina no juga”

de Barcelona.
La nova web incorpora lector de
RSS i serà seu electrònica segura. La
web serà oficina virtual de recaptació
i gestió dels impostos municipals.

Nens i nenes de P-4 de l’InstitutEscola Sant Jordi i de P-5 del
Col·legi Sant Josep han fet un taller
pràctic, d’educació en consum “Oh!
La joguina no juga” que els dóna a
conèixer els drets del consumidor.
L’activitat promou entre els més
petits els seus drets i deures bàsics
com a estar informat, a la seguretat
i a reclamar. Van realitzar simulacres
de compra-venda, reclamació i
mediació.
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La música que ens mou
WIFI PALÀ
Els ajuntaments de Navàs i de
Sant Mateu de Bages han impulsat
conjuntament la posada en marxa
de la xarxa guifi.net a Palà i Valls
de Torroella. Els veïns ja gaudeixen
de connexió a internet a través
de la xarxa guifi.net. Fins ara el
servei d’internet de les companyies
convencionals era deficitària i en
alguns punts fins i tot no era possible. Amb aquesta acció ambdós
ajuntaments han donat solució a
aquest dèficit o greuge.

Professors i alumnes de l’Escola de
Música de Navàs han enregistrat
un CD ‘La música que ens mou’,
amb algunes de les melodies més
entranyables i conegudes com els
balls tradicionals de Gegants, Bastoners, Nans i Cascavells de Navàs,
així com altres composicions dels
mestres Josep M. Castella, Jaume
Conangla i Josep Sensada.
Les partitures han estat
arranjades per professors de
l’Escola de Música. La Coral
Nova ha col·laborat en el projecte.
L’il·lustrador Valentí Gubianas va
dissenyar la carpeta.
La presentació del CD va omplir
el Casal Sant Genís i va servir per

fer un homenatge als compositors
de les melodies, que van interpretar diverses formacions musicals
de l’Escola de Música: Combos,
Orquestra i Grallers.
El cost del projecte ha estat finançat íntegrament per
l’Ajuntament de Navàs.

Programació de concerts

Quatre mil litres de llet

L’Escola de Música de Navàs, més
enllà de les classes per aprendre
a tocar instruments, solfeig i cant,
ha participat en la coordinació dels
Concerts de la Catalunya Interior,
al costat de les escoles de música
d’Abrera i Sant Guim de Freixanet.
En aquest sentit s’han pogut
escoltar una àmplia varietat d’estils
musicals i grups com Guillemí piano
trio, Sailors, Quartet Altimira, 4Gats
4Jutges, Nakki, Edu Freixa i Marc
Pusó, així com formacions de la pròpia escola en el concert de música
moderna. L’AMPA de l’escola ha
col·laborat en les activitats aportanthi el valor afegit d’un tast de vins,
d’embotits, o una copa de cava.

Més de quatre mil litres de llet és
el resultat de la campanya solidària
‘Som la llet’, que es va fer en un
programa de tres hores en directe
a Canal N, destinats al banc dels
aliments de Navàs. Amb aquest
resultat, els promotors de la Taula
de Solidaritat han fer una valoració
positiva de la campanya, donat que
les necessitats mensuals de llet
a famílies necessitades del poble
puja a 1.400 litres.
Entitats i associacions, centres
escolars, establiments comercials,
empreses i institucions públiques
i privades van donar suport a la
iniciativa de la marató. El programa
va ser conduït per Quim Pujolar.

Tres dies de festa a PalÀ
Diumenge, l’entrepanada popular
i el ball van posar punt i final a
tres dies de festa major a Palà de
Torroella. Després d’una vesprada
de divendres el campionat de
butifarra, el teatre i la gimcana
juvenil foren els protagonistes;
dissabte una matinal infantil (amb
remullada final, de la que disfruten
tant o més els grans que els
petits) i un sopar espectacle que
va perillar per l’amenaça de pluja;
diumenge es van celebrar la resta
d’actes. Diumenge al matí, la missa
en honor a St. Llorenç de Brindisi
va precedir la cercavila que va
acabar compartint vermut i ballant
sardanes als jardins dels Pisos
Nous. Al vespre, es va cloure la
festa a la plaça Indústria, al so dels
cardonins Trifasyc.
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Un doble Premi Flama
Les entitats culturals de Navàs
amb el suport de l’Ajuntament
van atorgar el dia de sant Joan
el trentè Premi Flama, als germans Lluís i Ramon Casals.
Amb la discreció que acostumen, i el treball altruïsta per
bandera, van rebre el guardó
de mans de l’alcalde de Navàs,
Jaume Casals, que va fer servir
paraules dels poetes Salvador
Espriu i Vicenç Andrés Estellés,
per dibuixar el perfil humà dels
dos germans de qui va dir ‘són
un exemple de fidelitat i servei al
poble’.
L’alcalde els va agrair la seva
dedicació i vocació a fer poble,
a seguir fil per randa l’actualitat
i el dia a dia de Navàs des de fa
tretze anys.
Els protagonistes de
l’homenatge, van fer una petita
concessió a l’acte en el moment
de rebre el guardó i van avenirse a deixar les càmeres per uns
minuts, per reprendre tot seguit
el treball d’enregistrar per nodrir
d’imatges la programació de
Canal N del proper cap de setmana.
El parlament dels germans
Casals va ser d’agraïment, per

haver estat mereixedors de la
confiança de les entitats i del
poble de Navàs, que ‘són l’altra
família que tenim’. Van recordar el seu pas per entitats com
l’agrupament escolta Ali Bei i
la coral Petit Estel. De la seva
col·laboració amb Fotofilm, el
Centre Excursionista, Noticx i,
sobretot Canal N.
Acte seguit, amb dues torxes
amb la Flama del Canigó, van
encendre la darrera foguera dels
Països Catalans, i l’única que ha
cremat aquest any al poble en
motiu de sant Joan.
Una ballada de sardanes i
el lliurament de 50 diplomes als
nens i nenes que han participat
en els cursets de sardanes que
s’han fet als col·legis de Navàs,
van precedir a l’actuació del
grup Randelaires i el repartiment
de coca i xocolata.

Avis i àvies centenaris
A Navàs tenim quatre persones
que han superat els cent anys. La
Teresa Riera i el Joan Feliu n’han
complert 101. Recentment, la
Maria Solanich Ballús ha pogut
celebrar els cent anys amb plenitud
de facultats i amb una salut envejable, com també ho ha pogut fer
la Josefina Arnalot Casanovas. Les
dues àvies han rebut la medalla de
la Generalitat i un ram de flors de
l’Ajuntament.

Visita dEls avis al ZOO

L’orquestra de l’experiència

El dia 4 de juny la Residència d’Avis
de Navàs va organitzar l’excursió
anual que es fa per cinquè any consecutiu. En aquesta ocasió es va
anar al Zoo de Barcelona. Els residents van poder veure un fantàstic
espectacle de dofins a primera hora
del matí, fer un passeig amb un tren
per tot el recinte del parc i fer un
bon dinar al restaurant La Granja
del mateix parc zoològic. Un total

El projecte “L’orquestra de
l’experiència. Envellim junts” de
col·laboració entre Ampans i la
Residència d’Avis de Navàs ha estat motiu d’un concert. El projecte
consisteix en un taller permanent
de percussió en el qual comparteixen experiències i coneixements
les persones d’edat avançada del
centre ocupacional d’Ampans i els
avis de la residència de Navàs.

de 51 persones, entre residents,
voluntaris i treballadors, van gaudir
d’una experiència singular en un
espai envoltat de jardins, natura i
animals.

Accions de govern
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Àngel Miralda es jubila
Cartelleres noves
L’Ajuntament de Navàs ha posat
una quinzena de cartelleres noves
a diferents punts neuràlgics del
municipi, amb la finalitat de facilitar
un espai per posar cartells destinats
a la informació pública i al servei
de les entitats i associacions. Amb
aquesta iniciativa es vol generar
l’hàbit de fer servir aquestes plataformes per divulgar actes i esdeveniments, alhora que es vol trencar
amb el costum d’enganxar cartells a
les parets dels immobles.
Onze cartelleres s’han instal·lat
al poble de Navàs i una a cadascun
dels nuclis habitats més importants
del municipi com Palà de Torroella i
el Mujal.
N’hi han al barri de cal Miquel,
a l’IE Sant Jordi, la Bonavista,
l’Alzineta, al Casal Sant Genís, al
CAP, a l’Escola Bressol, passeig de
Ramon Vall, al Col·legi Sant Josep, a
la plaça Gaudí i a la Devesa.

Anàlisi d’aigua de les Fonts
Naturals de Navàs
Des de l’Ajuntament i semestralment
s’analitzen les fonts naturals del
municipi. En les anàlisis d’aquest
2013 hem pogut veure que, en
algunes de les fonts, el resultat ha
estat “no apte pel consum”, per
aquest motiu s’han penjat cartells a
cada font afectada informant de la
situació a la ciutadania.

La jubilació de l’enginyer Àngel Miralda, fins ara gerent de
l’empresa Serveis Municipals de
Navàs, va propiciar un comiathomenatge dels treballadors
de l’Ajuntament de Navàs, els
actuals i antics responsables del
govern municipal. L’alcalde de
Navàs, Jaume Casals, en un
emotiu discurs li va dir “estem
orgullosos i satisfets de la teva
valuosíssima aportació”, lloant
la seva prudència i capacitat de
prendre decisions, el seu sentit
de la responsabilitat i treballador
on n’hi hagi.
La presidenta de l’empresa
Serveis Municipals de Navàs i primera tinent d’alcalde, Hortènsia
Font, li va desitjar sort i salut en la
seva nova etapa.

Àngel Miralda va començar a
treballar a l’Ajuntament de Navàs
a principi dels anys setanta com
a enginyer, posteriorment hi va fer
una etapa com a polític, i finalment com a gerent de l’empresa
d’aigües.
Entre els regals que li han fet
en aquests homenatges hi ha un
rellotge, un àlbum de fotos ple
de dedicatòries i agraïments, i un
bolígraf.

arriba la Festa Major!
Del 19 al 27 d’agost se celebrarà la
Festa Major de Navàs. La Comissió
de Festes i diverses entitats –que
seran part activa a la barra– han
configurat el programa. Destaca la
gimcana nocturna dels Joves Actius. També hi ha haurà moments
per ballar amb el Pep i Ma José,
orquestres, sardanes amb la Cobla
Sant Jordi o gaudir de la trobada
d’acordionistes. Per als més joves
destaca el concert de BarraLiure!,
Trempera, Xeic i Ebri Knight (divendres) i els Pastorets Rock (dissabte)
i els Kòdul (dilluns). No només això,
també hi haurà lloc per al teatre, els
menjars populars com la bouada,
el pòquer, el futbol, el bàsquet o
espectacles per als més menuts.
Podreu trobar tota la informació als
programes que rebreu a la bústia
o a la pàgina web i a les xarxes
socials de l’Ajuntament.

Renovació del Pubillatge
Xènia Curtichs Malagarriga i David
Trias Soler, han estat escollits com
a nova Pubilla i Hereu de Navàs.
Les noves dames d’honor escollides són Júlia Cases Escudé i Gisela Cabra Isanta. Els nous fadrins
escollits són Francesc Serra Selga
i Joan Lluís Comas Font. La proclamació oficial dels nous representants del pubillatge navassenc
es farà el dissabte 24 d’agost en el
marc de la Festa Major de Navàs.

Fent poble
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(1) Exalumnes ‘Doña Anita’

El futbol a Tercera

(3) Castelladral de festa

Unes quaranta dones de Navàs,
antigues alumnes de ’doña Anita’,
van participar en l’onzena trobada
anual que propicia un retrobament
ple de records i nostàlgia. Una missa i un dinar de germanor, són els
actes de la trobada que es documenta cada any amb fotografies a
la plaça de l’Església i a la plaça de
l’Ajuntament.

El Club Esportiu Navàs va celebrar
l’ascens a Tercera categoria regional amb una animada i divertida
rua pel centre de Navàs. L’equip
de Navàs ha estat el campió de
grup de la Quarta regional després
de guanyar per 4-0 a l‘equip del
Futbol Club Vilada. Aquest és el
premi a l’esforç i la regularitat de
la temporada, que s’han guanyat
a pols el club, els tècnics i l’afició
navassenca.

Un tast de truites casolanes fetes amb
una dotzena d’ous, un concert pel
jovent amb els grups Set Vetes, BarraLliure i Jackrabbit, i una exhibició de
BMX Dirtjump amb bicicletes freestyl,
van ser els reclams més potents de la
Festa Major de Castelladral.

A Segona Catalana
Aquest any sí s’ha fet realitat
l’objectiu i el somni de l’equip
sènior del Club Bàsquet Navàs,
que la propera temporada jugarà
a Segona Catalana. L’ascens es
va guanyar en un partit de màxima
rivalitat amb l’Artés B. Els de Navàs
van guanyar per 55-58. La victòria fa justícia a la regularitat de la
temporada, on els navassencs han
liderat els primers llocs de la classificació de Tercera Catalana.

(2) L’ascens del Pàdel
L’equip del Club Tennis i Pàdel
Navàs, amb 24 punts a la classificació, ha guanyat el Campionat de
segona categoria de Lliga Catalana
de Pàdel, amb la qual cosa pujarà
de categoria la temporada vinent a
Primera Divisió. Els de Navàs han
liderat la lliga per davant d’equips
potents com Slampadel i el CT Manresa.

(4) Penyes del Barça a Navàs
Les penyes barcelonistes d’Artés,
Tona, Sant Cugat, Cardona, Nostra
Ensenya de Barcelona, el Carme de
l’Anoia i Només Barça van participar
en un torneig de penyes organitzat per la Penya Barcelonista de
Navàs, on també es va fer un partit
de veterans del F.C Barcelona. Una
rèplica de la Copa de la Champions
va presidir el torneig.
Un dinar amb 250 començals
va donar pas a un debat obert amb
Pitu Abril, Quique Guash, Josep Maria Minguella, Pere Escobar i José
Luís Carazo. Entre les cares més
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conegudes també hi havia Ramon
Burniol president de la Federació
de Penyes Barcelonistes, el popular
avi del Barça Joan Casals, Griselda
Soteras del FCB i Agustí Benedito.

(5) El C. N. Navàs segon del
Torneig Bages
El Club Natació Navàs ha vist
satisfetes les seves aspiracions en
el Torneig Bages, amb un segon lloc
de la classificació per clubs, darrera
el Sant Vicenç i per davant de clubs
amb molta solera com el Manresa,
el Sallent o el Berga. El Torneig
Bages es va celebrar dissabte amb
una participació de més de 230
nedadors i més de setanta proves a
la piscina exterior de l’Eix, organitzades pel Club Natació Navàs.

(6) valors esportius
El jugador d’ACB del Bàsquet
Manresa, el navassenc Salva Arco,

va ser el convidat d’honor de la
jornada que es va fer el 28 de març,
per fomentar l’educació en valors a
través de l’esport.
També s’hi van fer activitats
com el ‘zumba party’ amb Nati
Montoya del Club Karate Cantero, roda d’exercicis de bàsquet,
natació, futbol i pàdel. Es van fer
xerrades a càrrec d’Arnau Puig,
Adrià Sabata, Joel Comas i Jaume
Caelles.

(7) Voluntariat
La diada del Voluntariat organitzada
pel Consell Parroquial de Navàs
reconeix des de fa deu anys la feina
altruïsta de persones que fan una
feina necessària i a voltes invisible.
Sense aquest suport, els camps
d’acció de la Parròquia de Navàs
es veurien molt migrats.
Els guardonats amb un quadre i
un ram de flors, van ser el matrimoni format per Joan Bertran i Adelina
Ambrós, Mercè Fargas, Lurdes
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Sellarés, Jaume Vidal i Mn. Tomas
Calvo promotor de la diada.

(8) L’Encant a la plaça Gaudí
El mercat de segona mà i d’oportunitats l’Encant de Navàs, ha
obert una nova etapa amb un canvi
d’emplaçament a la plaça Gaudí, a
prop del Mercat setmanal. L’augment de parades ha estat la nota
inicial més destacada, a més a més
de la possibilitat de creixement que
aporta aquest espai. L’Encant de
Navàs té la seva pàgina al Facebook.

(9) 15 anys de revetlla
El barri de la Bonavista de Navàs,
coincidint amb la diada de sant
Jaume, ha celebrat la seva revetlla
número quinze, com sempre
amb un sopar a la fresca a base
de mongetes amb botifarra i
cansalada, sangria, postres per
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Donada la quantitat d’actes que
genera la riquesa i vitalitat del
món associatiu navassenc, no
ens ha estat possible reflectir
totes les activitats realitzades
al municipi durant aquest
període, i per nosaltres totes són
importants. Podeu ampliar la
informació al web municipal
(www.navas.cat).
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a més de tres-cents començals.
Tampoc hi va faltar un animat
ball. Per fer la festa una mica més
especial els organitzadors van lluir
samarretes commemoratives i van
obsequiar als assistents amb pastís
i cava.

(10) Can Coll: 20 anys
El centre terapèutic Can Coll, ubicat a la zona de Palà de Torroella,
ha celebrat el vintè aniversari en
un acte públic on es va reconèixer
l’ús social d’aquesta residència i els
bons resultats globals de rehabilitació que proporciona, que són entre
un 35 i un 65 per cent.
Entre les autoritats hi havia
la directora general de l’ICASS
Carmela Fortuny, el diputat Josep
Oliva, el president de la fundació, el
regidor de Navàs, Joan Fernández,
i l’alcalde i regidor de Sant Mateu
de Bages, Pere Ribera i Dídac Ollé,
i Jordi Murillo, director del centre
terapèutic de Can Coll.

Una de les intervencions més
emotives va ser la del testimoni
d’un intern, Jaume Codolar, que va
explicar la seva experiència amb les
drogues i el seu reeixit procés de
desintoxicació.

(11) Mos de Cultura
Unes cent persones van participar
al Mos de Joventut de Palà, amb el
grup de teatre 3% i el grup musical
Rockat, en un acte organitzat per
l’Associació Cultural Pi Tort.
Els protagonistes de l’espectacle
van posar de manifest les seves
habilitats artístiques: Rockat en el
camp de la música i 3% en el teatre
de gest. Els artistes tenen noms i
cognoms: Adrià Duarri, Aleix Bonsfills, Jordi Borràs, Roger Camprubí,
Marc Herrera i Guillem Giménez.

Festa de la Gent Gran
Unes quatre-centes persones van
participar en l’Homenatge a la Gent
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Gran de Navàs, amb un dinar de
germanor que es va fer a finals de
maig a la Pista Sant Jordi, organitzada per l’àrea d’Atenció a les
Persones. Una setmana abans es va
fer a Sant Salvador de Torroella. Els
assistents van ser obsequiats amb
una pràctica tovallola de viatge.

(12) Rafa Carmona: 08:34
Amb una mitjana de 9 quilòmetres
per hora, el navassenc Rafa Carmona va guanyar amb autoritat la
26èna Marxa Romànica de Resistència, amb un temps de 08:34.
Anna Ventura va ser la primera en
dones (11:58). Jordi Rossell i Jordi
Camprubí, d’Andorra i Terrrassa
respectivament, van fer el segon i
tercer lloc de la classificació absoluta. En dones la segona i tercera
classificades foren Elisabet Calvés i
la navassenca Cristina Portet.
Dels 250 corredors que van
prendre la sortida la van poder acabar uns 186 participants.

Grups municipals

Mitja legislatura
El passat mes de juny va fer dos anys que la CUP i
ERC formen l’equip de govern de Navàs, i malauradament la valoració que en fem des de CiU és molt
negativa.
La improvisació i la manca de planificació han
protagonitzat aquests dos anys. En els primers pressupostos es van congelar impostos que contràriament,
en els de 2013, s’han vist incrementats de manera
desproporcionada. Amb una bona previsió, no hauria
estat millor modificar els impostos de manera gradual
any rere any? Aquesta postura erràtica demostra que
es governa sense rumb, i les conseqüències les patim
tots els navassencs i navassenques.
No volien amiguismes: doncs contracten un advocat molt proper a la CUP. Volien donar més informació
i transparència: doncs es publiquen menys edicions
de “La Plaça” que mai. Volien participació i diàleg:
doncs prohibeixen els balls al Club d’Avis sense ni tan
sols anar al ball per explicar-ne els motius. I el que ens
sembla més greu de tot plegat: menteixen al Ple i a la
revista InfoCup dient que han rebut una sanció per una
sentència judicial quan és absolutament fals. Amagar la
incapacitat de gestionar un problema com aquest amb
mentides és intolerable.
I la llista de temes pendents i encallats no s’acaba
aquí: el POUM segueix estant tal i com el vam deixar fa
dos anys. Les negociacions amb l’Eix no avancen i estan creant un problema allà on no hi era. El poble cada
vegada està més descuidat i la falta de manteniment és
evident...Tot plegat ens obliga a esperonar l’equip de
govern a que es posi les piles. Queden dos anys més
de mandat, i caldria que, a més a més de les festes,
es preocupessin de la resta de temes importants per
Navàs.
Molt bon estiu a tothom!
CiU Navàs

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

VOLEM PA AMB OLI I,
SI NO ENS EL DONEN,...

Ja hem superat la meitat de la legislatura i des d’ERC
Navàs valorem molt positivament l’acord de govern
amb la CUP pels canvis que junts hem sabut consolidar, així com pels plans de futur que tenim per al
conjunt del municipi.
Aquesta és una legislatura que va néixer per canviar les coses, que posa les bases d’una cultura política que aireja des de l’esquerra més independentista
una acció de govern que estava entelada i condicionada per interessos no sempre afins al poble. Heus
ací la legislatura de la reparació, puix hi ha tantes
coses que es van fer malament! Exemples? Els que
vulgueu: des de refer el paviment d’una piscina que
es va construir fa quatre dies fins al pagament de les
sentències que ens tenallen el dia a dia i que no ens
cansarem d’anomenar, de la mateixa forma que altres
no deixaran d’ignorar.
Així i tot, amb les mans lligades econòmicament pels excessos de poder del passat, continuem
executant el nostre programa. Estrenem web i una
campanya de promoció econòmica que ajuda els
nous emprenedors i els comerços. Continuarem amb
iniciatives tan trencadores com El Cabàs de Navàs, el
NavàsT’apassiona, perfilant un POUM que encara la
recta final, optimitzant els recursos, estalviant fins al
darrer euro, invertint en interès col·lectiu, col·laborant
molt més activament amb les entitats, confiant en la
participació del poble, explicant les grans decisions
amb claredat, mantenint-nos ferms i orgullosos respecte al procés d’emancipació que viu el país...
Es podria dir que el gran èxit del govern que la
gent d’ERC vam impulsar fa més de dos anys és senzillament que Navàs ha canviat de rumb. Ara, des de
la crisi angoixant que patim totes i tots, augurem una
travessia cada vegada més plaent, més justa, més
clara, més nostra. És per això que continuarem treballant sense descans, que ja sabíem que hi havia molt
per fer i tant o més per desfer. Gràcies per confiar en
nosaltres.

Els dos primers anys de govern d’esquerres a Navàs han
passat volant. Sembla molt lluny l’acord de compromisos
que la CUP va adquirir durant la campanya electoral. El
pacte de govern vol recollir la globalitat dels programes
electorals de les dues formacions que fem equip i que
VOLEM canviar i millorar les condicions de vida dels
navassencs i navassenques, CUP i ERC. Quantifiquem en
més d’un 50% el compliment del nostre programa electoral,
i creiem que a finals de legislatura haurem treballat de forma
majoritària els punts del programa electoral. En fem doncs,
una lectura positiva, essent conscients que cal millorar i
corregir. Un dels aspectes a millorar és la comunicació de
l’acció de govern. Explicar més i millor què fem i perquè,
serà l’objectiu del nou full informatiu que complementarà “la
Plaça”, que serà mensual i el govern municipal està acabant
de preparar. Serà una nova eina, tot l’equip procurarem
explicar millor el treball que fem i que a vegades no es percep. Estem treballant amb un nou reglament de participació
ciutadana i possibles modificacions del ROM, continuem
treballant en la reducció de la despesa i la seva racionalització, en la igualtat dins la pròpia administració municipal,
la millora dels serveis socials, i tants i tants d’altres aspectes. I això ho fa un equip de govern en el seu conjunt. Ni
l’actitud crispada i gens constructiva de l’oposició, ni les
retallades de la Generalitat, ni els atacs de l’Estat Espanyol
no ens faran desistir de la voluntat de canvi, de la voluntat
de ruptura amb antigues formes de fer política i les males
pràctiques d’anteriors governs. La CUP a l’Ajuntament i
també al Parlament, continuarà lluitant perquè les persones
sempre estiguin davant dels partits i dels interessos de les
grans corporacions o empreses, perquè els petits gestos
de canvi vagin sumant arreu i posin les bases per a assolir
o reconquerir els nostres drets socials col·lectius i també
els nacionals. Volem un altre model econòmic, de relacions
socials i laborals, volem un nou estat per al nostre país, volem ser, créixer i evolucionar per nosaltres sols. VOLEM PA
AMB OLI I... Volem i treballem per un nou Navàs, de canvi.
Ho estem fent malgrat les adversitats, amb il·lusió i força,
perquè VOLEM PA AMB OLI, I SI NO ENS EL DONEN,
ENS EL PRENDREM!
Bon estiu i bona festa major! (A Castelladral i Palà (ja passades), a Torruella, a Sant Cugat, a la Vall d’Hortons, a Valldeperes, a Argençola, i a tot el municipi, i al nucli de Navàs!!!!)

Bona festa major!!

Contraportada

La Plaça 20

Font de Navarons o del Mosquit
Per molts la font de Navarons, per algunes generacions es va quedar amb la font del Mosquit, però per
al poble de Navàs havia estat fins fa ben poc un indret
de trobades amb la família i els amics, de compartir
un berenar o gaudir sota les ombres dels plataners i
l’aigua fresca.
Són moltes les converses que han tingut lloc a
la font de Navarons, des dels anys 50 quan es van
fer les primeres ouades organitzades pels Cantaires
Navassencs, passant per els concerts, l’any 2005, que
van culminar amb la campanya No Cridis l’Atenció
organitzada pel Raig i la Regidoria de Medi Ambient.
Actualment la font es troba amb molt mal estat,
l’aigua està estancada i no circula, les herbes han
guanyat l’espai a taules i bancs i ja no rep les visites
dels seus estimats navassencs.
L’Ajuntament vol tornar a donar vida aquest espai i
així torni a ser visitat i gaudit, juntament amb voluntaris del poble es vol arreglar tot l’entorn, canalitzant

l’aigua per que torni a circular, tallant les herbes i
posant més bancs i taules. Si vols col·laborar amb
aquest projecte et pots posar en contacte amb la
regidoria de Medi Ambient.

Jaume Vila

Josep Pintó

Nascut a Montmajor el primer dia de setembre de 1951,
Jaume Vila Torra és per definició un home treballador i
generós amb les activitats que es fan al poble. Tota la vida
ha fet de paleta i li encanta passar moltes estones a l’hort
i la vinya. Està casat amb la Maria Àngels Barat, tenen
una filla, dues nétes i un altre que està en camí.
Ha col·laborat amb diverses entitats al llarg del temps. Durant molts
anys amb el C.E. Navàs i posteriorment amb el Centre Excursionista de
Navàs, netejant i marcant els corriols
per on passa la Marxa Romànica de
Resistència, ajudant en la Caminada
Popular i la Marxa en BTT. Sempre
a punt de donar un cop de mà i regalar a la societat civil navassenca
part del seu temps lliure. També ha
estat un dels artífex de la neteja i restauració de l’ermita romànica de les
Esglésies fent pinya amb una colla
d’entusiastes socis de l’entitat.

Alguns el coneixereu per ser l’escombra de la Caminada Popular de Navàs, alguns altres per ser dels primers
en arribar en cas d’incendi i potser alguns altres com
l’avi que porta les seves nétes a l’escola.
Sí, estem parlant d’en Josep Pintó, piteu i navassenc, incansable activista. Va néixer a Sant Llorenç de
Morunys el 10 d’octubre de 1943.
Casat i pare de 4 fills. Ha treballat
en el ram del tèxtil i la fusta. Actualment jubilat, però treballant més
que mai en les diferents entitats les
quals forma part: Centre Excursionista de Navàs, voluntaris de
l’ADF, voluntaris de Protecció Civil,
Grup Escènic Navàs, amics de les
fonts,...
És un enamorat de la muntanya
i així en deixa constància els diferents senders que ha marcat, les
fonts que ha netejat, les caminades
i els cims que ha pujat.

Més informació a:

www.navàs.cat

@AjuntamentNavas

/AjuntamentNavas

