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Editorial 
Jaume Casals i Ció
Alcalde

Canviar per millorar

Podríem començar aquesta editorial parlant de 
totes les coses fetes, però segurament té més sentit 
intentar parlar d’allò que ens preocupa perquè no 
sabem com anirà, com la recollida Porta a Porta, 
de la qual ja hem anat informant tant en xerrades 
com en butlletins. És sabut, que d’entrada, els canvis 
acostumen a provocar rebuig, sobretot per la por a 
allò desconegut. Penseu que fa trenta anys quan es 
van posar els primers contenidors força gent hi veia 
un sistema perjudicial i complicat, i preferien seguir 
deixant la bossa d’escombraries davant de casa que 
no pas haver de caminar uns metres i portar-ho fins 
a un contenidor on els residus hi passarien tot el dia 
i desprendrien males olors, sinó pregunteu-ho als 
qui tenen algun contenidor a prop de casa. Al cap 
d’uns anys va venir un altre canvi, tot afegint un 
conjunt de contenidors de colors i se’ns demanava 
que ara havíem de triar entre les coses que llançà-
vem i havíem de separar el vidre, el paper, els enva-
sos, el rebuig i l’orgànica. Se’ns demanava complici-
tat i que participéssim en la tria de les escombraries. 
Ha passat el temps i s’han fet moltíssimes campa-
nyes per conscienciar i potenciar aquesta separació 
selectiva i ens trobem que encara és un tant per cent 
molt baix, cosa que vol dir que la majoria no està se-
parant els residus correctament. Hi ha una cosa que 
també haureu notat en tots aquests anys, des d’abans 
del primer contenidor i en tots els pobles, i és que el 

rebut de les escombraries no ha parat de pujar, i això 
en una part important és perquè no hem separat 
les deixalles correctament. Sabíeu que l’ajuntament 
cada any es gasta aproximadament uns 435.000€ 
en la gestió de residus? És una xifra alta, que fa 
que intentem anar repensant com podem millorar 
aquest servei i al mateix temps que no s’encareixi 
i, si és possible, intentar baixar el preu de la taxa 
d’escombraries, perquè l’ajuntament no hi guanya 
diners amb les escombraries. Estem parlant molt 
d’economia i poc del medi ambient, que és un altre 
dels principals afectats per la gestió incorrecta dels 
residus. Hauríem de tenir molt en compte que aquest 
esforç s’ha de fer entre tots i serveix per construir 
un planeta millor. En el nostre entorn més imme-
diat ja han fet el pas a Santpedor, Artés, Oló, Prats 
de Lluçanès, Navarcles...ja sabeu que mai plou a 
gust de tothom, però si parleu amb veïns d’aquestes 
poblacions, de ben segur que la majoria us dirà que 
el canvi de model també té molts avantatges. No us 
quedeu només amb aquella opinió negativa que us 
ha arribat. Penseu que ara deixarem el cubell d’es-
combraries ben tancat sense emetre olors davant de 
casa i us estalviareu el trajecte fins als contenidors, 
perquè ara només quedaran els de vidre i haurem 
guanyat aparcaments. És el camí a seguir, i també 
estem a mig camí. Acompanyeu-nos que la voluntat 
de fer canvis és per millorar el trajecte. 

Més informació a: www.navàs.cat @AjuntamentNavas /AjuntamentNavas
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L’ANTIC ESCORXADOR: DE LA 
MORT A LA VIDA
Passar a ser un indret de mort a un 
espai de la vida amb la cultura del 
vi i la pagesia de rerefons, és un dels 
objectius del projecte. L’ajuntament 
impulsa la seva rehabilitació i refor-
ma per convertir-lo en un espai enotu-
rístic i d’experiències que expliqui 
l’evolució històrica de la viticultura i 
altres cultius al municipi i a la comar-
ca. Un centre de referència i únic al 
Bages, que parlarà d’història, de vari-
etats locals, de la vida dels nostres pa-
gesos, i esdevingui també un impuls 
de l’economia local i comarcal.
 El projecte té un pressupost de 
323337,31 euros, dels quals l’Ajun-
tament n’acabarà posant 200620,37 
euros. L’avantprojecte de reforma, 
que és de l’arquitecte navassenc Lluís 
Iglesias, contempla teulada nova, l’en-
derroc de la paret divisòria central de 
l’edifici, i l’adequació total de l’espai 
a la normativa vigent i als serveis 
necessaris per a esdevenir un espai 
enoturístic, amb la seva museïtzació o 
equipament com a centre d’interpre-
tació i acollida per a turistes.
 L’antic escorxador es va aixecar 
l’any 1923 com a servei municipal 

indispensable per l’economia del 
moment. Pagesos de la contrada 
baixaven al nucli de Navàs a sacrifi-
car els animals per al mercat càrnic 
oví, vaquí i porcí. El 1961 es va tirar 
a terra i es va refer, tot aprofitant al-
guns materials. I finalment, als anys 
80 va tancar les seves portes, i des 
d’aleshores ha restat en desús excepte 
en moments puntuals. Ara mateix ja 
ens apropem a la vintena d’anys que 
aquest espai no ha tingut cap acti-
vitat, i creiem que és una propietat 
municipal a la que li hem de donar un 
nou ús.

LA PALLISSA DE CASTELLADRAL: 
UN CENTRE ÚNIC D’INTERPRETA-
CIÓ DE LA LLUNA
La pallissa de l’antiga rectoria de 
Castelladral, que va ser rehabilitada 
la legislatura passada tindrà, tal com 
es preveia, un ús didàctic, pedagògic i 
històric entorn de la lluna i les seves 
influències en la vida i les feines al 
camp. Un centre de referència sobre 
l’efecte de la lluna a les nostres vides, 
al nostre passat i present. L’espai 
d’interpretació de la lluna ocuparà 
les dues plantes de l’edifici, i serà 
un banc de recursos per atraure 

escoles i visitants en general al nostre 
municipi. El projecte d’implementació 
com a centre d’interpretació té un 
pressupost de 44.511,96€ dels quals 
16.895,56€ els hem aconseguit dels 
fons FEDER, i 27.616,40€ els hi posem 
de fons municipals.
 En aquesta subvenció inicialment 
ens hi hem presentat 10 municipis 
agrupats mitjançant el Consell 
Comarcal del Bages que és qui s’en-
carregarà de coordinar la licitació i 
l’execució de les obres. Actualment, 
els municipis que hi participen són 
Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Cas-
tellbell i el Vilar, Navarcles, Navàs, 
Sallent, Sant Vicenç de Castellet i 
Santpedor. Cal destacar que Navàs és 
l’únic municipi que ha presentat dos 
projectes que combinen la recupera-
ció del patrimoni amb una voluntat 
de potenciar noves realitats econòmi-
ques vinculades al turisme i l’apro-
fitament dels recursos del nostre 
entorn. L’esforç que de moment hem 
realitzat té una primera recompensa 
econòmica en forma de subvenció 
i de reconeixement de l’interès del 
projecte, ara es tracta d’anar-lo treba-
llant perquè ben aviat pugui ser una 
realitat.

Fons europeus per a restituir 
i dinamitzar el patrimoni

L’Ajuntament de Navàs forma part d’un projecte FEDER dins l’àmbit 
d’actuació turistica del Geoparc, impulsat per 10 municipis del Bages 
que permetrà la rehabilitació de l’antic escorxador al nucli de Navàs i 
la dinamització de l’antiga pallissa de Castelladral. Així, Navàs obtin-
drà 139.612,51 euros de finançament per aquests projectes.

Sessió al Consell Comarcal dels fons FEDER Josep Pelegrín en un acte a l’antic escorxador de Navàs
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La sobirania 
alimentària més 
viva que mai

La primera bona notícia que us 
volem transmetre és la que el nostre 
projecte ha estat seleccionat perquè 
ens adjudiquin una subvenció de la 
Fundació Daniel & Nina Carasso, 
aquesta és de 20.000€ durant 1 any 
per a desenvolupar un projecte 
de Governança Alimentària que 
començarà amb un estudi a fons 
del model alimentari del municipi 
per concloure amb la creació d’un 
Consell Alimentari Municipal que 
permetrà a tota la població interes-
sada participar de les decisions en 
matèria agroalimentària del muni-
cipi. A més, la pròpia Fundació ens 
ha convidat a participar activament 
del grup de treball sobre Sistemes 
Alimentaris Territorialitzats en 
el qual hi participaran 9 entitats 

municipals o aliances de municipis 
de diverses dimensions i caracterís-
tiques. Aquest fet el valorem molt 
positivament perquè aprendrem 
d’altres experiències i compartirem 
la nostra pròpia. El primer semina-
ri de treball en el que participarem 
serà el proper 13 de setembre a 
València.
 La obtenció d’aquesta subvenció 
són els fruits obtinguts del fet de tei-
xir unes aliances amb actors claus 
que treballen en pro de la sobirania 
alimentària en el nostre territori. 
Un d’aquests actors és l’Associació 
de Menjadors Ecològics amb qui el 
passat diumenge 21 de maig vam 
organitzar unes Jornades per la 
Sobirania Alimentària amb el títol 
“Sembrem principis i cuinem expe-

riències per transformar el model 
alimentari a Navàs”. En aquestes hi 
van participar un centenar de per-
sones i van concloure amb un dinar 
popular saludable, sostenible i just 
(100% ecològic i de proximitat).
 Un altre dels actors que s’ha 
posat a treballar en la nostra alian-
ça és l’associació Arran de Terra, 
eines per la Dinamització Local 
Agroecològica. Des de fa uns pocs 
mesos han començat a fer un estudi 
de la situació de la pagesia i del món 
agrari al nostre municipi. Estan 
cercant informació estadística, 
informació històrica, realitzant en-
trevistes a agricultors i a persones 
coneixedores de la realitat agrària 
del territori per poder redactar un 
informe que posteriorment serà 

El projecte de Navàs Sobirania Alimentària ja fa més de 9 mesos 
que camina i, malgrat aquest poc temps per a un projecte d’aquesta 
envergadura, en comencem a veure les primeres flors que intuïm que 
ben aviat ens donaran uns bons fruits.
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compartit i debatut en una jornada 
pública per a poder discutir i millo-
rar aquesta anàlisi. Els principals 
objectius d’aquesta primera fase 
de treball, que conclourà a finals 
d’any, seran els d’obtenir aquest 
anàlisi participatiu i de constituir 
un grup motor que lideri un procés 
de Transició Agroecològica per a 
millorar la viabilitat social, eco-
nòmica i ambiental dels projectes 
agraris.
 El quart dels actors que hem 
sumat a l’aliança també ja ha 
començat a treballar amb nosaltres, 
però esperem que es vagi perfilant 
millor la seva contribució en un 
temps. Estem parlant del projecte 
MengemBages de la cooperativa 
Frescoop, la qual ja està distribuint 
productes ecològics i de proximitat 
a la Residència Municipal de la Gent 
Gran gràcies a la bona predisposició 
que ha mostrat l’equip de cuina per 
començar una transició cap a una 
cuina més saludable i sostenible en 
aquest equipament.
 I, finalment, el principal actor 
d’aquesta aliança per la Sobirania 
Alimentària a Navàs som nosaltres 
mateixes, l’Ajuntament. Des de 
l’Administració Pública hem d’ad-
quirir els principals compromisos 
de fer avançar el model alimentari 
cap a una sostenibilitat ambiental, 
econòmica i social. Això passarà, 
principalment, perquè en qualsevol 
dels actes gastronòmics on hi par-
ticipem garantim que els aliments 
que hi trobarem seran ecològics i 
de proximitat, sempre que es pugui. 

Ja ho vam fer durant les Jornades 
per la Sobirania Alimentària del 
diumenge 21 de maig, ho hem fet per 
l’Ad Libitum de Castelladral gràcies 
a la col·laboració de la cuina de l’Al-
berg i ho farem a la Bouada de Festa 
Major. Serem conseqüents amb el 
projecte, perquè la millor manera de 
protegir el territori és confiar en la 
gent que hi treballa, perquè aquest 
serà el millor retorn que obtindrem 
al comprar els seus productes.
 A més, com ja sabeu, us estem 
animant a que compreu aquestes 
productes que ajuden a construir 
territoris més nets i sostenibles, 
participant de la campanya amb la 
Targeta SA anant a comprar als 
Establiments Adherits (ja en son 
30) i per cada 10€ de compra en 
productes fets a Navàs, de pro-
ximitat i ecològics obtindreu un 
segell. Un cop omplerta la Targeta 
SA amb 10 segells, ara obtindreu 
una bossa de roba feta amb cotó 
orgànic i estampada amb tintes eco-
lògiques de base aigua a Barcelona, 
a més d’estar fabricada seguint els 
criteris del comerç just, garantint 

unes condicions laborals i uns sous 
dignes. Gràcies a la bona feina de la 
Cooperativa PromoÈtic.
 Per acabar, volem explicar-vos 
com de contents estem que l’Hort 
de Cal Tomàquet estigui tant 
carregat de bons fruits. Les 13 
famílies participants estan a hores 
d’ara començant les collites de 
primavera-estiu, collint tomàquets, 
carbassons, mongetes, albergínies, 
pebrots, melons, síndries, etc. La 
varietat cultivada és molt alta i això 
dóna molta vida, bàsic per mantenir 
una bona harmonia entre tots els 
habitants de l’hort ecològic. En el 
terreny hi hem hagut d’invertir uns 
quants diners per adequar-lo per 
al seu cultiu, uns 10.500€ que ja no 
haurem de tornar a posar el proper 
any, i uns altres 1.500€ en formació 
i difusió del projecte que serà el cost 
aproximat del projecte per cada any. 
Cal recordar que ens van realit-
zar quatre jornades formatives en 
horticultura ecològica que van ser 
un èxit i que aquestes eren obertes 
a tota la població interessada en la 
matèria.
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El POUM que es va començar a 
redactar l’any 2009 es troba ara 
mateix en la tercera aprovació ini-
cial. Fa menys d’un any es va fer la 
segona aprovació, ja que la primera 
s’havia fet el 2011 i al canviar de 
Govern, es va començar a treballar 
en un nou document. Aquest, però, 
no es va poder aprovar ja que hi ha-
via incompatibilitats amb l’anterior 
regidor per ser-ne part afectada. Un 
cop la CUP entra a governar en soli-
tari, es posa fil a l’agulla per redac-
tar un nou planejament, corregint 
els errors de l’anterior que només 
responien a interessos particulars, 
com podien ser les requalificacions 
del polígon industrial.

 Així doncs, amb el nou docu-
ment que posava el planejament al 
servei de les persones, es va entrar 
en un període d’al·legacions que va 
durar 75 dies, gairebé el doble del 
termini legal. En aquest període es 
van entrar unes 30 al·legacions que 
van ser estudiades i incorporades 
en gran part. Val a dir, però, que hi 
va haver 3 d’aquestes al·legacions 
que feien referència a les zones 
verdes i al percentatge que marca la 
llei. I van ser precisament aquestes 
al·legacions que van provocar anar 
a una tercera aprovació inicial. 
El motiu és senzill, la normativa 

diu que s’ha de complir el 20% de 
zones verdes i no es complia. No 
es complia perquè s’havien tingut 
converses amb Urbanisme de la 
Generalitat, que és qui ha d’aprovar 
el document en últim terme, on 
se’ns va dir que al ser un municipi 
rural, no calia complir la normativa 
estrictament i que es valorava molt 
positivament l’esforç que es feia per 
aconseguir zones verdes tenint en 
compte l’estat actual. Amb aquestes 
al·legacions però, les converses es 
quedaven en paper mullat i s’havia 
de complir sí o sí. La nostra solució 
va ser augmentar la figura dels 
parcs periurbans, creant-ne tres de 
nous per tal d’arribar a la superfície 
mínima de zones verdes. Una figu-
ra, la del parc periurbà, que va ser-
vir d’exemple per a altres municipis 
per solucionar el mateix problema 
i que ens van venir a veure reco-
manats per Urbanisme com a una 
bona solució. Aquesta figura permet 
aconseguir la zona verda necessària 
a un cost molt inferior, ja que al ser 
sòl no urbà, el preu dels terrenys no 
té res a veure amb els del sòl urbà. 
Cert és també, que estem a l’espera 
que surti la nova llei del territori i 
on es preveu que els municipis ru-
rals no hagin de complir amb aquest 
percentatge de zona verda ja que no 
té massa sentit tenint el bosc i la 
natura a tocar. Així doncs, jugant 
amb aquestes dues coses, hem col-
locat els parcs periurbans al final 
de la vigència del POUM, a l’espera 
que entri en vigor aquesta nova llei 
del territori i que es pugui fer una 
modificació puntual per eliminar 
els tres parcs periurbans nous i així 
no haver de comprar els terrenys. 
Però seguim reivindicant el Bosquet 
de l’Alzineta, per recuperar una 
zona d’esbarjo.

 Aquest és el canvi més subs-
tancial entre la segona i la tercera 
aprovació. Tot i així, també hi ha un 
altre punt que ha comportat contro-
vèrsia al nucli d’El Mujal. I és que 
moltes de les al·legacions que es van 
presentar, concretament nou, feien 
referència a El Mujal. Moltes també 
es van acceptar, excepte, les que 
volien uns nous drets de construc-
ció sense tenir cap deure. Però en 
l’espai entre el carrer de Baix i del 
Mig, les normes actuals permetien 
fer-hi habitatges i segons els nostres 
juristes s’hi han de mantenir. 
Potser sentireu rumors que això és 
fals, però nosaltres no som juristes i 
estem a les mans dels nostres asses-
sors. Us podem assegurar però, que 
no tenim cap interès particular en 
què es facin habitatges allà ni tenim 
cap acord amb el Bisbat. Per nosal-
tres, si hi ha la possiblitat de treure 
aquests habitatges sense que suposi 
un cost important per l’Ajuntament 
ho farem, però ja estem escarmen-
tats amb sentències judicials i no 
podem permetre que es repeteixin 
aquests errors. Si fem un pas, hem 
d’estar molt segurs que és un pas 

El POUM posa l’accent en 
quatre grans zones verdes

La tramitació del 
POUM és important 
perquè en depenen 
temes com la 
qualificació dels 
terrenys on ha d’anar 
l’institut públic.
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ferm. I una mostra d’aquesta volun-
tat és que ja s’ha reduit una planta 
les noves edificacions d’aquest sec-
tor, reduint més de 1000 m² el sostre, 
i estem treballant per reduir-ho al 
mínim possible. Repetim, no tenim 
cap interès ocult amb el Bisbat i no 
som responsables dels tractes que es 
fessin l’any 1994.
 Per acabar, volem manifestar 
la importància de tirar endavant la 
tramitació d’aquest POUM, ja que de 
la seva aprovació en depenen temes 
importants com la qualificació dels 
terrenys on ha d’anar l’institut pú-
blic i volem animar a tothom a revi-
sar el POUM i a fer les al·legacions 
que es creguin oportunes per tal 
de fer un planejament amb i per a 
les persones. Els i les que en vau 
presentar fa un any, veureu com 
la majoria han estat incorporades 
i ja no les haureu de tornar a fer. 
I recordar-vos que tant el regidor 
d’Urbanisme com l’arquitecte del 
POUM estan a la vostra disposició 
per resoldre els dubtes que tingueu 
o consultar els documents que us 
facin falta. Trobareu el nou POUM 
al web de l’Ajuntament. 

El departament de Territori i Soste-
nibilitat ha millorat el servei de bus 
entre Berga i Barcelona, que afecta 
els usuaris de Navàs amb una expe-
dició més d’anada i de tornada de 
dilluns a divendres, i al setembre se 
n’afegiran dues més. L’Ajuntament 
de Navàs ha estat un dels organis-
mes públics que havia demanat 
l’augment de serveis a l’empresa 
ALSA, així com també des del Con-
sell Comarcal del Bages.
 Aquests nous serveis fan parada 
només a Navàs i Sallent de manera 
que es millora la velocitat comercial 
en el trajecte de Barcelona-Berga i 
viceversa. El bus surt de Berga a les 

13:15 hores i torna de Barcelona a 
les 17:15 hores, de dilluns a diven-
dres, amb parada només a Navàs i 
Sallent.

A partir de l’1 de setembre hi 
haurà dues noves expedicions 
més d’anada i de tornada que 
faran el mateix recorregut. 
 
 Les de Berga sortiran a les 
10:15 hores i a les 16:30 hores. I 
les tornades de Barcelona seran a 
les 12.30 hores i a les 20:00 hores. 
Aquest increment del servei és una 
demanda del Consell Comarcal del 
Berguedà.

Unes dues mil llambordes de 
formigó han substituït el dete-
riorat paviment de fusta que hi 
havia al Parc de l’Estació. 
 El canvi de materials resol 
el problema del mal estat de les 
passarel·les i millora aquesta zona 
d’esbarjo al centre de Navàs.
 L’antiga passarel·la de fusta s’ha-
via erosionat amb el pas del temps 

fins a fer-se malbé i posava en risc el 
passeig dels vianants, i per això s’ha 
hagut de substituir. El manteniment 
regular dels vials tenia uns costos 
molt elevats.
 L’Ajuntament de Navàs hi ha 
destinat un pressupost de 13.098€. La 
Brigada Municipal ha col·laborat en el 
projecte netejant i condicionant l’es-
pai per abaratir el cost de l’obra.

Més busos directes 
a Barcelona

Llambordes al Parc de 
l’Estació
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El proper mes de novembre hi haurà 
un canvi de model en el sistema de 
recollida d’escombraries al poble. 
Bé, a Palà trigarà una mica mes de 
temps, a principis de 2018, ja que el 
servei el farà l’Ajuntament de Súria 
per tal de reduir costos econòmics i 
ambientals, i ens haurem d’adaptar 
als seus temps. Però segur que ja 
ho sabeu, perquè ja portem mesos 
fent campanya i pedagogia per 
aquest canvi, de fet, en vam comen-
çar a parlar amb la ciutadania fa 
més d’un any.
 Després d’estudiar a fons la 
temàtica, s’ha arribat a la con-
clusió que cal un canvi de model, 
ja que els nivells de reciclatge al 
nostre poble són molt baixos i cal 
augmentar-los. I la nostra valoració 
és que la millor manera de donar 
aquest servei amb uns bons índexs 
de reciclatge és la recollida porta a 
porta (PaP). I perquè creiem que és 
el millor model, intentarem resu-
mir-ho en aquestes pàgines.

PROBLEMES DELS  
CONTENIDORS 

Cada contenidor és un mini 
abocador. No existeix cap mena de 
control sobre qui i què s’hi tira, i 
per tant, el reciclatge és voluntari. 
D’aquesta manera només un per-
centatge molt petit de la població 
recicla. A més, hi ha gent que hi 
deixa voluminosos al costat o per 
mandra de plegar el cartró ho dei-
xa també a fora, deixant el carrer 
brut i amb mala imatge.

Al tenir una taxa universal 
d’escombraries, tothom paga 
el mateix i per tant el sistema 
amb contenidors acaba sent molt 
injust. Paga el mateix una persona 
que no recicla i que tot el seu resi-
du és un cost pel poble, que la que 
ho recicla tot i que fa que el poble 
rebi un retorn de diners per la 
venta dels materials (paper, vidre, 
envasos).

Les indústries que no tenen un 
gestor de residus privat, tal com 
marca la llei, poden utilitzar (i així 
ho hem detectat) els contenidors 
del poble per llençar els seus 
residus, producte d’una activitat 
que els hi genera beneficis. Però en 

canvi, la gestió de les seves deixa-
lles la paguem entre tots i totes.

Els contenidors fan pudor, sobre-
tot a l’estiu, ja que és inevitable. 
Aquest fet provoca que gairebé ningú 
els vulgui a sota o a prop de casa 
seva o del seu comerç, existint una 
problemàtica en aquest sentit que 
és impossible de solucionar, ja que 
sempre hi haurà algú que no estarà 
content. A més, ocupen espai que es 
podria destinar a aparcaments o a 
qualsevol altre ús públic.

Cal portar les escombraries fins al 
contenidor més proper, essent un 
esforç per part dels ciutadans.

Els contenidors són objecte d’actes 
vandàlics com la seva crema o llen-
çar-los per algun marge. En aquests 
anys que portem al Govern ho podem 
assegurar i en algun cas, les conse-
qüències podien haver estat nefastes 
per la proximitat de les llars, per sort 
però, no va passar res greu.

PROBLEMES DEL PaP

No es poden llençar totes les dei-
xalles al mateix dia i cal deixar-les 
davant de casa en l’horari i calendari 
establert.

El Porta a Porta (PaP) 
s’implanta a Navàs

La nostra valoració és 
que la millor manera 
de donar aquest servei 
és la recollida porta a 
porta (PaP)

PAPER I CARTRÓ

NO

Diaris i 
revistes Caixes 

de cartró

• Tovallons i paper de cuina usats
• Mocadors
• Paper plastificat o satinat
• Paper carbó
• Cel·lofana
• Brics
• Grapes, espirals, folres, clips,...

Paper usat Sobres i 
cartes

Envasos de 
plàstic

Llaunes

Brics

Pols 
d’escombrar Ceràmica

Safates de 
porexpan

Aerosols

Xapes i taps 
metàl·lics

Oueres de 
cartró

ENVASOS RESTA

NO
• Envasos plens
• Pneumàtics
• Pots de productes químics
• Electrodomèstics i productes electrònics

• Piles
• Càpsules de cafè
• Roba i sabates
• Petits electrodomèstics
• Vidre pla (miralls, vidres de finestres  
  trencats...)
• Medicaments
• Cartutxos d’impresora

Aquests residus van a la deixalleria

NO
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Així doncs, si tenim en compte que 
ja reciclem i posem en una balança 
els problemes que comporta cada 
un dels sistemes, queda clar que cal 
apostar per un model de recollida 
PaP que, a més, també permet un 
millor control sobre els generadors 
de residus i obliga a tothom a fer-ho 
bé, ja que contaminar no hauria de 
ser una opció.

I si entrem a valorar 
els costos econòmics, 
la balança també es 
decanta cap a una 
recollida PaP. 

Si bé és cert que la recollida és una 
mica més costosa (s’ha de tenir 
en compte que es generen 7 llocs 
de treball en contra dels 2 que hi 
ha amb el model actual), aquesta 
diferència de cost es compensa amb 
la venta dels materials aprofitables 
i sobretot amb la disminució de 
l’import total que paguem a l’abo-
cador per llençar el rebuig, que ara 
mateix és el 70% del que generem. A 
més, l’any 2018 passarem de pagar 
75€/tn a pagar-ne 105€/tn, ja que 
l’Agència Catalana de Residus 

(ACR) obliga a fer un tractament 
al rebuig, i per finançar la planta 
necessària a l’abocador comarcal, 
cal que els nostre rebuig viatgi fins 
a Vacarisses perquè el pre-tractin, 
i després torni a Bufalvent perquè 
sigui enterrat. Així doncs, com més 
rebuig fem, més pagarem per la 
gestió del residus i això acaba re-
percutint a la taxa d’escombraries, 
que ja és prou alta. Amb el model 
del PaP, podem assegurar que la 
taxa no pujarà en els pròxims anys 
i fins i tot, si tot va correctament, 
la podrem baixar. No poden dir el 
mateix els pobles que continuin 
amb els sistema de contenidors. 
 Per últim voldríem remarcar 
que no som els únics ni els primers 
de canviar de model de recollida. Al 
nostre voltant tenim molts exem-
ples de pobles, amb alcaldies de 
tots els colors polítics, que ja han 
fet o estan en procés de fer el canvi: 
Santpedor, Santa Maria d’Oló, 
Navarcles, Prats de Lluçanés, Olost, 
Súria, i ho estan estudiant els Con-
sells Comarcals del Berguedà i de 
l’Anoia. 
 Entenem doncs que tots els par-
tits del nostre poble estàn a favor 
del canvi de model, però evident-
ment les estratègies polítiques fa-
ran que sentiu a dir que no està ben 

dissenyat, que no està ben explicat, 
que s’ha de fer pedagogia, que no 
tenim en compte les industries…
 Hem fet un calendari d’implan-
tació per informar a la població 
amb el temps necessari perquè 
surgeixin tots els dubtes, les pors, 
i es tingui temps de fer les modifi-
cacions necessàries per tal que el 
canvi sigui el més fàcil per tothom. 
Una mostra d’aquesta voluntat, és 
el canvi que s’ha fet en el calendari 
de recollida respecte la primera 
proposta: el rebuig es passarà a re-
collir els dijous i el paper el dilluns, 
d’aquesta manera les perruqueries 
que principalment fan rebuig (els 
cabells ho són) i tradicionalment 
tanquen els dilluns, podran treure 
el rebuig els dijous. També du-
rant el mes de juliol s’ha passat a 
veure els comerços i els veïns de 
les edificacions verticals (blocs de 
pisos) per tal de consensuar quins 
materials necessitaran o quina 
opció de recollida de les proposades 
per aquests tipus d’edificis els hi és 
més còmode, una mostra més que 
no volem imposar res a ningú, sinó 
que volem convèncer que l’única 
solució possible per deixar un món 
més net a les següents generacions 
passa per un canvi de recollida d’es-
combraries.

Peix i carn

Menjar 
cuinat Marro de café 

i infusions

Pa sec
Paper de 
cuina

Closques d’ou, 
marisc i fruits 
secs

Fruita i 
verdura

Taps de 
suro, llumins 
i serradures

Ceràmica Fregalls

RESTA MATÈRIA ORGÀNICA VIDRE

• Piles
• Càpsules de cafè
• Roba i sabates
• Petits electrodomèstics
• Vidre pla (miralls, vidres de finestres  
  trencats...)
• Medicaments
• Cartutxos d’impresora

• Pols d’escombrar
• Excrements d’animals
• Residos d’origen no orgànic
• Materials contaminants
• Líquids (llet, suc, sopa)
• Aliments envasats caducats
• Compreses i bolquers

• Taps d’ampolles i de pots
• Bombetes
• Fluorescents
• Ceràmica
• Pots de vidre de medicaments
• Miralls
• Vidre pla

Aquests residus van a la deixalleria

El vidre es seguirà 
recollint als iglús 
verds, com s’ha fet 
fins ara

NO

NO
NO
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Jornada 
eAdministració

El passat 27 de juny, a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca, es va 
dur a terme una jornada per tal 
de posar en comú les diferents 
plataformes de gestió inte 
na disponibles en el mercat; 
plataformes que poden adquirir 
els ajuntaments per la seva 
adaptació a la nova normativa 
legal existent.
 En aquesta trobada hi 
van assistir deu ajuntaments, 
Consell Comarcal i Diputació de 
Barcelona.
 Durant la jornada es van 
poder veure un total de cinc pla-
taformes diferents, fent èmfasi 
dels aspectes que prèviament 
havien sol·licitat els ajunta-
ments. Aquesta reunió va ser 
organitzada conjuntament pels 
ajuntaments d’Artés, Sant Frui-
tós de Bages i Navàs, i té com 
objectiu primordial cercar una 
col·laboració entre els diferents 
municipis per poder resoldre 
problemàtiques comunes.

Clavegueram i 
embornals
Des de fa uns dies s’ha contractat 
una empresa especialitzada en la 
inspecció del clavegueram, per 
tal d’actualitzar les dades que 
tenim, detectar possibles punts 
trencats i comprovar l’estat de 
les noves inversions que es van 
fer. De moment ja s’han des-
cobert vàries tapes de registre 
tapades per un posterior asfaltat 
del carrer i algunes arquetes mal 
construïdes. Al mateix temps 
s’ha aprofitat per netejar els em-
bornals de les zones del centre 
del poble, fent-se la neteja a més 
de 400 punts.

El passat 20 de juny, les entitats cul-
turals i esportives de Navàs, junta-
ment amb el Pubillatge del 2016 i el 
regidor de Cultura, sense dret a vot, 
van escollir els nous representants 
del Pubillatge navassenc mitjançant 
una prova escrita, una redacció i 
una presentació oral. 
 Després de les valoracions del 
jurat, van accedir a nomenar a:

Pubilla:  Joana Bertran Gómez
1a Dama: Emma Cors Ortiz
2a Dama: Marta Pociello Boqué
Hereu:  Roger Riera Casals
1r Fadrí:  Oriol González Esclusa
2n Fadrí:  Èric Plana Millet

 La seva proclamació es durà a 
terme el proper dissabte, 26 d’agost, 
en motiu dels actes de la festa Major. 
D’altra banda l’actual hereu de 
Navàs, Martí Castanyer va ser elegit 
Hereu de la Catalunya Central.
 A tots ells, enhorabona i molts 
encerts!

Des de l’Ajuntament de Navàs fa 
temps que treballem per la total 
transparència del consistori, i 
recentment hem fet un pas més 
adaptant la web municipal (www.
navas.cat) als ítems que des de l’Ad-
ministració Pública se’ns demana 
en aquesta matèria. Així, si feu 
una ullada a la web, hi trobareu, 
per exemple, les activitats i béns de 

cada un del membres de la corpo-
ració municipal, o les diferents 
contractacions que es duen a terme, 
l’organigrama de l’Ajuntament, 
entre altres.
 D’altra banda, estem en procés 
de renovació de la pàgina web, amb 
l’objectiu de canviar-li la imatge 
per tal de fer-la més accessible, 
senzilla i entenedora. 

Pubillatge navassenc 2017

Portal de transparència

Des del mes de juliol l’Ajun-
tament de Navàs ha posat en 
marxa al servei ER-idCat per 
a tots els ciutadans. Un ser-
vei que consisteix en poder 
validar i obtenir els certifi-

cats digitals idCat de la Generalitat 
de Catalunya sense haver de despla-
çar-se fora del municipi, com s’havia 
de fer fins ara, essent les poblacions 
més pròximes Manresa i Berga.
 El certificat idCAT permet operar 
amb les administracions públiques 
(Ajuntament, Hisenda, Seguretat 
Social...) i assegura la integritat i la 
confidencialitat de les transaccions 
electròniques que envieu per Inter-
net. També us permetrà, per exemple, 
signar documents i correus electrò-

nics amb totes les garanties.
 De moment es pot sol·licitar el 
certificat a través de la web https://
www.idecat.cat i un cop feta la petició 
dirigir-vos a l’OAC de l’Ajunta-
ment de Navàs en persona amb un 
document identificatiu que porti foto 
(DNI, passaport...) on es validarà la 
identitat i ja el podreu descarregar 
des de casa. En un futur es disposarà 
d’un terminal públic per tal que els 
ciutadans puguin realitzar la petició 
des de la mateixa oficina de l’Ajunta-
ment.
 Amb aquest nou servei totalment 
gratuït l’Ajuntament de Navàs vol 
promocionar l’administració electrò-
nica i evitar desplaçaments fora del 
municipi.

Certificacats Digitals
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PlUnes 150 persones van 
participar al festival Ad 
Libitum a Castelladral. 

Un certamen que compta amb el su-
port actiu de l’Ajuntament de Navàs, 
del Consell Comarcal del Bages i la 
banda sonora de White Heaven Vocal 
Grup.
 Clàssics del Gospel acompanyats 
al piano per David Martell van maridar 
amb els plats de Quim Miró, cuiner 
de l’Alberg de Castelladral. El menú 

va començar amb un tast d’olis i fuets 
elaborats amb porcs de raça gascona, 
el parent més proper del qui fou el 
porc autòcton, seguit de plats com 
un gaspatxo amb cigrons, tomàquets 
amb formatge de cabra i secret de 
porc amb salsa de ratafia.
 Àpat, vins i caves corresponien als 
criteris de producte local i de proximi-
tat, alimentació ecològica i sobirania 
alimentària.
 La jornada havia començat amb la 
presentació dels projectes Rebost del 
Bages i Navàs Sobirania Alimentària.

Tast de música i 
gastronomia a Castelladral

La mort sobtada de l’encarregat de 
la brigada municipal, Lluís Obradors 
i Comellas, de 57 anys, el diumen-
ge 9 de juliol mentre caminava per 
l’obaga de les Nou Comes als Rasos de 
Peguera, va deixar el poble de Navàs 
cor-glaçat per la seva inesperada i 
cruel realitat.
 L’Ajuntament de Navàs, en 
corporació, i tots els treballadors 
municipals es van unir al dol familiar 
com a mostra de dolor i solidaritat, en 
un funeral molt emotiu que va omplir 
a vessar l’església parroquial de 
familiars, amics, veïns i coneguts.
 Lluís Obradors estava casat i tenia 
dues filles, havia nascut a la colònia 
Soldevila (Balsareny) un 13 d’agost de 
1959. Arquitecte tècnic amb una llarga 
trajectòria a empreses de la construc-
ció com Viscola i Pons de Navàs, Serra 

de Puig-reig, i des de fa cinc anys com 
a encarregat de la brigada municipal a 
l’Ajuntament de Navàs.
 Persona oberta, treballadora i amb 
un gran sentit de l’humor, exjugador 
del CB Navàs, li agradava col·laborar 
amb la vida associativa de Navàs, 
sortir a caminar amb els amics i ser un 
més de la colla de la Coral Nova. El tro-
barem a faltar i el recordarem sempre. 
Descansi en pau.

Comiat a Lluís 
Obradors

Es consolida el Concurs 
de Relats Breus de 
Navàs

Des de la regidoria de Cultura 
es torna a apostar per les lletres 
consolidant la segona edició del 
Concurs de relats breus Poble 
de Navàs, després del gran èxit 
de participació i de qualitat de 
la primera edició, amb noranta 
dos originals rebuts. L’objec-
tiu d’enguany, tal com apunta 
Genís Rovira, regidor de Cultura, 
és «aconseguir arribar als 120 
originals», una xifra ambiciosa, 
però factible, que, segons Rovira, 
«consolidaria, en només dos 
anys, el concurs» esdevenint un 
dels més prolífics de la Catalunya 
Central en la categoria de relats 
breus.
 Per tal d’assolir aquesta xifra, 
hi ha hagut alguna modificació 
en les bases, la principal és la 
quantia dels premis, que s’ha 
augmentat en 400€ el primer 
premi, 250€ el segon premi, 
i 150€ el tercer premi. També 
s’ha simplificat la tramesa d’ori-
ginals, que hauran d’enviar-se 
en format pdf, al correu electrò-
nic: cultura@navas.cat.
 El termini de presentació de 
les obres clourà el 13 d’agost del 
2017, i el veredicte es farà públic 
en l’entrega de premis, prevista 
pel cap de setmana en què se 
celebra la Fira de tardor (14 i 15 
d’octubre).
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Les Teresines de Navàs
Mercè Comas, Sílvia Aleacar i Mont 
Plans, les Teresines de TV3, van escollir 
les Teresines del futur, que són tres 
nenes de Navàs, Laura Suau Simó, 
Ariadna Pérez López i Martina Serrat 
León. La festa es va fer al teatre Coli-
seum de Barcelona, per celebrar els 25 
anys de la sèrie.

Joana i Núria Bertran
La nova Pubilla de Navàs, Joana 
Bertran Gómez, alumna de l’institut 
de Puig-reig, ha obtingut la nota de 
selectivitat més alta del Berguedà, 
amb un 9,4 (sobre 10). Joana Bertran 
té 17 anys i compta amb un brillant 
expedient acadèmic: la mitjana de 
totes les seves qualificacions durant 
els dos anys de Batxillerat és de 9,73. 
La seva intenció és estudiar cinema a 
l’Escola Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya, de Terrassa.
La seva germana Núria Bertran, de 3r 
d’ESO de l’institut escola Sant Jordi de 
Navàs, va ser premiada amb el primer 
premi dels Jocs Florals de la Catalunya 
Central.

Nil Brià
El jugador de bàsquet Nil Brià, de 
Navàs, que ha compaginat les dues 
darreres temporades amb els equips 
d’EBA i ACB d’Andorra, ha anat a Las 
Vegas a fer la pretemporada a l’espera 
d’una plaça a LEB, que finalment serà 
al Martorell cedit pel l’ICL Manresa, 
que l’any vinent jugarà a la LEB Or. 
 L’aler de 195 cm, va començar a 
jugar als 4 anys amb el CB Navàs i és 
un dels jugadors amb més projecció 
del grup EBA.

Premi Flama
Càritas Parroquial ha estat l’entitat 
distingida amb el premi Flama a la 
cultura popular. El guardó va ser lliurat 
al president de l’entitat Gonçal Garcia, 
que el va rebre en nom de tot el 
voluntariat que treballa a l’associació. 
La festa es va fer el el marc de la Festa 
Nacional dels Països Catalans, el dia 24 
de juny, amb la flama del Canigó, l’en-
cesa de la darrera foguera i l’actuació 
de l’Esbart Manresà, organitzat per 
l’Agrupació Sardanista.

Manuel Cantero jr.
Manuel Cantero jr. Del Club Karate 
Cantero va guanyar el Campionat 
de Karate Vila de Montornès, en la 
categoria Open Aleví, superant a Saúl 
Rodriguez que venia de quedar 3er al 
campionat d’Espanya.

Carles Pachón
El baríton navassenc Carles Pachón va 
ser uns dels 15 finalistes del concurs 
internacional Hans Gabor Belvedere 
Singing Competition, que enguany 
s’ha celebrat al teatre Helikon Òpera 
de Moscou. A la prova s’hi van 
inscriure més de mil cantants de tot 
el món. La primera tria del jurat els va 
rebaixar a 159, i en va seleccionar 59 
per a semifinals. Els tres guanyadors 
del concurs van ser de Rússia, 
Austràlia i Sud-Àfrica. 

35 anys de ràdio
La Veu de Navàs va celebrar els 35 anys 
de l’emissora local amb un dinar, i tots 
els seus col·laboradors, a Castelladral. 
L’actual directora, Elisabet López 
Molgosa, fa 15 anys que lidera aquest 
equip humà de comunicació.

Coral Nova
Del 5 al 7 de maig la Coral Nova ha vi-
atjat al País Basc, a Orio, per participar 
en un intercanvi amb la Coral Salatxo. 
La sortida els va permetre fer visites a 
Zumaia, Zarautz, Sant Sebastia i Orio. 
El concert es va fer a l’església d’Orio, 
sota la direcció de Mercè Redorta.
El mes de juny, la Coral Nova va 
fer a Navàs el concert de fi de curs 
compartit amb la Coral Lerània de 
Barcelona.

Rafa Carmona i Alba 
Martínez
Els atletes navassencs Rafa Carmona i 
Alba Martínez van ser els primers clas-
sificats de la 30èna Marxa Romànica 
de Resistència. El primer de la cate-
goria masculina va fer un temps de 8 
hores i 16 minuts, amb una mitjana 
superior als 10 km/h. La primera fèmi-
na va fer un temps de 08 hores i 53 mi-
nuts. A la Romànica s’hi van inscriure 
128 corredors, a la Minor 87, Mèdium 
46 i a la caminada popular 50.

Festa a Castelladral
L’actuació dels castellers Salats de 
Súria va ser una de les novetats de la 
Festa Major de Castelladral, així com 
un espectacle de màgia amb el Mag 
Rovi. El concurs de truites i el vermut 
popular van ser els actes més concor-
reguts.

Fent poble
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Pòdium pel Fit Kid
L’equip de Fit Kid de l’Eix va fer pòdi-
um al Campionat d’Espanya. Marina 
Costa va defensar la seva plaça acon-
seguida en el Campionat de Catalu-
nya amb una actuació impecable. En 
la mateixa categoria, Laura Torrente 
amb un exercici de nota 10, va acon-
seguir l’or proclamant-se Campiona 
d’Espanya. En la categoria kid modali-
tat duo promoció, la parella formada 
per Guillem Cabra i Carla Gallardo 
van aconseguir el subcampionat 
d’Espanya, així com el duo format per 
Laura Torrente i Marina Costa. En la 
modalitat grup categoria kid, Marina 
Mora, Marina Costa i Laura Torrente 
van ser subcampiones d’Espanya. El 
dia 8 de juliol, l’equip de Fit Kid, va fer 
una festa de fi de curs al Pavelló. 

Country a Navàs
La primera trobada de grups de ball 
country a Navàs va reunir un cente-
nar de balladors equipats amb les 
típiques botes, texans i barrets d’ala 
gran, en una exhibició de coreografies 
al passeig de Ramon Vall.

CE Navàs
El primer equip del Club Esportiu 
Navàs ha assolit l’ascens de catego-
ria a Tercera Catalana, després de 
classificar-se en primer lloc a la lliga. 
Jugadors i tècnics van fer una rua de 
celebració pel poble.
L’entitat ha fet relleu de junta 
directiva, que a partir d’aquest estiu 
presideix Sergi Roca amb un equip de 
nous col·laboradors. 

Torneig de Penyes
Un torneig de Futbol7 organitzat per 
la Penya Barcelonista de Navàs, va 
reunir dotze penyes i cent cinquanta 
nois i noies de categoria cadet-juvenil, 
procedents de Cercs, Moià, St. Julià de 
Cerdanyola, Puig-Reig, St. Vicenç de 
Castellet, Artés, Gironella, Cardona, 
Monistrol de Montserrat, St. Fruitós, 
St. Salvador i Navàs.

Anna Obiols
2.246 alumnes de 2n d’ESO de 191 
escoles d’arreu de Catalunya han 
concorregut al Premi Relat Breu de la 
Coca - Cola i el Departament d’Ense-
nyament. Entre els 18 finalistes, Aina 
Obiolos Castillo de l’EDN, ha passat a 
la Fase Final del Concurs on un jurat 
final, compost per persones rellevants 
de la cultura catalana, examinarà els 
18 relats finalistes i d’aquests n’escolli-
rà un que serà considerat el guanya-
dor final del concurs.

CB Navàs
Després d’una brillant temporada, el 
CB Navàs, s’ha guanyat a pols l’ascens 
de categoria, a Segona Catalana. 
L’entitat ho ha celebrat amb un fi de 
festa de final de temporada amb cer-
cavila i una jornada plena d’activitats 
lúdiques.

Fermí Pérez
Els veterans del CE Navàs han fet un 
homenatge a Fermí Pérez, que va ser 
durant molts anys entrenador del 
club navassenc, jugador, seguidor i 
un incansable animador i promotor 
d’equips de futbol. Jugadors de dife-
rents pobles veïns i antics companys 
van dedicar-li una placa. Públic i ju-
gadors van agrair-li la seva tasca amb 
una gran i emotiva ovació.

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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Pendent
Els representants del PSC de Navàs han declinat 
participar en aquest número de La Plaça.

Grups municipals

Els parcs de Navàs 
Les nenes i nens necessiten jugar i relacionar-se entre 
ells, però ho han de fer en un espai segur i amb unes 
garanties de salubritat que l’Ajuntament hauria de preo-
cupar-se de donar!
 Comencem per el parc de l’Alzineta, hi heu anat 
últimament...?
 La deixadesa i la brutícia imperen en aquest parc. 
L’estat de molts dels elements que hi ha per jugar els 
nens, està en un estat deplorable, i la neteja del parc, fa 
fàstic!
 Els arbres estan descuidats i falta regar-los, doncs 
amb aquestes calors pateixen molta sequera. 
Tan de soroll que varen fer els de la CUP per la tala d’ar-
bres de l’Alzineta per poder fer las pistes de Pàdel, que 
es van fer aprofitant una subvenció, unes pistes molt 
demandades com ho demostra el seu ús actual, i ara per 
deixadesa potser es moriran els arbres que queden.
 No és normal que un parc on hi ha de jugar nens i 
nenes estigui tan descuidat i tan brut com aquest.
 Una llàstima, un parc totalment desaprofitat en un 
bon lloc i amb unes bones vistes.
 Les fotos que acompanyem són del parc de l’Alzineta, 
però aquesta queixa/ denuncia es pot fer extensiva als 
altres parcs, doncs no ni cap que aprovi.
 BON ESTIU!!
 BONA FESTA MAJOR!!
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Serà l’1 d’octubre i anirem a totes per a què aquest cop 
sigui de debò i el resultat, sigui quin sigui, es dugui 
a terme el més aviat millor. Els homes i les dones 
d’Esquerra hi serem fins on calgui, com sempre, també 
des de l’ANC, amb una feina incansable de la qual ja 
n’albirem els fruits. Aquest estiu poseu-vos el cinturó, 
que el trajecte serà dur i ple de sotracs, però ens hem 
marcat arribar al destí que mereixem com a país i ho 
farem. Peti qui peti! Ens trobem en el camí. 
 A Navàs la realitat és una altra, i els tics de majo-
ries absolutes d’altres anys es repeteixen ara amb tint 
oposat. Les paraules diàleg i autocrítica són boniques, 
però es posen poc sovint a la pràctica. ERC podem fer 
millores al POUM i, fins i tot, en un deix de sinceritat 
inèdita, els poden semblar molt sensates i raonades, 
però no es faran realitat. I segur que tu encara no 
saps que els parcs periurbans ens costaran més de 
700.000€! Igualment, podem qüestionar els diners que 
es destinen a admirar la lluna a Castelladral, a fer vi 
a l’antic escorxador i a fer campanyes alimentàries 
precioses, explicant que afecten molt poca gent (podeu 
intuir qui) i advertint que impedeixen fer polítiques 
urgents, com netejar embornals, arreglar camins o 
millorar la neteja dels parcs, entre altres.
 El tema estrella del qual tothom parla ara, però, 
és la recollida d’escombraries porta a porta. Un afer 
delicat, amb exemples propers d’èxit, però també d’al-
tres de cert fracàs, amb molèsties, dubtes, avantatges... 
A ningú no deixa indiferent, perquè aquesta qüestió 
sí que afecta tothom, i canviarà, inexorablement, el 
nostre dia a dia. I no s’ha de fer bé, sinó molt bé! Cal 
resoldre des del minut zero el munt de qüestions que 
legítimament es fa tothom. Ara mateix pels carrers del 
poble es percep por a aquesta mesura, no ens enga-
nyem. És la millor manera? El govern, a part d’enviar 
la Placeta amb quatre dades i programar reunions a 
la Biblioteca, ha de fer un exercici sense precedents de 
conscienciació i informació per tal que això comenci 
amb bon peu. Esquerra Navàs vetllarem per a què 
sigui així i denunciarem qualsevol manca de respon-
sabilitat per part de qui ha decidit transformar un 
«estudiarem la manera d’implementar el sistema de re-
collida d’escombraries porta a porta» del seu programa 
electoral a la realitat més immediata.
 Navassenques, navassencs, bon estiu! Però, sobre-
tot, bona tardor!

Normalment parlem de Navàs, però avui toca fer-ho 
amb perspectiva de país, ja que l’1 d’octubre hi haurà el 
referèndum d’independència. Des del govern de l’Estat 
Espanyol ja ens han anunciat que l’impediran per «tier-
ra, mar y aire» en un estiu que estarà farcit de mentides, 
amenaces i persecucions, tot plegat només per voler 
votar. Haurem d’actuar amb determinació i sense por, 
perquè viure vol dir prendre partit. Quan demanem el Sí 
en el referèndum ho fem defensant les polítiques que hem 
anat desenvolupant al nostre poble i que són aportacions 
pel procés constituent. Prenem partit pel sí, perquè cre-
iem que hem de seguir buscant millores per la majoria de 
navassencs mitjançant línies d’actuació que són noves i 
desconegudes pel conjunt de la població. 
 Els Pressupostos Participatius i altres processos 
que hem engegat busquen que no només siguem consul-
tats cada 4 anys en unes eleccions sinó que el poble també 
decideixi i sigui escoltat més sovint, al mateix temps 
que sigui coneixedor dels números i el funcionament de 
l’ajuntament, així construïm el municipi entre tots. Pen-
sant en tots, per la convivència, la igualtat, el respecte a 
la diversitat, perquè cadascú estimi com vulgui, estem 
desenvolupant accions amb eines com el Pla d’Igualtat 
de Gènere. Hem fet i farem memòria, perquè vam decidir 
trencar tabús i treballar la memòria històrica del 
nostre municipi, ens deien que no hi havia res a explicar 
i encara ens queda molt a dir, molts silencis per trencar. 
Estem desenvolupant projectes com el de Sobirania 
Alimentària amb la lògica d’intentar produir i consu-
mir productes del nostre entorn més immediat amb el 
retorn econòmic i de creació d’ocupació que això signifi-
ca. Parlant de feina, hem fet una aposta per l’OMPLE des 
d’on hem aconseguit que molta gent tornés a treballar i al 
mateix temps s’estan potenciant models de treball coope-
ratiu i més arrelats al municipi. Pel que fa a l’economia 
vetllem per l’eficiència energètica al mateix temps que 
canviem de model (biomassa, solar...) perquè estem farts 
de dependre dels preus que marquen les grans empreses 
amb les seves portes giratòries. Parlant d’estalvi hem op-
tat per la municipalització, o sigui la gestió directa, de 
serveis com la neteja viària i la recollida d’escombraries. 
I parlant d’escombraries, podríem parlar del Porta a 
Porta, un model de recollida que de ben segur implicarà 
molt debat, com tots els canvis, però ho fem pensant en el 
medi ambient i en el futur del nostre poble, perquè volem 
viure, per això prenem partit.
 Bona Festa Major!

Viure vol dir prendre partitBona tardor!
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Es tracta d’entrevistar a les nostres 
persones més grans, les que ens po-
den aportar testimoni dels indrets, 
les feines, i els moments al nostre 
municipi dels quals encara en poden 
tenir memòria, en definitiva refer 
de l’oblit qui hem estat i per tant qui 
som.
 Ho farem de forma participa-
da amb veïns/es del municipis, i 
volem prendre com a pretext i fil 
conductor la vida de l’Isidre Soler. 
Una persona que va néixer a Palà de 
Torroella, de jove es va traslladar 
a Castelladral amb la família, on hi 
va viure la Guerra Civil, i finalment 
va baixar a treballar a la fàbrica al 

nucli de Navàs. Aquest recorregut 
personal ens permet explicar el 
conjunt del municipi i dels afers col-
lectius que hi van ocórrer. Alhora 
Isidre Soler era un gran coneixedor 
de les nostres contrades, sabia els 
noms dels plans, les valls, i els 
indrets de cada racó del municipi. I 
aquest serà també un dels eixos de 
treball, explicar la geografia del mu-
nicipi i el seu patrimoni (baumes, 
fonts, plans, tines, sitges...).
 Aprofitant l’embranzida del 
projecte s’elaborarà, fruit de la col-
laboració de diferents persones que 
el coneixien i li sabien la vida, una 
auca de 48 escenes que permetran 

reviure indrets, moments històrics, 
o trets culturals del nostre muni-
cipi a través de la vida de l’Isidre 
Soler.

UN IMPULS A L’ARXIU  
MUNICIPAL
Els treballs de recerca engegats per 
l’ajuntament esdevindran també 
un impuls de l’arxiu fotogràfic 
municipal. Es faran noves incor-
poracions d’imatges, documentaci-
ons i informació que seran també 
consultables a: 
arxiufotografic.navas.cat

Deixar constància i preservar la memòria del 
nostre passat recent és un dels objectius del 
projecte que anomenem «Memòria pagesa».

PlESTIU 2017
44

Isidre soler, amb una colla de talladors de fusta 
als boscos de Castelladral

Isidre Soler, el “Filaborres”

Posta de sol, fent reunió del projecte a la pallissa de Castelladral

A Navàs, la reviurem a través de la 
vida d’Isidre Soler “el Filaborres”

Memòria pagesa
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