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La Plaça 2Editorial

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!

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

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

Un cop més La Plaça arriba a les vostres mans i 
voldríem aprofitar aquest número per desitjar-vos 
un bon any malgrat el context econòmic compli-
cat que tenim a nivell local, nacional i estatal. La 
situació econòmica no millora i veus com les receptes 
que se’ns apliquen des de governs  supramunicipals 
tampoc ajuden gens a millorar la situació. 
   Voldria comentar-vos alguns impediments amb els 
que ens trobem tots els ajuntaments. Per posar-vos 
un exemple, els treballadors municipals han perdut 
la paga extra de Nadal per culpa d’una llei injusta 
feta des de Madrid. Igual que d’altres alcaldes de la 
comarca he renunciat a la meva paga extra i la vo-
lia destinar a contractar dos treballadors aquest mes 
de desembre, però des de l’estat espanyol han fet una 
llei que ho prohibeix ja que no ens deixen augmentar 
la despesa en personal i això fa que des de l’Ajunta-
ment no poguem contractar nous treballadors.
   Per altra banda, les retallades de la Generalitat 
també ens afecten directament i en el darrer any 
hem vist reduïdes les aportacions a l’Escola Bressol 
en un 50% i a l’Escola de Música en més d’un 60%, 

també se’ns han disminuït les aportacions a les 40 
places concertades que tenim a la Residència d’Avis. 
Tot plegat fa que la Generalitat aquest any ens hagi 
aportat uns 190.000 euros menys. Al mateix temps 
també hem vist com es retiraven moltes PIRMIs o se 
n’allargava el seu temps de tramitació.
   Els casos anteriorment comentats afecten a tots 
els ajuntaments però al nostre hi hem d’afegir una 
altra llosa que són els pagaments de les sentències 
judicials heretades d’anteriors governs que superen 
àmpliament tots els imports que us he citat ante-
riorment.
   En aquesta revista us explicarem algunes de les 
actuacions que estem fent i algunes d’elles van 
encarades a potenciar l’estalvi energètic i aprofitar 
al màxim les poques subvencions que es reben. En 
resum, la situació no és gens fàcil però seguim en-
davant tot treballant i combatent les adversitats per 
garantir el futur del nostre poble.

Jaume Casals i Ció
Alcalde
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L’adequació paisatgística de Cal 
Forcada és una actuació que s’em-
marca dins la Ruta de les Colònies, 
d’àmbit supramunicipal, finançat al 
50 % pel Departament de Política 

Territorial de la Generalitat de Ca-
talunya, essent el cost que haurà 
de suportar l’Ajuntament d’apro-
ximadament 55.000E. Pretén realit-
zar la recuperació de l’espai que 
hi ha entre la llera del riu Llobregat 
i el canal d’abastament d’aigua 
a l’espai industrial de Cal Forca-
da. És un indret amb un especial 

valor paisatgístic, mediambiental i 
ecològic. Les intervencions a grans 
trets passen per l’adequació de 
la pavimentació, la col·locació de 
baranes que evitin caigudes acci-

dentals al riu i al canal, i tanques 
que impedeixin el pas rodat de 
vehicles cap a aquest indret; també 
es complementarà amb la dispo-
sició d’aparcament de bicicletes, 
papereres, bancs i taules de picnic. 
L’ús de l’espai no és eminentment 
d’esbarjo, l’Ajuntament de Navàs 
pretén impulsar-hi altres programes 

culturals i educatius (diferents de la 
intervenció que ens ocupa) divul-
gant la història del nostre passat 
recent tèxtil i també del patrimoni 
natural d’aquesta llera del riu, tot 
això amb l’ús de noves tecnologies 
com són els codis QR . La il·lumi-
nació prevista en el camí que des 
de la carretera de Gaià dóna accés 
a Cal Forcada es farà amb lluminà-
ries LED amb captadors d’energia 
solar, de manera que s’evitarà 
un alt cost d’infraestructura de 
subministrament, embrancaments 
i connexions i de despesa de con-
sum energètic, essent més respec-
tuosos amb el medi ambient. Les 
obres s’inicicien durant aquest mes 
de desembre i tenen una durada 
prevista d’un mes.  

 castellet, 
 porta del parc fluvial 

És un indret amb un especial valor paisatgístic, 
mediambiental i ecològic
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L’equip de govern va explicar els cri-
teris que han servit per modificar les 
taxes i els impostos de cara al 2013.

 l’iBi i el 
 valor cadastral 
Darrerament hem notat entre la 
ciutadania una certa confusió entre 
la relació que té l’impost sobre 
els béns immobles (IBI) i el valor 
cadastral dels immobles. Hi ha 
la creença que la quota a pagar 
de l’IBI només és deguda al valor 
cadastral de la finca, i que en con-
seqüència una disminució del seu 
valor provocaria una disminució de 
l’import a pagar d’aquest impost. 
En realitat l’import de l’IBI no no-
més depèn del valor cadastral sinó 
també d’una xifra entre 0,4 i 1,1 
anomenada” tipus de gravamen” 
que cada ajuntament utilitza per 
augmentar o disminuir la quantitat 
de diners a recaptar en concepte 
d’IBI.

Per cobrir les necessitats 
financeres dels ajuntaments l’IBI 
és la principal font d’ingressos, per 
tant, un augment de les despeses 
o bé una disminució dels ingres-
sos que tingui el municipi, provo-
ca un augment de l’IBI si no vol 
augmentar el deute municipal. Dit 
d’una altra manera, l’any vinent 
molts dels subministraments que 
contracta el nostre ajuntament 
com ara llum, gas, telèfon, etc... 

com a mínim hauran augmentat el 
3% d’IVA respecte a l’any anterior, 
s’hauran de pagar nous subminis-
traments i serveis en el nou institut, 
disminuiran les aportacions de la 
generalitat per alumne a l’escola 
bressol, a l’escola de música i a la 
residència d’avis, etc... malgrat tots 
els esforços que fem per optimit-
zar els recursos, totes aquestes 
despeses de més per poder-les 
pagar necessiten d’uns increments 
en els ingressos. La principal font 
d’ingressos és l’IBI, és lògic doncs 
que aquest es vegi augmentat. El 
que marca doncs realment l’import 
de l’IBI són les necessitats que 
tingui cada ajuntament. 

Això no vol dir que no sigui 
important tenir uns valors cadas-
trals actualitzats, sempre és millor 
que el diferencial entre el valor 
cadastral i el valor del mercat sigui 
el menor possible. Ara, al gener, 
s’aprovarà una llei que permetrà 
als municipis com el nostre, que 
van fer la darrera revisió cadastral 
durant els anys 2007 i 2008 en ple 
boom immobiliari, fer una revisió 
lineal dels valors, això vol dir que 
l’agència del cadastre després de 

la ponderació d’uns valors de cada 
municipi, determinarà un coeficient 
reductor que multiplicat per l’actual 
valor cadastral produirà una dismi-
nució d’aquest. Serà un coeficient 
que s’aplicarà a totes les finques 
per igual. 

Quan tindrem aquests nous 
valors cadastrals reduïts, pagarem 
menys d’IBI? La resposta, malau-
radament, és no, el que marca, 
com ja hem explicat anteriorment, 
la quantitat d’IBI a recaptar són les 
necessitats financeres del poble. Si 
no volem veure reduïts els serveis 
i volem anar pagant tot el que de-
vem no podem ingressar menys del 
que gastem, al contrari, estaríem 
hipotecant encara més els propers 
anys del nostre municipi. El juny 
del 2011 varem trobar un ajunta-
ment amb una motxilla carregada 
de deutes, amb dos rocs enormes 
a dins, i un camí amb pujada al 
davant, al principi el caminar es 
feia feixuc, però pas a pas anem 
assolint petits objectius i a més a 
més aconseguint treure pes de la 
motxilla mica en mica. Quan el seu 
pes sigui suportable llavors, ben 
segur, tots pagarem menys.



Aquest mes de novembre s’ha 
posat en funcionament la nova cal-
dera de biomassa, destinada a la 
producció d’aigua calenta sanitària 

i calefacció a la Residència d’Avis 
de Navàs. La inversió es calcula 
que quedarà amortitzada en quatre 
anys i substitueix l’actual combus-
tible de gas natural per l’estella. 
Aquest material procedeix dels 
excedents de fusta dels boscos, 
genera llocs de treball i afavoreix el 
manteniment del medi natural.

L’Ajuntament de Navàs, previ 
consens amb l’OAM, Patronat de la 

Residència d’Avis i la direcció del 
centre, va decidir la posada en ser-
vei d’aquesta instal·lació, motivada 
per una política de preservació del 
medi natural, per ajudar a fer-lo 
més sostenible i amb la voluntat de 
potenciar les energies renovables, 
especialment, per que amb l’estalvi 
que n’esperem obtenir, podrà millo-
rar la qualitat de vida i el benestar 
dels nostres avis.

La instal·lació ha estat sub-
vencionada amb un import de 
39.117,66 € per l’Institut Català 
d’Energia essent el cost total de la 
inversió 86.928,15 euros.

Atenent al cost efectiu d’aques-
ta instal·lació, el tipus de combus-
tible que fins ara s’emprava,i asses-
sorats per tècnics competents 
en la matèria per part del Consell 
Comarcal de Bages, s’ha estimat 

que aquesta inversió quedarà 
completament amortitzada en un 
període de quatre anys.

Per la implantació de l’edifi-
cació que conté, tant el dipòsit 
de l’estella com la pròpia caldera, 
s’ha tingut en compte els requeri-
ments de càrrega de la sitja, la 
necessària proximitat a la ins-
tal·lació d’aigua calenta sanitària 
existent, no dificultar l’ampliació 
de l’actual residència, disminuir 
l’impacte ambiental al màxim i, 
a petició de la direcció del cen-
tre, no reduir la vista panoràmica 
que des del menjador hi ha sobre 
Navàs i en direcció a Montserrat. 
La intervenció quedarà conclosa 
amb l’arranjament, l’enjardinament 
exterior i col·locació de bancs en 
un dels llocs del jardí preferit pels 
avis de la Residència.
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la instal·lació ha estat subven-
cionada amb 39.117,66 E  per 
l’Institut Català d’Energia

 estalvi i  
 Benestar pels avis 

Estalvi En El canvi 
d’il·luminació a l’ajuntamEnt 

El govern municipal substituirà 
les bombetes i fluorescents dels 
espais de la planta baixa, primera 
planta, i part de la segona. També 
els fluorescents que il·luminen 
l’interior de les arcades de la plaça 
de l’Ajuntament, i l’exterior de la 
Policia Local. Els nous tubs de 

fluorescents tenen un estalvi teòric 
d’entre un 45-50 per cent, i les 
bombetes de LED d’un 75 per cent. El 
pressupost destinat a aquesta acció, 
que s’inclourà dins el PAES (Pacte 
d’Alcaldes per la Sostenibilitat) serà 
d’uns 9.000 €, i s’amortitzarà en un 
període de 18 mesos. La mesura ha 
de comportar un estalvi d’un 65,23 
per cent en la factura. Un estalvi d’uns 
479 € mensuals o uns 5.738 € anuals. 

Estalvi  
                65,23%
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 participant 
 en les desicions 
Dels cinc projectes que va presentar 
a debat públic l’Ajuntament de Na-
vàs, en la reunió participativa que es 
va celebrar dilluns al vespre a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca, la proposta 
d’instal·lar una caldera de biomassa 
per fer funcionar la calefacció de 
l’Escola Bressol, l’Escola de Música 
i l’Ajuntament, va ser la que va 
recollir més puntuació en la votació 
popular, amb un total de 217 punts.

La caldera de biomassa va 

seduir al públic per ser un projecte 
sostenible, que s’amortitza en nou 
anys, suposa un estalvi econòmic 
d’uns 18.000 € anuals, substituint 
el gas natural o el gasoil com a 
combustible, redueix les emissions 

de CO2, i seria capaç de generar 
alguns llocs de treball amb l’aprofi-
tament de la gestió de boscos amb 
la producció d’estella.

Aquesta proposta serà una de 
les prioritàries a l’hora de destinar 
les subvencions que arriben de les 
administracions supramunicipals, 
com les de la Xarxa de la Diputació 
de Barcelona.

Els cinc projectes que es 
presentaven a la consideració dels 
navassencs, els va presentar el 
regidor d’Urbanisme, Xavi Pons, co-
mençant pel projecte de construc-
ció d’una pista coberta multifuncio- 
nal al costat del Pavelló Municipal 
d’Esports, amb un pressupost de 
180.000 €. Després va venir la pro-
posta d’una caldera de biomassa 
per fer funcionar les calefaccions de 
l’Escola Bressol Quitxalla, l’Escola 
de Música i l’Ajuntament de Navàs, 
amb un pressupost de 180.000 €. 
Amb un projecte a part, també hi 
havia una caldera de biomassa per 

l’Institut Escola Sant Jordi, valorat 
amb 105.000€.

La via verda de Navàs al Mujal, 
d’uns 1.300 metres de recorregut 
i una amplada de 3 metres, la van 
presentar amb una previsió de 
despesa de 130.000€. I, finalment, 
el cinquè projecte era la rehabili-
tació de la pallissa de Castelladral 
com a equipament cultural i centre 
d’interpretació de la vinya i les fases 
de la lluna en l’agricultura.

Els altres dos projectes més vo-
tats van ser la caldera de biomassa 
per l’Institut Escola Sant Jordi (175 
punts) i, la via verda del Mujal (134).

Tots els centres educatius i la Resi-
dència d’Avis de Navàs introduiran 
productes ecològics i de proximitat 
en els seus menús escolars de forma 
progressiva, en una iniciativa conjun-
ta entre la regidoria de Medi Ambient 
i Món Rural, els centres educatius 
públics i concertats, les AMPES, la 
Residència d’Avis i persones títol 
individual.
 Tots els implicats van signar una 
Carta de Compromís per començar 
a introduir productes ecològics i 
naturals als seus menús, a prioritzar 

la compra de productes de proxi-
mitat, a continuar treballant en la 
separació de la brossa, a incentivar 
l’ús de carmanyoles o embolcalls no 
contaminants, a incentivar el consum 
d’entrepans i productes saluda-
bles per als esmorzars i berenars, 
a utilitzar el compostatge de les 
restes orgàniques també com a eina 
pedagògica, a potenciar les activitats 
que fomentin les bones pràctiques 
alimentàries i el respecte al medi 
ambient.
 Els centres col·laboradors són: 

l’Escola Bressol Quitxalla, el Col·legi 
Sant Josep, l’Institut-Escola Sant 
Jordi, l’Escola Diocesana de Navàs i 
la Residència d’Avis de Navàs.
 Els signants han pres el compro-
mís de millorar les bones pràctiques 
en el consum. Pretenen incentivar 
l’ús de productes ecològics com 
una manera de recuperar la nostra 
història i les tradicions. Recuperem la 
consciència de l’estalvi i l’ètica en l’ús 
de productes naturals i de proximitat, 
l’aprofitament i el no malbaratament 
dels recursos que ens dóna la terra. 

Menús amb productes ecològics 

Una caldera de biomassa per 
l’Escola Bressol, de Música i 
l’Ajuntament, guanya la con-
sulta popular
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El present projecte s’emmarca dins 
l’encàrrec realitzat pel Consorci de 
Promoció Turística del Cardener el 
2011 sobre Planejament Territorial, 
per tal d’elaborar una senyalització 
integral del patrimoni dins el territori 
que gestiona el citat Consorci.
El projecte engloba tots els muni-
cipis que formen part de la zona 
geogràfica al llarg del Cardener, 
entre els quals trobem Navàs.
L’objectiu és reforçar la senyalització 
ja existent sobre la zona, existint en 
l’actualitat gran diversitat de senyals 
sobre aquest però amb grans llacu-
nes pel que fa a les necessitats de 
posada en valor i complementació a 
l’oferta turística existent.
 La senyalització turística d’un 
territori esdevé una de les actuacions 
més importants en la posada en 
valor d’un conjunt patrimonial i és 
rellevant per a la imatge del produc-
te de què el territori disposa amb 
l’objectiu de crear sinèrgies dins el 
sector turístic. 
 Podem trobar quatre tipus de 
senyals: direccionals rurals, interpre-
tatives, informatives i direccionals de 
carreteres.
 Uns exemples serien els se-
güents: Senders del Cardener (L’Al-
zineta, St Salvador de Torroella...), 
panells específics de Paisatges del 

Cardener, Patrimoni del Cardener 
(Canal de Cal Forcada, Colònia de 
Palà de Torroella). 
 També s’han distribuït algunes 
taules de picnic i papereres per 
diversos punts del municipi, per a 
facilitar les activitats turístiques pel 
territori. 
 L’Ajuntament de Navàs, i en 
concret el Regidor de Turisme i 
Medi Ambient, Joan Fernàndez, 
lamenta la desaparició dels dos 
consorcis als quals ha tingut vin-
culació fins ara, el mateix Consorci 
Turístic del Cardener i el Consorci 
del Parc Fluvial. I agraeix la magnífi-
ca tasca que han dut a terme fins 
ara, així com l’actitud i tracte rebut 
per part dels professionals que els 
han conformat. 

Senyalització turística

Aquest mes de novembre s’han 
iniciat les obres d’arranjament del 
camí de Castelladral a Palà de 
Torroella. 

Aquestes consisteixen en el 
perfilat del camí i estesa de ma-
terial en la totalitat de l’àmbit del 
projecte i, en trams puntuals, la 
realització de  cunetes i pavimen-
tació amb formigó  en els llocs on 
el trànsit amb vehicle es veia més 

dificultat pel pendent o bé per 
humitats i glaçades.

Les obres estan finançades 
entre l’Ajuntament de Navàs i el 
Consell Comarcal del Bages a tra-
vés del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de la Generalitat (PUOSC).

D’altra banda, recentment, 
s’ha pavimentat la carretera de 
Castelladral a Serrateix, que ne-
cessitava una millora.

Millores al camí de Castelladral a Palà

millorEs al cEntrE dE Palà 
dE torroElla

L’Ajuntament de Navàs està a punt 
d’acabar les obres de remodelació 
de les oficines municipals de Palà 
de Torroella que aviat tornaran a 
recuperar l’activitat i els serveis 
d’atenció a la ciutadania.
 També s’han fet importants 
obres a la carretera de Cardona, 
amb la renovació del paviment, 
l’arranjament i substitució de la ba-
rana, la instal·lació de jardineres i la 
creació d’una àmplia zona d’apar-
caments al centre de la població. A 
la plaça de la Revetlla s’ha renovat 
el paviment.
 Les obres han estat consensua- 
des amb els representants veïnals 
de Palà de Torroella, amb voluntat 
de diàleg i treball conjunt.
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La urbanització del tram del 
Passeig de Circumval·lació entre 
la piscina coberta Municipal i el 
Carrer Montserrat està en la seva 
recta final. D’aquesta actuació 
facilitarà l’accés a l’institut-escola 
Sant Jordi, a l’Eix i a les piscines 
cobertes Municipals. A part de ser 
un tram més executat per anar 
completant, a poc a poc, amb molt 
d’esforç i sense defallir, el Passeig 
de Circumval·lació; vial que, envolta 
de manera perimetral el nucli de 
Navàs.

Les pluges repetides de manera 
discontinua d’aquesta tardor, i la 
més que important afluència de ca-
mions de grans dimensions per al 
subministraments de les parts que 
conformen els mòduls prefabricats 

de l’institut, han dificultat l’execució 
de les obres i les han fet retardar, 
de manera justificable . Aquest re-
tard ha permès però poder consen-
suar una solució d’intersecció 
del vial amb la Carretera de Gaià: 
el departament de Territori de la 
Diputació de Barcelona després 
de presentar vàries solucions, s’ha 
decantat per una rotonda, fora de 
l’àmbit  d’intervenció del projecte 
que ens ocupa. La solució difi-
cultosa per ser la intersecció de 
quatre vies, totes elles importants: 
el Passeig de Circumval·lació, la 
Carretera de Gaià, el Carrer Josep 
Forcada i el Carrer Montserrat, i per 
tenir unes característiques topogrà-
fiques especialment dificultoses.
El tram que ens ocupa i que ara 
queda completament executat, 
a part resoldrà la necessitat de 
l’aparcament de vehicles per a 
l’institut i per a les piscines muni-
cipals cobertes, i dóna resposta 
una de les demandes del nostre 
municipi que feia legislatures que 
es demanava, en especial des de la 
construcció i posada en funciona-

ment de l’Eix, executat deixant de 
banda les necessitats urbanístiques 
exigibles.
 El projecte ha estat redactat ín-
tegrament pels serveis tècnics mu-
nicipals, essent la direcció tècnica 
executada pels tècnics municipals.
El cost de les obres es farà efec-
tiu al 50% pels veïns per mitjà de 
contribucions especials i al 50% 
per l’Ajuntament entenent que 
aquest vial en aquest punt concret 
dóna servei amb molta  especifici-
tat a l’institut-escola, a les piscines 
Municipals, cobertes i descobertes, 
i a la futura zona verda prevista en 
front de la carretera de Gaià. 

Urbanitzen els vials de l’institut

S’omplen les aules d’alumnes
Les obres de la implantació dels 
mòduls de l’institut-escola es van 
iniciar aquest mes d’agost, amb 
l’adequació del terreny per la for-
malització dels patis i els fonaments 
dels mòduls. Una fonamentació molt 
singular específica però comuna per 
a les construccions amb mòduls, 
feta a requeriment del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.
 La segona quinzena de setembre 
es van iniciar les obres de subminis-
trament de mòduls, així com les de 
subministrament i embrancaments 
amb serveis: electricitat, aigua, tele-
fonia, internet i clavegueram.

 A finals de setembre, i fins el 21 
d’octubre, es va treballar en l’interior 
dels mòduls per tal d’adequar-los. A 
l’exterior es van fer els dos patis que 
disposarà el centre i les tanques de 
seguretat.
 Queda reservat l’espai per a la 
instal·lació del cinquè mòdul, en la 
vessant nord, i l’espai pel segon pati 
en la vessant est, que s’espera fer 
aquest proper estiu.
 La intervenció s’ampliarà també 
aquesta primavera amb la incor-
poració d’elements de joc al pati, 
megafonia i arbres que facin ombra, 
per a millorar les condicions en el 
pati durant els mesos lectius on la 

radicació solar sigui més molesta . 
La intervenció que ha de fer front 
l’Ajuntament ha estat d’aproxima-
dament 140.000 euros, IVA inclòs, 
que comprèn les partides de condi-
cionament del terreny, fonamenta-
ció i murs, instal·lacions, elements 
de seguretat i tanques i arranjament 
de pati. 

La urbanització del Passeig de 
Cincumval·lació resoldrà el 
problema d’aparcaments a la 
zona de l’institut i les piscines 
municiplas
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EL caporal Jordi Martínez, fins fa 
poc, cap de la Policia Local de 
Sant Fruitós de Bages, és el nou 
comandant de la Policia Local de 
Navàs, una mesura que s’ha pres 
per donar un nou impuls organitza-
tiu i de servei del cos policial.

El govern municipal continua 
treballant amb la Policia Local per 
millorar-ne aspectes d’organització 
i eficiència perquè sigui cada vega-
da més un cos de servei i de proxi-
mitat. El consistori creu que és una 
eina transversal que afecta a tots 
els departaments de l’Ajuntament, i 
que la millora del seu funcionament 
beneficiarà a tot el global de la 
institució.

Després de mesos de tre-
ball, han arribat alguns canvis en 
l’organigrama policial i en els seus 
equipaments. El més important és 
la incorporació d’un nou coman-
dant, el caporal Jordi Martínez, una 

persona de llarga experiència dins 
l’àmbit de la Policia Local. Aquest 
canvi comportarà una millora quali-
tativa en l’organització policial i una 
millora en l’assoliment dels objec-
tius que s’ha marcat la regidoria de 
Governació i el conjunt del govern 
municipal. Juntament amb el canvi 
de comandament, l’acompanyarà 
l’arribada d’un nou vehicle policial, 
l’imminent remodelació de les de-
pendències policials i la renovació 
de material per als policies.

El manresà Jordi Martínez té 
una trajectòria de més de 22 anys 
exercint diferents funcions policials. 
Ha passat per la policia local de 
Manresa de 1990 fins al 2007, d’on 
ja com a Caporal, va anar a Sant 
Fruitós on gestionà i transformà el 
què aleshores era un cos de vigi-
lants de Policia Local. En el darrer 
any ha participat en l’impuls de la 
policia associada Pla de Bages que 
promouen diferents ajuntaments de 
la comarca.

Així, Jordi Martínez, arriba a 
Navàs assumint un nou repte orga-
nitzatiu i creatiu en un dels munici-
pis més grans de la comarca. Joan 

Fernández, regidor de governació 
de Navàs li dóna públicament la 
benvinguda i assegura que «de 
ben segur obrirà una nova etapa 
il·lusionadora i enriquidora pel 
conjunt del cos i, en conseqüèn-
cia, per l’Ajuntament». Afegeix que 
«són mesos de treball que s’aniran 
visualitzant en un futur proper, uns 
canvis de millora on el nou coman-
dament en serà un puntal.»

Nou responsable de la Policia Local

Navàs reorganitza la Policia 
Local amb Jordi Martínez com 
a nou comandant

curs dE curEs Pal·liativEs a 
la rEsidència

Una vintena de professionals de la 
Residència d’Avis de Navàs han fet 
un curs de cures pal·liatives, gràcies 
a la col·laboració del sindicat UGT. 
El curs plantejava proporcionar els 
coneixements necessaris per tal de 
donar una atenció digne a persones 
malaltes en fase terminal. Aquesta 
atenció s’obté a través de la coordi-
nació d’un equip interdisciplinar de 
professionals: metges, infermeres, 
auxiliars, cuidadores i familiars, la 
missió dels quals és poder donar 
resposta col·lectiva a una situa-
ció crítica amb la màxima qualitat 

assistencial. A les classes es van 
donar pautes per ‘Aconseguir vida i 
alegria en situació de mort i angoixa; 
acceptar que els que t’estimen són 
al costat del malalt i afirmar sempre 
que el malalt és el més important’.
 Per sisè any seguit la Residència 
d’Avis ha publicat la revista “la casa 
de tots” en la qual hi participen resi-
dents, professionals i treballadors.
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Accions de govern

Passat i present en el 
calendari de 2013
La vida i la història d’un poble 
està plena de moments, una 
successió d’instants viscuts 
que van determinant la història, 
la personalitat col·lectiva i la 
manera de ser com som, i on 
som. El calendari que ha editat 
l’Ajuntament de Navàs, amb la 
col·laboració d’uns quaranta 
anunciants, per acompanyar 
el dia a dia de 2013, dóna una 
mirada al passat amb la captura 
d’esdeveniments i escenaris que 
han deixat petjada en la crònica 
històrica del municipi. El passat 
s’acosta al present amb ulls 
d’infant, nens i nenes que són el 
futur, tutelats per l’experiència 
reposada i sabia dels avis.
Aquesta particular mirada s’ha fet 
a través de l’objectiu de la càmera 
de la fotògrafa Cristina Morera. 
També han col·laborat en la 
redacció dels textos Ester Llobet, 
Jaume Obradors, Josep M. Badia, 
Miquel Arceda i el cap de l’arxiu 
municipal de Navàs Albert Rumbo.
Alguns dels temes tractats són la 
visita del president Francesc Macià 
a Navàs, el 1932, el canvi de nom 

del municipi de Castelladral 

 

per Navàs, la concessió del duc 
de Cardona d’un molí a Palà de 
Torroella, els tancaments de les 
fàbriques tèxtils, l’arribada del 
tren, les vinyes i la fil·loxera, l’art 
romànic a través de les Esglésies, 
el mestre d’obres Pau Duarri, les 
arrels del Mujal i Valldeperes, el 
vot de poble de Sant Salvador, o 
la inauguració de la primera escola 
i cementiri a Castelladral. Els 
tres mil exemplars editats, s’han 
repartit per tot el municipi.

contra la violència dE gènErE

El 30 de novembre passat, 
l’Ajuntament de Navàs i l’associació 
AMMA, van organitzar un acte en 
commemoració del dia contra la 
violència masclista amb la penjada 
de l’estendard elaborat amb 
patchwork, la lectura del manifest, 
i un berenar amb coca i xocolata 
pels assistents. L’estendard es 
vol penjar cada 25 de novembre 
per demostrar que Navàs està en 
contra de la violència de gènere. El 
manifest d’aquesta jornada recull la 
necessitat de construir una societat 
més justa i igualitària, lliure de 
violència. 

alimEnts solidaris

L’Ajuntament de Navàs, i les 
entitats Germans del Món, Beraca i 
Càritas, han organitzat una recollida 
d’aliments per poder ajudar a 
les famílies més necessitades i 
afectades per la crisi. Els navassencs 
han col·laborat adquirint aliments 
en els establiments adherits a la 
campanya aportant productes com: 
oli, llaunes de sardines i tonyina, 
sucre, melmelada, llegums, cacau en 
pols, llet, nocilla i xocolata, verdures 
en conserva i formatge en porcions. 
La Regidoria d’Atenció a les 
Persones, ha agraït l’esforç solidari 
de la ciutadania.

alzhEimEr i sida

Navàs ha mostrat el seu 
suport a la lluita contra malalties 
com l’Alzheimer que afecten uns 
112.000 catalans, i a la lluita contra 
l’epidèmia del Sida, coincidint amb 
les jornades mundials que pro-
mouen la seva prevenció. L’Àrea 
d’Atenció a les Persones i de 
Sanitat de l’Ajuntament de Navàs 
recorda que poden oferir assesso- 
rament i serveis de suport als 
malalts i cuidadors que hagin 
d’afrontar aquests diagnòstics.

crEu roja

Els actes solidaris també han tingut 
una dimensió comarcal, amb el 
suport que ha donat el poble de 
Navàs a la iniciativa de la Creu Roja 
de Sallent, que va organitzar una 
recollida d’aliments i una caravana 
per la Catalunya Central. D’altra 
banda, Creu Roja ha dut a terme una 
campanya de recollida de joguines 
que ha tingut com a col·laboradors 
el col·legi Sant Josep, l’Institut-
Escola Sant Jordi, L’Escola Bressol 
Quitxalla, Serveis Socials i Càritas. 
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Tot i l’amenaça de pluja, la 80a 
edició de la Fira de Tardor va ser 
concorreguda i participada, amb un 
centenar de parades que van omplir 
el centre del poble d’artesania i 
actes paral·lels.

Amb la plaça de l’Ajuntament 
plena de puntaires vingudes d’arreu 
del país, jocs per a la mainada, tor-
neig d’escacs, l’exposició d’artistes 
locals i el rotatiu de pianistes que 
al llarg del dia van acompanyar 
amb música les visites. La Roda 
d’Esbarts va posar l’accent fol- 
klòric a la festa amb un recital de 
danses, mentre els Castellers de 
Berga, enmig d’una gran expectació 
feien torres humanes a la plaça de 
l’Església.

A l’hora de dinar una truita de 
tres-cents ous va ser l’aliment base 
d’un dinar popular que va reunir 
unes cent-cinquanta persones.

Els actes de la tarda es van 
obrir amb una exhibició de Tai Txi, 
l’audició de sardanes a càrrec dels 
Lluïsos de Taradell, i l’actuació dels 
4 Jutges 4 Gats, a l’auditori de 
l’Escola de Música.

El sorteig d’un carretó ple de 
productes, farcit amb els obsequis 
de més d’una vintena d’establiments 
de Navàs, que van donar suport a la 
convocatòria de Comerç al Carrer. 
El carretó va ser per Maria Obradors 
Garcia que havia segellat el tiquet a 
la Llibreria Sunyer.

Des de l’Ajuntament de Navàs ens 
hem proposat potenciar, fomentar i 
dinamitzar el comerç de proximitat 
tan necessari i que ens fa tan rics 
com a poble. És per això que neix 
la iniciativa de ‘El cabàs de Navàs’, 
una revista que pretén ser un punt 
de referència comercial i empresarial 
amb ànim de promoure la cultura de 
comprar al poble, perquè som cons-
cients que de qualitat i de servei com 
al costat de casa no en trobarem 
enlloc. El cabàs de Navàs arribarà 
dos cops l’any a les nostres llars i 
també als comerços i s’hi podran 
trobar consells, receptes, entrevistes, 
descomptes, anuncis, el calendari de 
festes locals, telèfons d’interès, etc. 
Volem que esdevingui una revista 

participativa i propera i, sobretot, una 
eina útil per al comerç de Navàs i en 
benefici de venedors i compradors.  
Confiem que tindrà una bona rebuda 
per part de tothom i us en donem les 
gràcies ja per avançat. Igualment, un 
fort agraïment a tots els anunciants 
i els col·laboradors d’aquest primer 
número.
 El comerç és vida. Fem poble 
comprant a casa!

Els castellers enlairen 
la Fira de Tardor

El cabàs de Navàs

mostra dE vErEma i 
ProductEs Ecològics 

La vigília de la Fira de Tardor, la 
plaça de l’Església de Navàs va 
ser l’animat escenari de la primera 
Mostra de Verema i Productes 
Ecològics. Les parades van 
compartir espai amb una exposició 
de maquinària antiga i bestiar de 
pagès. Una reserva de raïms d’el 
Soler de Sant Cugat curosament 
guardats, van permetre fer la darrera 
fonyada i elaborar vi bullit. Un dels 
al·licients d’aquesta jornada va ser 
la ruta enoturística amb visita a les 
tines centenàries que hi ha al poble 
i cellers bastits amb tecnologia 
moderna. Durant la mostra es van 
fer dues presentacions, el vi “Bernat 
Oller 2007”, i la cervesa Ninkasi.
Un dels moments més divertits va 
ser el concurs de beure amb porró, 
amb premi pel trago més llarg que 
van guanyar Pep Colilles, la regidora 
Hortènsia Font i Martí Torrente. 
El trago més original va ser el de 
l’Àngel Gómez bevent d’un porró 
que era a un cinquè pis.

gossos i civismE

El govern municipal de Navàs, 
insisteix novament en demanar 
civisme als propietaris de gossos 
i mascotes, per tal que recullin 
i no deixin a la via pública les 
deposicions dels seus animals. És 
per això, que s’han tornat a posar 
cartells recordant l’obligació dels 
propietaris de respectar l’ordenança 
de civisme, per mantenir la higiene i 
salubritat de parcs, carrers i voreres.
La Policia Local està fent un 
seguiment especial dels punts 
més conflictius amb l’objectiu de 
reconduir la situació.



sEtmana dE la mobilitat

Quatre-cents escolars de primària i 
secundària en bicicleta van participar 
dels actes de la setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura, organitzats 

per l’Ajuntament i amb la col·labo-
ració de la cooperativa Manresa de 
Serveis en Bicicleta (MBICI).
Alumnes de l’Institut-Escola Sant 
Jordi, del Col·legi Sant Josep i de 
l’Escola Diocesana de Navàs van 
passejar per un circuït d’uns dos qui-
lòmetres de recorregut. També van 
fer activitats de domini de la bicicleta 
i tallers de seguretat. Els participants 
van ser obsequiats amb clauers i 
ventalls. 
 Aquell dia, a Navàs, es van posar 
en servei diferents aparca-bicicletes.

Accions de govern

El dia 6 dE dEsEmbrE, 
rEs a cElEbrar

Des de la plataforma Navàs per la 
Independència i amb el suport de 
l’Ajuntament, el dia 6 de desembre 
(la Constitució) es va convocar 
una jornada de treball a benefici 
de la comunitat sota el lema “Res 
a celebrar”. Els voluntaris van fer 
seves les propostes presentades i 
aprovades en la darrera assemblea 
de l’entitat com pintar el mural: 
Catalunya, nou estat d’Europa, 
repintar passos de vianants, pintar i 
arranjar el pont de fusta del Parc de 
l’Estació, netejar i condiciar el jardí 
de darrera l’església, i els parterres 
i escocells dels arbres, amb la 
finalitat que la feina sigui útil per a 
tot el poble. A la tarda es va fer la 
projecció de la pel·lícula “Catalunya 
über alles!” a la sala d’actes 
de la Biblioteca. Navàs per la 
Independència va justificar aquesta 
singular proposta, argumentant 
que la Constitució s’ha convertit en 
una mena d’excusa per limitar les 
aspiracions del poble català i el dret 
a decidir.

sEnsE Paga Extra

L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, 
ha renunciat a la seva paga extra 
de Nadal, amb un import brut 
sense descomptar els impostos de 
2.209,40 €, que es destinaran al 
projecte juvenil Xalar. L’alcalde ha 
pres aquesta decisió per responsa-
bilitat i coherència política i ètica”. 
Ha estat la seva manera personal i 
compromesa de protestar contra la 
política de retallades de drets que 
estan patint els treballadors. 
El Xalar, són aules de lleure i 
activitats de reforç escolar. 

El ple de l’Ajuntament de Navàs va 
aprovar una moció conjunta pre-
sentada per la CUP, ERC i CiU, que 
declara el municipi independent i 
reclama a les institucions catala-
nes que iniciïn a tots els efectes 
un procés de separació de l’Estat 
espanyol, i la creació d’un Estat  
català abans de l’11 de setembre 
de 2014. La moció es va aprovar 
amb dotze vots a favor i un d’abs-
tenció del PSC.
 La moció es va aprovar per 
majoria quan passaven divuit 

minuts de les deu del vespre del 
dilluns 24 de setembre, enmig 
d’un ambient solemne i festiu. Les 
estelades van onejar dins i fora la 
sala en aprovar-se la moció mentre 
es corejaven consignes a favor de 
la independència.
L’acord històric diu que declara 
moralment Navàs territori català 
lliure i sobirà, insta al President 
de la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya que iniciïn abans del dia 
11 de setembre del 2014, el procés 
de declaració de sobirania nacional 
catalana i convoquin, els referèn-

dums i comicis necessaris per 
preparar, de manera convenient, la 
transició cap al nou Estat català.
Demana al Parlament de Catalunya 
que declari l’oficialitat de les ban-
deres locals, comarcals, la catalana 
tradicional quadribarrada i les este-
lades, que quedin sense aplicació 
totes les lleis i reglaments, sen-
tències judicials i resolucions que 
limitin l’ús de la llengua catalana, 
que demani l’empara i la mediació 
de les institucions internacionals i 
de la Unió Europea.
 Manifesta total suport a l’Asso-
ciació de Municipis per la Inde-
pendència i l’Assemblea Nacional 
Catalana pel seu treball a favor de 
les llibertats nacionals.
 Finalment apel·la a l’esperit 
cívic de tot Europa i en especi-
al a l’Estat espanyol, per tal que 
s’imposi una resolució democràtica 
i s’avanci en els ideals de la pau, 
el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 

Territori lliure i sobirà

L’acord històric declara  
moralment el municipi de  
Navàs territori lliure i sobirà



La Comissió de Festes organitza 
un any més la festa de Cap d’Any, 
amb un programa que presenta 
algunes novetats, sempre però 
sota la premissa de preus molt 
populars.
 La principal novetat és la 
celebració de l’arribada de l’any 
nou en dos escenaris diferents. A 
partir de les 9 del vespre, a la Pista 
Sant Jordi es farà sopar i ball per 
a la gent gran, amb el Jordi de Vic. 
El preu del menú + ball és de 49€. 
Els qui només hi vulguin anar a 
ballar l’entrada serà de 10€.
 Al Pavelló Municipal d’Es-
ports, a partir de 2/4 d’1 de la 

matinada, es farà la festa pel 
jovent, amb els Germans Serra, el 
preu serà de 5€.
 El primer dia de l’any, es 
farà el Concert d’Any Nou, amb 
l’Orquestra Selvatana amb un 
repertori de música clàssica i 
popular. L’acte comença a les 7 
de la tarda al Pavelló Municipal 
d’Esports, organitzat per l’Agru-
pació Sardanista de Navàs amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. 
L’entrada val 10€.
 Les darreres setmanes han 
estat farcides d’actes, algunes 
d’elles molt solidàries dedicades 
a la Marató de TV3.
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lEs taPEs dEsPErtEn 
Passions a navàs

Durant un parell de mesos, onze 
bars-restaurants de Navàs, han 
experimentat una promoció sense 
precedents, que s’ha donat a 
conèixer amb el títol de “Navàs 
t’apassiona”. Una targeta d’invita-
ció que convidava a descobrir els 
secrets de les millors tapes i fer un 
maridatge gastronòmic amb vins de 
la D.O. Pla de Bages.

El seguiment d’aquesta propos-
ta ha satisfet les expectatives dels 
promotors.

L’objectiu d’aquesta campanya, 
no era altre que el de fomentar el 
consum local i generar sortides 
col·lectives, per compartir menjar i 
beure enmig d’una bona conversa. 
Per 2,50 €, els bars donaven tapa 
i copa de vi, un carnet per segellar 
en els onze establiments restants i, 
la possibilitat de ser l’afortunat d’un 
sopar per a dues persones. El gua-
nyador d’aquest sorteig ha estat 
Joan Izquierdo López del Mujal.

La regidoria de Promoció Eco-
nòmica agraeix la col·laboració del 
Bar Petit, Bar Seve, Cal Ramon, 
Cal Toni, Bar Jumi, La Bodega, la 
Mêleé, la Trobada, l’Embruix, les 
Tapes, i la feina dels fotògrafs Car-
les Estrada i Climent Fàbrega.

amics dE lEs arts

Els Amics de les Arts van actuar 
a Navàs el dia 27 d’octubre, on 
van presentar el seu darrer treball 
‘Espècies per catalogar’. El concert 
va comptar amb els grups locals 
Veïns, Pol Croketa i DJ Boix. Tot i el 
preu mòdic de l’entrada l’aforament 
va reunir al voltant de mil persones.

cEns dE locals comErcials 
En Planta baixa 

La Diputació de Barcelona ha 
atorgat a l’Ajuntament de Navàs una 
subvenció per elaborar un cens de 
locals comercials i de serveis de Na-
vàs, per tal de disposar d’una radio-
grafia exacte i actual del nombre de 
locals d’aquestes característiques 
existents al municipi. Tant en el cas 
de locals amb activitats com en els 
que no en presenten es disposarà 
d’un seguit d’informació associada 
vinculada a un visor cartogràfic dels 
locals.  
 L’actualització del cens compta-
rà amb les següents fases de treball: 

Recopilació d’informació de base; 
Disseny i creació la base de dades; 
Treball de camp; Buidat del treball 
de camp; Elaboració del document; 
Elaboració del visor de mapes.
L’actualització d’aquest cens per-
metrà identificar quins són els eixos 
comercials del municipi i quines 
són les zones amb més densitat 
de locals buits, cosa que facilitarà 
l’adopció de mesures de dinamitza-
ció i promoció econòmica.
 L’empresa contractada per la 
Diputació que realitzarà el cens de 
locals comercials serà LAVOLA. El 
75% del cost del projecte estarà 
subvencionat per la Diputació de 
Barcelona.

La festa de Cap d’Any
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El cinema, quan es tracta amb 
imaginació, amb voluntat de 
transmetre emocions, històries, 
és una manera de comunicar, una 
manera de crear art, un llenguat-
ge comunicatiu espectacular: el 
llenguatge de les imatges que ens 
arriben amb tota la seva potència, 
cruesa i sensibilitat.

Aquest podria ser el fil argumental 
del que pretén, des de fa tren-
ta-un anys, el Concurs de Cinema 
i Vídeo de Fotofilm Navàs.
 El Casal Sant Genís va acollir 
l’acte de cloenda del concurs. El 
jurat va haver d’escollir entre 450 
pel·lícules vingudes d’arreu d’Es-
panya. El premi extraordinari del 
Campanar, “l’Oscar” del festival, 
va ser per “Memory”, del director 
Victor Suñer. Un film que parla 
dels fracassos amorosos.
 En la categoria d’argument/
fantasia el primer premi va ser 
per “Ahora no puedo”, de Rosa 
Aguilar, el segon per “Carta de 
Fráncia” de Diego López Cotillo 
i el tercer premi va ser per la 
pel·lícula “Ironias de la vida” de 
Ignacio Sepúlveda.
 En l’apartat de reportatge/do-
cumental el primer guardó va ser 
pel curtmetratge “Dinosaurios en 
3D”, de Juan Beiro, el segon per 

“L’equip petit”, de Roger Gómez 
i Dani Resines, i el tercer premi 
“Hombre máquina”, de Roser 
Corella i Alfonso Moral.
 El jurat estava format per 
Mireia Pellicer, regidora de l’Ajun-
tament de Navàs, Jordi González, 
gerent dels Cinemes Bages de 
Manresa, Jesús Fernández, cinèfil 

de Navarcles, Jordi Bordas, crític 
de cinema de Regio7, Albert 
Beorlegui, periodista i comenta-
rista de cinema, i Clara Feliu, de 
secretaria.
 La gala va comptar amb 
l’actuació de la Banda de l’Escola 
Municipal de Música de Navàs.
 Al llarg de tres dècades el 

concurs ha posat de manifest la 
garantia d’un treball continuat, 
reeixit i exigent. Un treball ingent 
pels membres de l’entitat com 
Jordi Garriga, Josep Carol, Pere 
Feliu i Josep Obradors, que en-
guany han hagut de visionar 450 
pel·lícules. Una bona part dels 
films s’han projectat a través de 
Canal N.

PEr tot sants: QuarantEna

Després de la bona acollida que 
va tenir l’any passat “ATENIZLA, 
Spiritus Saltus”, el grup de Teatre 
Jove de Navàs va voler tornar a 
sorprendre amb una nova proposta 
de teatre de misteri la nit de Tots 
Sants amb “Quarantena”. La 
proposta va néixer dels mateixos 
integrants del grup, nois i noies de 
Navàs, d’entre 14 i 20 anys, que 
cada dijous al vespre es reuneixen 
per preparar diverses propostes 
teatrals per a tots els públics 
i properes a la gent del poble. 
Entre tots els membres del grup, 
doncs, en van decidir l’argument, 
en van crear els personatges, 
en van escriure el guió, en van 
preparar el vestuari, el maquillatge i 
l’escenografia, en van fer publicitat 
i, finalment, en van dur a terme la 
representació la nit de Tot Sants. 
“Quarantena” és el títol d’una obra 
teatral d’interactuació entre públic 
i actors, situada en una antiga 
escola, tancada des de fa unes 
quantes dècades arran d’una gran 
epidèmia que va matar-ne tots els 
allí presents. Després de molts 
anys tancada per “quarantena”, 
l’Ajuntament decideix reobrir-la.

450 films a concurs

Una pel·lícula sobre les sales 
de cinema guanya el concurs 
de Fotofilm
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(1) nova junta dEl càncEr

La nova junta de l’Associació de 
la lluita contra el Càncer a Navàs, 
ha començat a treballar amb força, 
amb una desfilada de roba infantil 
i pre-mare, amb la col·laboració de 
la botiga Tatanet.

(2) l’Església dEl mujal

L’església del Mujal va estrenar 
una nova imatge per la Festa Ma-
jor, amb una bona mà de pintura 
a les parets, sostre i l’altar barroc 
dedicat a la Santa Creu. Les obres 
han suposat una despesa d’uns 
8.000€, en part finançades pel 
Bisbat, la Parròquia i l’AAVV la 
Llar del Mujal. Darrerament també 
s’ha fet una important endreça al 
cementiri.

(3) onzE dE sEtEmbrE

La diada de l’Onze de Setembre es 
va celebrar per tot el municipi, a Palà 
de Torroella, al cim del Castellot a 
Castelladral, al serrat del Duc els de 
Sant Cugat, i a la plaça Catalunya els 
de Navàs per refermar el compromís 
amb el dret a decidir. Tots però, amb 
la mirada posada en la manifestació 
multitudinària per la independència 
que es va fer a Barcelona.

(4) dia mundial karatE

Coincidint amb el Dia Mundial del 
Karate, els gimnastes del Club Ka-
rate Cantero de Navàs van fer una 
classe d’entrenament a la plaça de 
l’Ajuntament, per tal que la discipli-
na sigui reconeguda com a candi-
datura olímpica i pugui participar en 
els Jocs Olímpics de 2020.

barri dE cal miQuEl 

La missa Rociera i l’espectacle de 
sevillanes van ser els actes més 
concorreguts i aplaudits de la festa 
del barri de cal Miquel. A causa de 
la pluja es van haver de posposar 
l’escala en hi-fi i la desfilada, que 
va omplir el Casal Sant Genís una 
setmana després.

(5) mitja marató 3 Pics

Marc Carós amb un temps de 
01:22:57, va guanyar la Mitja ma-
rató dels tres Pics, seguit de Víctor 
Estepa i Joan Salamaña. En dones 
van guanyar Lurdes Aymerich 
amb 1:42:26, seguida de la Rosa 
Navarro i la Cristina Rotxes de Na-
vàs. Cent cinquanta corredors van 
participar a la prova organitzada pel 
Centre Excursionista de Navàs.
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ara QuE EstEm junts

L’escriptor Roc Casagran i el 
cantautor Feliu Ventura, el dissabte 
15 de desembre, van fer estada a 
Navàs. Van tenir temps de fer una 
original presentació del llibre ‘Ara 
que estem junts’, i de trobar una 
estona per gaudir d’una conversa 
distesa a la terrassa de la Mêlée, 
amb l’alcalde Jaume Casals.

(6) EsPai outlEt 

La UBIS de Navàs va celebrar 
una nova edició de l’Espai Outlet 
el quart diumenge de setembre, 
que va comptar amb una dotzena 
de parades i l’animació de grups 
musicals i els personatges de Walt 
Disney: Micky Mouse i Minie. 

(7) FrancEsc cucharrEra

Des d’aquesta publicació felicitem 
al pilot navassenc Francesc Cucha- 
rrera (KTM), per haver revalidat el 
Campionat d’Espanya de Super-
motard. Amb aquest triomf arriba 
després d’una temporada renyida i 
molt competitiva.

(8) la marató dE tv3

Les entitats i el poble de Navàs 
s’han bolcat a favor de la Marató 
de TV3. La moguda més gran la 
van fer els del Club Ciclista Alt 
Llobregat Pla i Baixada, en mobilit-
zar uns 500 ciclistes solidaris a la 
Catalunya Central. La recaptació 
lliurada va ser de 5.934E. Arreu 
del territori van provocar una gran 
mobilització sota el lema “Amb bici 

per la Marató”.
La convocatòria es va fer extensible 
a més de 500 clubs ciclistes de 
tot el país i a tots els ajuntaments. 
Cada entitat adherida va aportar un 
donatiu de 40 E.
El dissenyador Jaume Gubianas 
va fer el logo que lluien totes les 
samarretes dels qui van participar 
en les diferents pedalades.
El Club Natació Navàs va fer 1.510 
piscines solidaries, és a dir 37.750 
metres i va recollir 420E. L’associ-
ació AMMA amb classes de Tai Txi, 
gimnàstica dolça i una parada de 
venda de manualitats, van recollir 
98E al Pavelló Municipal d’Esports. 
La junta local contra el Càncer van 
obtenir 160E, amb les passejades 
amb poni i una desfilada de penti-
nats i maquillatge extrems, al Casal 
Sant Genís. 
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(9) El català a l’Escola

Unes tres-centes persones van 
participar a la concentració que es 
va fer el dilluns 10 de desembre, 
en defensa del català a l’escola. 
Membres de les AMPES dels cen-
tres escolars de Navàs, professio-
nals de l’educació, pares i mares, i 
representants de l’Ajuntament van 
aplegar-se per manifestar el seu 
rebuig a la llei que pretén impulsar 
el ministre de Cultura José Ignacio 
Wert. A la plaça de l’Ajuntament es 
va llegir el manifest de SOM Esco-
la que defensa que el català con-
tinuï sent la llengua vehicular, la 
immersió linguística, i ens recorda 
‘que amb el català no es pot donar 
ni un pas enrere’. El manifest el va 
llegir l’alcalde de Navàs, mestre de 
professió.

(10) barcons i vEntura

El cantautor navassenc, Jordi 
Barcons, va fer de teloner de 
Feliu Ventura i Borja Penalba, en el 
concert que es va celebrar al Casal 
Sant Genís a mitjans de desembre. 
Ventura, una de les veus catalanes 
més aclamades i consolidades, va 
compartir escenari amb una veu 
que neix, la de Jordi Barcons, un 
cantautor que posa el seu accent 
en lletres que parlen de la natura, 
del país i de la vida.

(11) nadal a Palà

El diumenge 23 de desembre l’Asso-
ciació de Veïns de Palà de Torroella 
donava el tret de sortida a la seva 
programació nadalenca amb una tar-
da infantil que va omplir el teatre de 

l’antiga colònia. L’obra Els Pastorets 
del segle XXI posada en escena per 
46 infants i joves de Palà i rodalies, 
n’eren els principals protagonistes, 
seguida de la visita del Patge Reial, 
mentre se celebrava una animada 
torronada popular. Com cada any, 
una part de la recaptació de la jorna-
da es destina a la Marató de TV3.

EQuiPs En joc

El Club Esportiu Navàs amb una 
desena d’equips va fer la presen-
tació de les plantilles enmig d’una 
gran festa. El Club Bàsquet Navàs 
passa per un moment bo amb el 
primer equip al capdavant de la 
classificació. I el Futbol Sala Navàs, 
amb tres equips en competició, 
manté el primer equip de Preferent 
Catalana en un lloc segur.

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 nosal-
tres totes són importants. Podeu 

ampliar la informació al web 
municipal (www.navas.cat).



Grups municipals

us desitgem un millor 
2013!

tot va millor?

Acabem un any, el 2012, en que la situació tant 
econòmica com política no ha sigut gens satisfac-
tòria. A les dificultats pròpies dels temps de crisi que 
estem vivint, hi hem d’afegir les negatives conse-
qüències que patim degut a la manca de rumb i la 
descoordinació del govern CUP-ERC. L’any passat 
l’equip de govern va decidir no apujar gens els im-
postos, ni tan sols en la proporció de l’IPC. Aquest 
any, tot el contrari: augments de fins al 15% en tributs 
que afecten a la gran majoria de la població. Creiem 
que aquesta és una de les mostres evidents de la 
nul·la planificació de la gestió municipal: si anem d’un 
extrem a l’altre, els perjudicats són els ciutadans de 
Navàs. I molts no es poden permetre aquests canvis 
de criteri que afecten tan directament la butxaca de 
tots. Som conscients que tenim pocs recursos, i que 
cal ajustar-se a les necessitats més primordials. Per 
aquest motiu, no entenem com es pot eliminar la sub-
venció dels llibres de text pels escolars però al mateix 
temps gastar-nos molts diners en un concert de Fira 
de Tardor, per posar dos exemples. Des de Conver-
gència creiem que les prioritats són unes altres, i 
que les accions de govern han d’anar encaminades 
a millorar, en allò que sigui possible, la situació dels 
navassencs. En aquest sentit, vam proposar al Ple del 
passat mes de novembre que l’Ajuntament permetés 
pagar l’IBI en 4 fraccions, ja que aquest impost és 
un dels que augmentarà significativament amb les 
ordenances aprovades per la CUP i ERC, i afecta 
gairebé a tothom. Ens consta que l’equip de govern 
ha acceptat la nostra proposta, i ho celebrem, ja que 
considerem que serà beneficiosa pels ciutadans. 
Esperem que el 2013 sigui més profitós i pròsper que 
el present, i que tant la CUP com ERC planifiquin la 
gestió de govern per evitar més incoherències i im-
provisacions que segueixin empitjorant la situació del 
tots els ciutadans.

Molt bones festes a tothom i feliç 2013!
CiU Navàs

Viver d´Empreses?

Negociacions amb el Consell de Joventut?

Estelada i no Senyera? 

Aquesta bandera ens representa a tots?

Tot va millor?

Tot va millor?

Que hi ha algú?
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Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir un 
magnífic resultat a les eleccions del 25 de novem-
bre amb una segona posició per dur el país cap 
a la independència i millorar les polítiques socials 
treballant per a les classes mitjanes i populars. A 
Navàs els resultats difícilment podrien ser millors 
per al nostre partit: 634 vots, amb un creixement 
del 119% respecte als comicis nacionals anteriors, 
gairebé el 19% del total de vots, i escalant fins a 
ser segona força, amb diferència, a tot el municipi. 
Podem confiar plenament amb en Dionís Guiteras 
com a cap de comarca, l’Oriol Junqueras com a 
gran líder i les dinou persones restants que ens 
representen al Parlament. Sens dubte, el vot a ERC 
suma i sumarà sempre en clau de país. Moltes 
gràcies per fer-nos confiança! Un agraïment, tam-
bé, al total de les 3390 persones que van exercir 
democràticament el seu dret a vot assolint gairebé 
el 74% de participació. Igualment, aprofitem per 
felicitar CiU per la victòria i a la CUP per erigir-se 
en la  tercera força en el seu debut.

   A nivell municipal les polítiques de retallades i de 
pocs ingressos ens estan afectant d’allò més, ja 
que se sumen als deutes contrets per l’Ajuntament 
els darrers anys i compliquen, com és lògic, el dia 
a dia. Ho sabem totes i tots, com també que a 
aquest govern no li tremolen les cames i sap obrir 
camins on abans era bosc espès per mantenir el 
poble actiu i despert i impedir que la situació eco-
nòmica devori el gran treball de les persones que 
es desviuen per les entitats i els serveis públics. 
Un moment complicat, sí, però Navàs se’n sortirà.

   Res més, els republicans us desitgem molt 
bones festes i que el 2013 ens porti molta salut, 
cabassos d’alegria i un caminar ferm fins al 2014, 
l’any que assolirem la independència, no en tin-
gueu cap dubte!!

S’acaba un 2012 complicat per a tothom, un altre any en 
el que la crisi econòmica provocada per la mala gestió 
dels polítics professionals de bracet amb els especula-
dors ens ha ensenyat com alguns s’enriqueixen a costa 
del sacrifici dels ciutadans i del diner públic. Hem vist 
que aquesta situació es produïa a nivell local, nacional 
i estatal. Mentre una part de la població té problemes 
per arribar a finals de mes veiem com des de l’Estat 
espanyol s’injecten xifres milionàries als bancs, s’està 
pagant un deute privat amb diners públics, per tant els 
ciutadans ara estem tornant a pagar la mala gestió dels 
bancs. L’estat espanyol augmenta la despesa militar 
quan per llei elimina la paga extra dels treballadors pú-
blics. Des de l’estat s’apuja l’IVA i cada cop s’encareixen 
més els serveis essencials que han caigut en mans de 
grans corporacions privades.

En l’ambit autonòmic hem vist com estan retallant en 
pilars bàsics com la sanitat i l’educació, al mateix temps 
que es malvenen estructures públiques bàsiques a preu 
de saldo. Aquestes administracions en conjunt estan 
tancat l’aixeta del finançament municipal que acaba 
ofegant l’administració més propera al ciutadà. En 
aquesta conjuntura complicada hem d’afegir-hi l’enorme 
deute que hem heretat per la mala gestió dels governs 
anteriors en una època de desordre, deute econòmic i 
clientelisme. Treballem per combatre les adversitats que 
ens han deixat i les que ara vénen. Fem front a tot això 
i ho fem tot treballant per seguir millorant la qualitat de 
vida del poble navassenc.

Començem un nou any, i si treballem de valent també 
podem començar un nou cicle. La nació catalana viurà 
un dels moments més trascendentals de la seva història 
que ens ha d’ajudar a superar el llast econòmic. La CUP 
contribuirà des dels Ajuntaments i des del Parlament a 
girar la truita. Amb més energia que mai treballarem pel 
canvi, per la il·lusió, per la justícia i per la llibertat. Els de 
la CUP, al vostre costat CONTINUAREM CAMINANT per 
assolir els reptes que ens proposem.

634 vots per anar més 
lluny

continuarem caminant, 
amB tu
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Pagès, vinyaire, bosquerol, obrer... d’ofici; natura-
lista, memorialista, escriptor inèdit... de vocació. La 
memòria d’un poble: Castelladral

El 15 de maig de 1918 naixia a Palà de Torroella 
Isidre Soler Perato, el Filaborres. La seva família es 
va establir a Filaborres el 1922. Aquí és on va créixer i 
viure l’Isidre, el Sidro, fins que el 1973 que es tras-
lladà a Navàs amb la Ramona Cardona, la seva dona, 
on morí el 20 de maig de 2008, cinc dies després de 
complir 90 anys.

A sis anys anava una estoneta a estudi a Castella-
dral i els diumenges a doctrina. Als set anys guardava 
un ramadet de cabres i ovelles, i treia nius de grives o 
merles. Amb onze ja llaurava, ensulfatava i esbrollava 
les vinyes o anava a jornal, sobretot a les Cots (on 
treballà des de 1931 fins a 1985), també a fer carbó, 
segar o batre, fer i eixamplar la carretera el 1934.

Balmes i bardisses van protegir-lo dels trets de 
la guerra, però no van privar que se l’enduguessin el 
1939 al camp de concentració d’Aranda de Duero, i 
després a l’hospital de Navarra, on gairebé hi deixà la 
pell... De retorn a casa, va treballar entre boscos, vin-

yes, la fàbrica de cal Forcada, i escrivint els records 
en llibretes, fins que s’escolà la vida.

Ningú com ell coneixia el territori, ningú com ell 
estimava la terra i en parlava amb delectança, sempre 
disposat a regalar la seva memòria i experiència a qui 
el volgués escoltar. 

El Llobregat, el riu més treballador de Catalunya, 
aigües avall de la capçalera insinua un petit meandre, 
entre els termes de Navàs, Gaià i Puig-reig, al paratge 
que coneixem per Castellet. En aquest indret s’hi va 
instal·lar la primera indústria tèxtil de Navàs, ara fa 115 
anys. Era la fàbrica de Castellet, davant d’on ja existia 
un molí que aprofitava la força de les aigües per moldre 
els cereals que la pagesia de la zona obtenia dels seus 
conreus.

Del 1.897 data la concessió d’un cabal d’aigua de 
3.664 litres, capaç de generar la força motriu per fer 
funcionar les diferents seccions d’una empresa dedi-
cada a la filatura de cotó. En els seus millors moments 
va tenir cap a 260 treballadors. Filaturas Forcada S.A. 
va tancar portes el 1.993 quatre anys abans d’arribar a 
la centúria. La força de les seves turbines encara avui 
produeixen energia elèctrica.

La instal·lació de la fàbrica no va generar cap 

estructura típica de colònia. La mà d’obra principal 
procedia de Navàs que a principis del segle XX ja tenia 
391 habitants i de masos propers de Gaià i Balsareny.

Isidre Soler, la memòria d’un poble

La primera fàbrica tèxtil de Navàs

Foto: Arxiu familiar

Foto: Àngel Comellas

www.navàs.catmés informació a: @ajuntamentnavas /ajuntamentnavas


