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Any
Climent Forner
POUM: una eina de futur dissenyada per tots
Ben aviat engegarem el procés de
redacció del nou Pla d’Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM).
Aquest és un dels principals projectes
d’aquesta legislatura, perquè el nou
POUM serà l’eina que marcarà la normativa de desenvolupament urbanístic i territorial del nostre municipi per
als propers 20 o 25 anys. Per això és
molt important que tots hi participem
i hi diguem la nostra, perquè el Pla
que resulti de tot aquest procés perfili
un Navàs del futur sorgit de la voluntat i els desitjos de tots els veïns i
veïnes del poble.
Obrirem un procés participatiu, del
qual sereu puntualment informats,
perquè tothom qui ho desitgi pugui

assistir a les sessions de desenvolupament del Pla. En aquestes
trobades, els navassencs i les
navassenques podran opinar, valorar i
aportar idees per incloure en el
POUM. No em cansaré de repetir
com és d’important que tots ens
impliquem i formem part d’aquest
procés. Així com que estiguem atents
als períodes d’al·legacions que hi
haurà més endavant, un cop el Pla
estigui redactat, perquè poguem
detectar aquelles coses que no ens
agradin i intentar canviar-les.
El POUM és una de les eines més
importants que tindrem per al desenvolupament del nostre poble i, un cop
s’hagi aprovat, es desenvoluparan nor-

matives que regiran i fixaran el creixement de Navàs.
Quan es va fer l’últim Pla, dècades
enrera, no es feien aquests processos
de participació i encara avui en
paguem les conseqüències. El mateix
equip de govern actual ha de fer complir, sovint, normatives urbanístiques
amb les quals no estem d’acord però
que van quedar marcades en el seu
moment i que cal seguir al peu de la
lletra. Hem d’assumir realitats que no
ens agraden. No hi ha una altra alternativa.
Ara s’obre un procés que ens permetrà
canviar aquesta situació. Cal que
estiguem a l’aiguait i que, entre tots,
dibuixem el Navàs de futur que volem.
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Mesures per a
l’estalvi d’aigua
S’apropen els mesos d’estiu i la sequera és preocupant. Al risc d’incendi s’hi
afegeix una manca d’aigua que cal pal·liar amb totes les eines que tinguem
a l’abast per no arribar a situacions de talls de subministrament. De
moment, l’Ajuntament de Navàs ha aprovat diverses mesures per reduir el
consum d’aigua al nostre municipi
L’Ajuntament de Navàs ha aprovat un
ban municipal amb diverses mesures
per reduir el consum d’aigua al nostre
municipi. Cal la col·laboració de tots
els veïns i veïnes per aconseguir
aquest objectiu.
D’altra banda, el consistori està
posant en marxa d’altres iniciatives
per contribuir a la disminució del con-

sum hídric. Per una banda, es planteja la possibilitat de repartir, durant la
Fira de Primavera, airejadors que
faciliten l’estalvi d’aigua a les aixetes
de les llars.
També s’està fent un estudi per
determinar com es pot reaprofitar
l’aigua de la depuradora per al reg de
jardins i per a la neteja viària.

BAN MUNICIPAL
Davant la necessitat de tots de fer
un ús responsable de l'aigua, i
davant la situació actual d'adopció
de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, aquest
Ajuntament es veu obligat a ordenar
les mesures cautelars següents:
Primera
Es prohibeix l'ús d'aigua potable per
als usos següents:
1. Reg de jardins, prats, arbres,
horts, zones verdes i esportives de
caràcter públic o privat.
2. Reg o baldeig de vials, carrers,
sendes i voreres de caràcter públic
o privat.
3. Omplert de piscines, estancs i
fonts, privats o públics.
4. Fonts per al consum humà que
no disposin d'elements automàtics
de tancament.
5. Rentat amb mànega de tota
classe de vehicles, exceptuant l'efectuada per empreses dedicades a
aquesta activitat.
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6. Instal·lacions de refrigeració i
acondicionament que no tinguin en
funcionament un sistema de recuperació amb circuit tancat.
Segona
Es prohibeix utilitzar aigua de pou
per a fins domèstics sense el tractament adequat.
Tercera
Es recorda que el Decret de
sequera limita, en la situació actual,
la dotació màxima per habitant.
Aquesta limitació correspon a un
consum racional que en la present
situació no hauria de superar els 11
m3 per habitant i trimestre, equivalents a 120 litres diaris per persona.
Quarta
S'insta els ciutadans a no acumular
aigua, fet que posaria en perill
l’eficàcia d'aquestes mesures. La
col·laboració general evitarà o
almenys demorarà, mesures més
dràstiques.

Recomanacions per
estalviar aigua
- Repareu
degotin

les

aixetes

que

- Instal·leu dispensadors de raig
ample
- No deixeu les aixetes obertes
innecessàriament
- Utilitzeu la dutxa en lloc de la
banyera
- Escolliu rentadores i rentavaixelles amb baix consum d’aigua
- Eviteu l'ús del vàter com a
paperera, atès que amb cada
descàrrega s'aboquen entre 6 i
10 litres d'aigua
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Subvencions demanades
L’Ajuntament de Navàs ha presentat la seva sol·licitud per a diverses subvencions que han de fer possible
alguns dels grans projectes de la legislatura. En aquesta pàgina us informem dels principals ajuts que s’han
demanat tant al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis, de la Generalitat de Catalunya), com a la Diputació de
Barcelona
SUBVENCIONS DEMANADES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Instal·lació de gespa artificial al camp municipal d’esports La Devesa

464.154,00 euros

Construcció d’un magatzem per a la piscina municipal

105.710,83 euros

Renovació de la plaça del barri Cal Miquel

82.608,59 euros

Projecte d’adequació a les noves tecnologies de comunicació

21.050,00 euros

Reforma i adequació infraestructura informàtica de l’Ajuntament

20.560,00 euros

Camió per a la brigada d’obres

35.000,00 euros

SUBVENCIONS DEMANADES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Urbanització de la Plaça de l’Estació

520.000,00 euros

Urbanització de la plaça de Palà

90.000,00 euros

Ben aviat comença el procés de redacció
del nou Pla d’Ordenació Urbanística
La redacció del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) ha
estat adjudicada a les empreses
barcelonines Dau9 i Urbamed, que
s’encarregaran de tot el procés de
redacció del Pla. Al concurs per a
aquesta adjudicació, s’hi van pre-

sentar un total de 13 empreses.
Aquest document, un cop aprovat,
regirà el futur urbanístic i de creixement de Navàs per als propers 20 o
25 anys.
La redacció anirà acompanyada d’un
procés de participació ciutadana,

Estudi per a un
viver d’empreses

Nova depuradora i
col·lector

L'Ajuntament ja disposa d’un estudi de viabilitat per a la posada en
marxa d’un viver d’empreses a
Navàs. El document marca el disseny del viver, la distribució d’espais, l’estudi econòmic financer i la
possible ubicació del viver.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha
aprovat la relació de terrenys a
expropiar per a la construcció i
instal·lació d’una nova depuradora i
el col·lector per a les aigües residuals de Valls i Palà de Torroella. Es
tracta d’un projecte demanat fa
anys que serà realitat el 2008-2009.

totalment indispensable des del
punt de vista de l’Ajuntament, en
què podran participar tots els
navassencs i navassenques per fer
les seves aportacions i valoracions
sobre el nou Pla, aportar idees, presentar-hi al·legacions, etc.

Llei de Dependència
S’havien posat moltes esperances en
els ajuts i avantatges de la nova Llei de
Dependència però en aquests moments, malauradament, no es poden
fer efectius per la manca de recursos i
d’agilitat en la gestió. L’Ajuntament
espera que el Govern mogui fitxa
aviat per poder donar resposta a les
demandes de la societat.
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L’entitat Joves Actius
s’estrena amb el
Carnestoltes Reganser

Navàs compta amb una nova entitat,
anomenada Joves Actius, formada
per un grup de joves d’entre 16 i 25
anys. Aquest grup neix amb una nova
filosofia de crear activitats per als
joves de Navàs. Per això ja es van
posar a treballar en l’organització del
Carnestoltes Reganser i pròximament també col·laboraran amb
l’Ajuntament i El Raig per organitzar
diferents actes al voltant de la festa
de Sant Jordi, com un taller de
risoteràpia, un concert del grup
Gossos, etc.
Esperem, doncs, que aquest grup
que acaba de començar tingui
empenta per tirar endavant moltes
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activitats adreçades als joves de
Navàs tenint en compte que el
Consell de Joventut deixa de fer
aquesta tasca.
CARNESTOLTES REGANSER
El 8 de febrer es va celebrar, amb èxit,
la primera edició del Carnestoltes
Reganser. Primer es va fer la rua, animada per l’Orio "Spaguetti" i els
grallers de Navàs. Després, a la pista
Sant Jordi, ball amb l'orquestra
Mitjanit i a continuació un grup de
joves de Navàs van col·laborar amb els
seus equips de DJ's. I, a la mitja part,
l’entrega de premis per a les millors
disfresses i comparses.

Impuls de
l’empresa de
serveis municipals
Àngel Miralda ha estat nomenat
gerent amb dedicació parcial de
Serveis Municipals de Navàs. La
seva experiència com a enginyer
municipal, com a regidor de
Promoció Econòmica i de Medi
Ambient i com a president
d’aquesta empresa, aportarà una
empenta significativa en la nova
orientació de l'empresa per tal de
convertir-la en un instrument eficaç de gestió que agiliti actuacions
que són prioritàries per a
l'Ajuntament.
Encara que l'objectiu més urgent
en aquests moments és augmentar la capacitat de captació d'aigua
per a garantir el subministrament
d'aigua potable al municipi, també
es vol començar a treballar en
altres línies: s'està estudiant la
possibilitat de reutilitzar l'aigua de
la sortida de la depuradora per a la
neteja viària (carrers i vials), la
neteja dels contenidors de la recollida dels residus i per al reg de
l'arbrat i dels espais verds. A més
també es vol treballar en les línies
d'habitatge social i projectes d'energies renovables.

Nova junta
de la UBIS
La Unió de Botiguers, Indústria i
Serveis de Navàs té nova junta,
formada per Mercè Alsina,
Montse Capdevila, Jaume Vilà,
Anna Majoral, Anna Torrentallé i
M. Carme Uró. L'antiga junta ha
exercit el càrrec durant 4 anys, per
tant, i segons els estatuts de l'entitat, es va trobar adient fer la renovació, per tal que la nova junta
pugui continuar treballant per la
dinamització comercial i industrial
del nostre poble, aportant noves
idees i nous projectes.
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La biblioteca rep
més de 33.000
visites l’any 2007

La biblioteca Josep Mas i Carreras,
gestionada per l'Ajuntament de
Navàs amb la Diputació de
Barcelona, va rebre 33.230 visites
durant l'any 2007, és a dir, gairebé
120 visites al dia.
Aquestes xifres suposen un augment considerable respecte de
l'any 2006, però encara creix més
el nombre de veïns que disposen
de carnet de la biblioteca, que permet agafar documents en préstec
o fer ús del servei gratuït d’internet. En total, 2.705 habitants de
Navàs són usuaris inscrits, això vol
dir que el 44% de la població de
Navàs són usuaris amb carnet de la
biblioteca.
La biblioteca durant l'any 2007 ha
programat un total de 33 activitats
complementàries, amb més de
1.400 participants, per apropar els
ciutadans a manifestacions artístiques i culturals diverses, amb
especial dedicació a la lectura, des
de tertúlies literàries, presentacions de llibres, xerrades, exposicions, concerts... Diversos personatges de renom com Miquel
Pujadó,
Assumpta
Montellà,
Eduard Márquez o Ismael Prados
també van ser presents a la biblioteca.
El públic infantil també ha tingut un
programa específic amb activitats
dirigides a informar, fomentar i fer
gaudir de la lectura infantil amb
titelles, conta-contes, tallers, cinema, entre moltes altres activitats.

El centre cívic no es
construirà amb diners
del Consell de Joventut
Després de molts mesos de negociacions, el Consell de Joventut ha
decidit no aportar la dotació econòmica per poder fer possible la construcció del centre cívic tal i com havia
promès després que li toqués el
primer premi de la loteria de Nadal
l’any 2004.
Després d’una primera proposta presentada en públic en què s’ubicava el
futur centre cívic als terrenys de
l’antiga estació, l’equip de govern
sorgit de les darreres eleccions
municipals va decidir atendre la
demanda ciutadana de convertir
aquells terrenys en un parc públic
amb una important zona verda.
Aquest fet va provocar que es
busqués una nova ubicació per al centre cívic i es van oferir al Consell de
Joventut els terrenys de l’antic Cinema Espanyol.
Aquesta nova ubicació disposa de
més superfície que l’Estació, i l’equipament que s’hi podria construir
respecta les dimensions, els usos i
els serveis previstos inicialment en el
projecte del centre cívic. Però el

Consell de Joventut no ha acceptat la
proposta del consistori i ha retirat el
compromís públic contret.
Malgrat això, l’Ajuntament no està
tancat a cap negociació i deixa oberta
la porta a qualsevol conversa o proposta que serveixi per desencallar
aquesta situació i avançar en l’objectiu de poder dotar Navàs d’un centre
cívic, un equipament molt demandat i
necessari per al nostre municipi.
Malgrat
la
situació
actual,
l’Ajuntament s’ha proposat continuar
endavant amb aquest ambiciós projecte i buscarà l’alternativa per poderlo fer realitat. El centre cívic permetria la rehabilitació de l’antic Cinema,
un edifici públic que amenaça ruïna, i
dotaria Navàs d’un equipament que
serà utilitzat pels joves i que podrà
encabir altres usos, com un museu,
sales per a entitats, locals de l’Escola
de Música Municipal, facilitar una
programació estable de teatre, etc.
El Consell de Joventut no ha definit
quina destinació alternativa dóna als
2,7 milions d’euros que gestiona des
de l’any 2004.

Guia de l’oferta formativa a Navàs
L’Ajuntament publica un catàleg amb
l'oferta formativa de què disposa el
poble de Navàs. En aquesta publicació queden reflectits tots els cicles
educatius que hi són presents, des
dels 4 mesos fins als 16 anys.
També s'han recollit els circuits existents un cop finalitzada aquesta darrera etapa i l’àmplia oferta de l'Escola
de Música.
El catàleg ofereix dades que són d'in-

terès i de molta utilitat per a les
famílies, com les dates de preinscripció i matrícula amb els horaris i la
documentació que cal aportar.
L’objectiu ha estat crear una eina de
consulta útil i àgil per a les famílies
del nostre poble.
Aquesta guia serà revisada anualment per tal d'actualitzar-la i mantenir-la al dia de tots els canvis que es
produeixin.
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Germán Martín, nou caporal
de la Policia Local
Des de principis del mes de març,
Germán Martín és el nou caporal del
cos de Policia Local de Navàs.
Aquesta nova incorporació s’emmarca
dins un projecte de millora d’aquest
cos, tant a nivell de recursos materials
com de recursos humans.
El fins ara caporal, Miquel Suñé
(podeu veure una entrevista a la darrera pàgina d’aquesta revista), ha
agafat la segona activitat i continua
adscrit a la Policia Local de Navàs, a
l’àrea administrativa, després de 25
anys de servei en aquest cos.
Des de fa temps, l’Ajuntament de
Navàs treballa per dotar la Policia Local
del municipi dels recursos suficients
perquè pugui donar un servei complet
i el màxim d’efectiu. La renovació i
ampliació de la plantilla i la compra de
nous vehicles són alguns dels punts
en què s’està treballant actualment
per aconseguir una Policia adaptada a
les necessitats reals de Navàs. El consistori disposa d’un Pla Estratègic que
marca les línies de futur d’aquest cos.

Setmana de la Dona

Navàs està adherit al protocol de prevenció i actuació en casos de violència
domèstica d’àmbit comarcal. Durant la primera setmana de maig s'han
organitzat un seguit d'actes per celebrar el Dia Internacional de la Dona, com
una caminada i esmorzar popular, xerrades, un recital poeticosardanístic a
càrrec de Núria Feliu, en què va assistir mossèn Climent Forner, etc. Durant
aquest any es preveu elaborar el pla municipal d'igualtat de gènere per dissenyar polítiques que afavoreixin la igualtat home-dona en tots els àmbits.
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Futura ampliació
de la residència
La directora dels Serveis Territorials del departament d'Acció
Social i Ciutadania, Neus Orriols,
es va reunir amb l'alcaldessa de
Navàs, la regidora de Serveis
Socials i el director de la residència
per començar a posar les bases de
la futura ampliació de la residència
d'avis. Damunt la taula es van
posar de relleu dades com la llista
d'espera per entrar a la residència
i el progressiu augment dels veïns
de Navàs amb edats compreses
entre els 80 i 99 anys.
El projecte d'ampliació hauria de
preveure la creació d'un espai
nou i diferenciat com a centre de
dia apte per a unes 25 places,
amb servei de transport adaptat,
l'augment d'una vintena de llits
a la residència i la possibilitat
d'ampliar la cuina i la bugaderia.
Els serveis tècnics municipals
de Navàs faran un estudi del projecte i properament es farà una
nova trobada.

Més recursos per a
Serveis Socials
S'està elaborant el Pla de recepció i
acollida per a nouvinguts, que inclou
accions des de les diferents regidories per tal que tots els nouvinguts
puguin conèixer la realitat del nostre
municipi.
D’altra banda, ens hem acollit al projecte Sabida+ per a la contractació
d'una auxiliar de la llar a temps parcial
(compartida amb Balsareny) durant 6
mesos. Aquest projecte neix de la
necessitat de donar suport al servei
d'ajuda a domicili.
I a través del projecte Padeia contractem un professional en educació
social, a temps parcial (compartit
amb Sant Fruitós de Bages), per
donar suport als projectes d'infància i
a l'aula social.
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L’Ajuntament no renuncia
a tenir institut públic

Volem l’institut i el tindrem. Aquesta
és la voluntat de l’Ajuntament de
Navàs i és l’objectiu pel qual estem
treballant tot l’equip de govern. Un
projecte educatiu i social com aquest
no admet demagògia ni politització.
Tots volem el mateix, un institut que
ofereix
les
millors
garanties
d’ensenyament públic per a les noies i
els nois de Navàs.
Ens agradaria deixar clar que la concessió d’aquest centre no depèn únicament de la voluntat de l’Ajuntament,
sinó del departament d’Educació de la
Generalitat. L’anterior consellera,
Marta Cid, d’ERC, s’hi va comprometre davant tota la comunitat escolar de
Navàs i el propi Ajuntament, però
després va donar llargues.
L’Ajuntament de Navàs ha posat a disposició de la Generalitat terrenys
perquè a partir del mes de setembre
de 2008 es pogués iniciar el curs escolar encara que sigui de forma provisional. El departament d’Educació

també ens diu que falten alumnes per
justificar el nou insititut públic, però
l’Ajuntament continua insistint que és
necessari i obre noves vies de diàleg i
aporta noves propostes perquè no vol
renunciar-hi.
LA PROPOSTA DE LA GENERALITAT
El regidor d’Educació, Josep Oliva,
s’ha reunit diverses vegades amb el
director de Serveis Territorials de
Barcelona Comarques, Camil Fortuny,
algunes d’elles amb l’oposició i membres de la plataforma. Hem intentat
demostrar a través de tots els mitjans
possibles la necessitat que té el poble
de tenir aquest centre, fins al punt que
Camil Fortuny va venir a fer-nos la visita que la plataforma anomena “secreta” a l’Ajuntament. A la reunió hi van
ser presents representants de tots els
grups polítics amb representació a
l’Ajuntament. Per què no es va avisar la
plataforma? Per desig exprés de Camil
Fortuny.

Fortuny va aportar dades que
demostren la falta d’alumnes per justificar un nou institut, però ens va fer
una proposta, sobre la qual l’equip de
govern no es va pronunciar a favor ni
en contra, sobre la possibilitat de tenir
un institut municipal, amb tots els
avantatges d’un institut públic -gratuïtat d’ensenyament i de menjador-,
però la proposta es va veure malament de seguida per part d’ERC.
La resta de grups vam quedar que
havíem d’estudiar la proposta.
Aquesta seria una possibilitat per
avançar la implantació del centre ja
que, sinó, ens hem d’esperar, segons
els càlculs del departament, fins al
curs 2012-2013.
Els qui tenim la responsabilitat de governar l’Ajuntament de Navàs hem porcurat sempre complir els nostres compromisos i no ens retirem davant les
adversitats que es presenten. Volem el
millor per a Navàs. Al municipi li fa falta
l’institut públic i el tindrem.
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La Fira de Primavera,
a punt
Ja estan enllestits els preparatius per
a la celebració de la 76a edició de Fira
de Primavera, l’activitat firal més
important del nostre poble i principal
aparador per donar a conèixer el
dinamisme empresarial i comercial
del nostre municipi.
La Fira estarà plena d'actes, amb
moltes activitats lúdiques, culturals i
esportives, diferents espectacles,
exposicions, concursos i sense oblidar la tradicional Expo Navàs, amb
empreses, comerços i entitats del
poble.
Com a novetat, aquest any la Fira disposarà d'una Expo (a la pista Sant
Jordi) dedicada només al medi ambient i a la gestió sostenible dels recursos (aigua, residus, energies renovables...) amb diverses exposicions
relacionades amb el tema.

Mercat de la
Ganga

El 2 de març es va celebrar la 9a
edició del Mercat de la Ganga,
organitzat per la Unió de
Botiguers, Indústria i Serveis de
Navàs amb la col·laboració de
l'Ajuntament.
Van ser quatre hores de fira, de
deu del matí a dues del migdia.
Hi va haver una desena de
paradetes, música ambiental i un
inflable gratuït per a tota la quitxalla que va voler gaudir-ne.

CLIMATOLOGIA

Revisió del cadastre
Aquest any s’ha portat a terme, per
part de l’Oficina del Cadastre, adscrita al govern de Madrid, l’actualització
del valor cadastral dels immobles de
Navàs, així com l’actualització de
superfícies i altres característiques
de les propietats, una campanya que
no tenia lloc des de feia gairebé 20
anys.
Arran d’aquesta actualització han sorgit diversos casos en què els propietaris estan en desacord amb les valoracions que ha fet el cadastre per la
qual cosa s’han presentat diverses
al·legacions. Un cop s’hagin resolt
aquestes al·legacions, el cadastre
confeccionarà el padró fiscal definitiu
per a l’any 2008.
A causa d’aquest procés, l’Ajuntament de Navàs endarrereix fins a la
tardor el cobrament de l’impost de
l’IBI. Aquesta mesura es pren de
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forma excepcional aquest any i l’any
vinent es tornarà a cobrar normalment el mes de juny.
A més, per tal que l’augment del
valor cadastral no repercuteixi tant en
la ciutadania, s’ha baixat el tipus de
gravamen del 0,78 al 0,70 %. Es tracta d’un esforç fiscal important per a
l’Ajuntament però que ha de servir
per pal·liar l’augment i que no afecti
tan directament la butxaca dels veïns
i veïnes del municipi.
En anys successius es continuarà
amb aquesta reducció del tipus de
gravamen per anar equilibrant la pujada del valor cadastral que es farà de
forma gradual.
A més, el consistori ha presentat una
queixa a l’organisme pertinent pels
errors que s’havien produït i ha demanat modificar la valorització en
algunes àrees concretes del municipi.

Des del dia 12 de desembre de
2007, l'estació metereològica de
la Residència s’ha automatitzat i
recull una gran quantitat de
dades metereològiques.
L'hivern ens ha deixat mínimes
de -7,9º el primer dia de l'any
nou i màximes temperatures
com la del dia 11 de març, que
es va arribar als 20,6º positius.
La pluja és notícia per la seva
migradesa. El gener es van recollir 26,8 litres, el febrer, 15,8.
El vent també ha estat protagonista. El dia més ventós va ser
l'11 de gener quan es van registrar puntes de 69,2 km/h i, els
dies 4, 5 i 6 de març que es va
arribar als 65 km/h.
Les dades en temps real aviat
es podran veure per internet a
través de la pàgina web de
l'Ajuntament de Navàs.
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S’estudia la rehabilitació del jaciment
del Collet de les Caixes
L'Ajuntament de Navàs esta avaluant la possibilitat d'efectuar una
consolidació, reconstrucció, rehabilitació i senyalització del jaciment de Valldeperes per contribuir
i ampliar la coneixença de la nostra
història i fomentar l'ús turístic de
la zona.
L’estiu passat, un equip de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona va excavar el jaciment
arqueològic conegut com el Collet
de les Caixes, situat en un petit
altiplà a l'oest de la riera de
Valldeperes. Es tracta d'un conjunt
arqueològic, ja catalogat, del qual
es
coneixien
tres
tombes
excavades a la roca i diversos
encaixos.
Les excavacions van permetre
documentar un assentament rural
format per tres àmbits contigus
que es construeixen aprofitant una

balma. Aquest assentament rural
es complementaria amb una
necròpolis, ja coneguda amb anterioritat, formada per tres tombes
de banyera excavades a la roca i
situades a uns 50 metres al sud de
l'assentament. Així mateix, també
en una situació propera, es van
localitzar i netejar dos dipòsits,

també excavats a la roca, inèdits
fins ara, i que semblen conformar
una àrea de producció vinculada a
l'assentament.
Des d’aquestes línies, volem fer
un agraïment a totes les persones
que han col·laborat en aquestes
excavacions: arqueòlegs, propietaris, etc.

Activitats i més
serveis per al
Club d’Avis

Arrossada a Castelladral
Aquest mes de març es va celebrar el 25è aniversari de l’arrossada de
Castelladral, que ha estat possible gràcies a la tasca de l’Associació de Veïns,
una entitat viva i dinàmica que ha convertit aquesta festa en una tradició.

Durant els mesos de febrer i
març s’ha portat a
terme
un
curs d'alfabetització informàtica al
Club d'Avis, que ha gaudit d’una
elevada participació.
També s’està estudiant la possibilitat d’obrir un servei de podòloga en
aquesta entitat. I s'està organitzant
la setmana cultural de la gent gran
que tindrà lloc durant el mes de
maig.
A més, l’Ajuntament ha rebut, per
part de la Generalitat, la subvenció
de 10.000 euros corresponent a les
obres que es van dur a terme per al
tancament de la pista del Club
d’Avis, i aquest ajut ja s’ha fet efectiu a l’entitat.
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EL DIA A DIA A NAVÀS
Adequació de la senyalització viària per
millorar el trànsit i la seguretat dels
vianants dels col·legis St. Jordi i St. Josep
per mitjà de passos de vianants i senyalització horitzontal
Col·locació de dispensadors de bosses per
recollir els excrements dels animals
domèstics
Il·luminació del pàrquing de Castelladral
Rehabilitació d'una oficina tècnica per a
posar en marxa el POUM (Pla d'Ordenació
Urbana Municipal)
Publicació del llibre "Ruralitat i
Immigració" on es publica l'experiència
duta a terme a Navàs en l'ensenyament de
la llengua catalana a immigrants
Celebració del Caga Tió per a tots els nenes
i nenes del poble
Col·laboració econòmica en l'edició de les
Obres Completes de Mn. Climent Forner i
Escobet, descrites per l'autor com el seu
testament poètic i vital
Adquisició d'una grua per a la residència
d'avis finançada, en part, pel donatiu fet
per l'ACE, entitat cultural presidida per
Josep Giralt i Marsinyach

Atenció de les consultes i al·legacions
fetes com a conseqüència de la modificació
cadastral portada a terme pel Ministeri
d'Economia i Hisenda
Millora de la senyalització horitzontal i vertical a la carretera de Gaià
Redacció del projecte d’urbanització de
carrers del nucli urbà com carretera de
Castellet, o carrers Torroella, Valldeperes i
Alcalde Serra
Arranjament de Les Esglésies per part del
Centre Excursionista de Navàs, en col·laboració amb l’Ajuntament
Redacció del projecte de la nova plaça de
Palà i sol·licitud de la subvenció corresponent
Ampliació dels horaris de la treballadora
familiar. Actualment disposem de 3 treballadores a Navàs i 1 a Palà, a jornada
sencera.
Tramitació de la contractació dels treballs
per a la instal·lació de la gespa artificial a
la zona esportiva
Reparació dels problemes d’humitats a la
biblioteca

Enderroc, per part de l'Ajuntament, d'una
casa del Mojal en estat de ruïna

Redacció de diverses propostes de conveni
amb Telefonica Moviles per tal de treure
l’antena del nucli urbà

Instruir mesures per a l'estalvi d'aigua per
mitjà d'un ban consensuat per tots els
alcaldes del Bages

Es treballa per fer un plafó d’informació
turística i cultural en col·laboració amb el
Consorci de Turisme del Cardener
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L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

Centre cívic
És una llàstima el que està passant amb el tema del centre cívic. No és el moment de buscar culpables; de fet,
tots probablement tenim una part de culpa en aquest
tema, el que cal és trobar vies de solució. No ens podem
permetre el luxe que guanyi la tossuderia d’uns o la dels
altres perquè qui perd és el poble i, més concretament, el
jovent del poble.
A Navàs és vital tenir un lloc on el jovent es pugui trobar,
on pugui fer les seves activitats, un lloc que afavoreixi l’associacionisme, un lloc amb una sala polivalent on poder fer
concerts de tot tipus, cinema, teatre, balls, xerrades,
cursets, exposicions... un lloc on poder deixar el material
de les entitats, un punt de connexió entre aquestes, etc.
Un lloc, en definitiva, que el jovent se’l senti seu i l’aprengui a respectar.
La solució no passa per “si no ho paga el Consell de
Joventut ja ho pagarà l’Ajuntament”. Són molts diners, es
trigarà molt temps i es deixaran de fer moltes coses per
poder-lo pagar. No, senyors: no anem tan sobrats.
La solució per a Esquerra és l’acord entre les dues parts.
No pot ser tan difícil: l’equip de govern vol construir-lo a
l’antic Cinema Espanyol, el Consell de Joventut a l’antiga

estació. I segur que tots coincideixen en l’objectiu final:
fer realitat el centre cívic d’una vegada per totes.
Cal que algú afluixi, cal que s’acordi el més aviat millor una
solució i no fer-se forts i enrocar-se en una posició que no
entén l’altra part. Esquerra proposa ubicar-lo en els terrenys del costat del pavelló, ja que és una alternativa del
Consell de Joventut al seu projecte inicial, i que l’equip de
govern no veuria malament. El problema rau en la qualificació actual d’aquests terrenys, els quals són d’equipaments esportius. Nosaltres, un cop assessorats, no veiem
insalvable aquest problema, ja que Navàs, pel seu número
d’habitants, té ja els equipaments esportius bàsics necessaris.
Malgrat tot, Esquerra no descartem cap solució, i
recolzarem tota proposta que ens porti el centre cívic
aquesta mateixa legislatura i subvencionat pel Consell de
Joventut.
Reprengueu el diàleg, aparqueu les rivalitats i la tossuderia, i estigueu disposats a cedir tots plegats. Navàs s’ho
mereix.
ERC de Navàs
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ENTREVISTA

Miquel Suñé
Caporal sortint de la Policia Local de Navàs

“En aquesta
nova etapa puc
trobar a faltar
l’uniforme”
iquel Suñé ha estat a la
Policia Local de Navàs els
darrers 25 anys. Ara deixa el
càrrec de caporal però continuarà al
cos. En aquesta entrevista, fa un repàs
a la seva llarga trajectòria professional
al servei del nostre municipi.

M

- Ens pot explicar una mica la seva trajectòria professional?
- Vaig accedir a la Policia Local de
Navàs l'any 1980. La plaça era interina,
i tres anys mes tard vàrem, conjuntament amb dos agents més, accedir a
cobrir la plaça de funcionari de carrera,
amb el grau de caporal. No va ser per
vocació, en aquells dies hi havia la crisi
del sector tèxtil i em vaig veure necessitat d'un lloc de treball. La implicació
en aquesta professió han estat 25
anys de servei efectiu.
- Com van ser els seus inicis com a
agent de policia local?
- Vam començar amb dos vigilants i un
"sereno". Després, quatre agents i un
caporal. Així doncs, el servei que es
podia donar als navassencs ja era de
24 hores diàries. Vam obtenir la nostra
formació, bàsicament, de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, ja que aleshores
no existia l'Escola de Policia de
Catalunya.
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- Què recorda d'especial d'aquella
època?
- Cal recordar que just es començava a
desenvolupar la Constitució del 78, i
anaven sortint les noves lleis
orgàniques, lleis, reglaments, etc.,
que havíem d’anar aplicant esglaonadament. I no resultava gens fàcil,
tenint en compte que veníem de quaranta anys d'un règim franquista.
- Vostè ha vist com Navàs anava evolucionant. Això ha fet que hi hagués
molts canvis en el cos de Policia Local?
- Els Ajuntaments tenen multitud de
prioritats, amb recursos limitats i gens
fàcils de gestionar, contràriament a la
percepció del ciutadà. El cos de la
Policia Local avança lentament en
recursos materials i personals. Vam
començar fent els serveis a peu,
després vam tenir un Vespino, més
endavant un R-4 de segona mà. Els
anys 90 ja vam disposar de les
primeres emissores i d'un repetidor
de ràdio per cobrir tot el municipi.
- I respecte a la seva feina, ha canviat
molt la relació dels agents de la policia
local amb els navassencs?
- Sí, hi ha hagut canvis que, segons la interpretació que se’n faci, són positius o
negatius. Al començament, tots els mem-

bres de la Policia érem nats a Navàs, o
sigui, diguem que sentíem els colors.
Actualment, la majoria d'agents són d'altres pobles veïns. L’avantatge és que quan
han plegat del servei, desconnecten.

- A partir d'ara, en deixar el càrrec de
caporal, què és el que més trobarà a
faltar?
- Crec que en aquesta nova etapa puc
trobar a faltar l'uniforme, res més, ja que
del camí que emprenem amb el nou projecte de l’alcaldessa i l’equip de govern
se’n beneficiaran tots els ciutadans.
- Quina és ara la seva responsabilitat?
- D’ençà de l’1 de març , m'han assignat la tasca d'administratiu dins el
mateix cos de la Policia Local. És una
situació prevista en el conveni laboral,
com a segona activitat, a partir dels 57
anys d'edat i amb mancances físiques
per al servei ordinari.
- Com es manté la il·lusió després de
tants anys?
- La il·lusió en aquests moments és el
passi del testimoni al nou cap de la
Policia Local de Navàs, el senyor
German, que amb la seva experiència i
entusiasme ha de liderar el nou projecte i fer que continuï avançant en la
direcció desitjada per tots nosaltres i
en benefici dels ciutadans.

