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Navàs guanya un
gran parc públic
Treballem pel nostre poble!
En aquests dies previs de Sant Jordi i de
Fira de Primavera arriba a casa vostra un
nou exemplar de la revista d'informació
municipal La Plaça. Són dies d'esclat de
primavera que conviden a l'optimisme,
però que també ens obliguen a ser realistes i constatar que estem vivint uns
moments que socialment i econòmicament estan essent molt delicats.
I aquest Ajuntament n'és plenament conscient. Conscient que més enllà de les
accions que fan l'Estat, la Generalitat i la
Diputació, el Govern local també ha de
fer coses perquè en tenim la responsabilitat i l’obligació. Tenim l'obligació de no
gastar per gastar i triar els projectes més
necessaris per al nostre poble. I també
vetllar que aquesta inversió, de més d'un
milió d'euros, serveixi per donar feina a
aturats del nostre poble i activitat a les
nostres empreses. Fins i tot l'empresa

manresana adjudicatària de les obres
d'ampliació de l'Ajuntament contractarà
empreses navassenques per a l'estructura de l'edifici, les instal·lacions, la fusteria, etc. És, doncs, des de la limitació
de les nostres competències i de la nostra capacitat econòmica que tenim la
responsabilitat d'actuar.
Actuar en els serveis adreçats a les
famílies i les persones que passin necessitats, orientant els nostres esforços
de suport econòmic i social vers els més
vulnerables. Els nostres infants no poden
perdre el seu dret a estar convenientment alimentats a través de beques de
menjadors, però també acompanyant als
seus pares en la inserció laboral mitjançant el servei d'ocupació del nostre
Ajuntament.
Ara, més que mai, l'Ajuntament té
l'obligació d'optimitzar els recursos amb

eficiència i agilitat. Hem de treballar amb
cultura d'austeritat, donant exemple de
gestió i de control de la despesa.
Els pressupostos tracen una línia clara:
no volem que falti iniciativa al foment de
l'activitat econòmica, que la vida social,
cultural i esportiva no freni i un compromís clar de treballar amb el comerç i la
indústria en iniciatives que fomentin el
consum i la promoció econòmica.
L'OAC Navàs, Oficina d'Atenció a la
Ciutadania, ens ha d'ajudar a simplificar i
fer àgils els tràmits que afectin a l'activitat econòmica i social i ha de donar
suport en el seguiment de les convocatòries públiques d'ajuts.
Endinseu-vos en les pàgines de La Plaça
i veureu com l'Ajuntament està plenament dedicat a Navàs i als navassencs en
actitud de servei. Volem ser una eina útil
per aquests temps de canvi econòmic.
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Teleassistència domiciliària:
ajuda ràpida al vostre abast
Més de 60 persones majors de 65 anys, que viuen al municipi de Navàs, amb dificultats d'autonomia personal o sense limitació d'edat però amb discapacitat física o sensorial, es beneficien
en aquests moments del servei de teleassistència. Es tracta d’una ajuda que té tres graus d’aplicació depenent de les necessitats dels usuaris. Amb l’ajuda d’aquest sistema les persones grans
o que pateixen alguna discapacitat poden continuar vivint a casa seva amb més seguretat
Un servei obert les 24 hores del dia,
365 dies a l'any, que té la missió de
donar resposta immediata i detectar
possibles situacions d'emergència
amb persones que viuen soles la
major part del temps. Gràcies a la teleassistència les persones grans o amb
alguns dels problemes esmentats
poden continuar vivint en els seus
domicilis amb indepèndència i seguretat.
La teleassistència és un servei més
de la cartera dels Serveis d'Atenció
Domiciliària que es presten des de
l'Equip Bàsic d’Atenció Social Primària
(EBASP) de l'Ajuntament de Navàs.
Es tracta d'un servei que garanteix la
seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden
estar en situació de risc per factors
d'edat, de fragilitat o de dependència,
les 24 hores de dia i els 365 dies de
l'any a través d'un terminal connectat
a una central d'alarmes. D'aquesta
manera, es pot evitar o, com a mínim,
retardar l’ingrés a la residència.
PREVENCIÓ I PROXIMITAT
És un servei eminentment preventiu i
de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus
cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual.
Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin atenció permanent i presencial dels
cuidadors, tinguin la seguretat que
davant de situacions de crisi,
caigudes, emergències sanitàries o de
l'habitatge, puguin contactar de forma
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Preus públics de
la teleassistència
Teleassistència tipus A 3 euros/mes
Teleassistència tipus B 1,5 euros/mes
Teleassistència tipus C 1 euro/mes

immediata amb el centre d'atenció. A
través d'aquest servei, l’usuari sap
que d'alguna manera té companyia en
tot moment.
PERSONES DESTINATÀRIES
El principal destinatari del servei són
les persones grans o discapacitades,
que viuen soles permanentment o
durant gran part del dia, o bé que
viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques
d'edat o discapacitat.
S'estableix un sistema de priorització
que permet garantir una instal·lació

ràpida en aquells casos més necessaris. És per això que s'apliquen
uns criteris de valoració i les
instal·lacions es fan d'acord al seu
resultat.
Es treballa a partir de quatre criteris
que són: ser major de 80 anys, tenir
una xarxa social o familiar dèbil o
nul·la, tenir problemes de desplaçament i mobilitat i tenir alguna patologia
de base important.
El servei de teleassistència ha de ser
personalitzat, de forma que cada
usuari i usuària disposa d'una fitxa
individualitzada amb la informació
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necessària i d'un polsador programat
especialment per al seu ús individual.
En funció del nombre de persones que
dins d'un mateix domicili necessitin
disposar del servei de teleassistència,
poden existir tres tipus d'usuaris.
TITULAR DEL SERVEI
L’usuari tipus A és la persona que
reuneix els requisits necessaris per a
ser usuari del servei de teleassistència. En el seu domicili s'instal·larà un
terminal i se li lliurarà un polsador.
Suposa el 100% del preu del servei.
Com a exemple d'usuari tipus A,
podríem trobar una persona més gran
de 80 anys que viu sola o que, convivint amb una persona que no necessita el servei de teleassistència, passa
gran part del dia sola.
AMB CONTROL REMOT
L’usuari tipus B conviu amb el titular
del servei i alhora reuneix els requisits
per a ser-ne també usuari. Aquest
segon usuari disposarà d'un polsador
personalitzat. Tindrà un cost equivalent
al 50% del preu del servei. L'exemple
més habitual d'un domicili amb usuari
tipus A i usuari tipus B és el d'una parella de persones grans. En el cas que
el titular sigui baixa, l'usuari tipus B
passa a modalitat A.

SENSE CONTROL REMOT
L’usuari tipus C és la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però que no té capacitat física,
psíquica o sensorial per poder sol·licitar per ella mateixa aquesta atenció i,
per tant, no pot fer ús del polsador.
L'usuari és donat de baixa quan el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no
usuària del servei, en faci ús en nom
seu. El cost per a aquest usuari és del
40% del preu del servei. Un exemple
comú pot ser una persona gran que

reuneix els requisits per rebre el
servei de teleassistència (tipus A) que
conviu amb una persona amb problemes de demència (tipus C). També
existeix el cas d'una dona gran que
conviu amb un fill amb discapacitat.
SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP
Durant el passat febrer, es va portar a
terme el projecte ‘Serveis Socials Més
a Prop’, que consisteix en visites als
domicilis de persones de més de 80
anys que viuen soles, per tal d'orientar-les i informar-les de tots els
recursos existents.

PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA PER ALS NOUVINGUTS
L'Ajuntament de Navàs, en col·laboració amb l'Àrea d'Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, ha elaborat el Pla de
recepció i acollida municipal per als
nouvinguts, que ha comptat amb una
àmplia participació d'agents i entitats
locals. La tècnica del Servei de
Diversitat i Ciutadania de la
Diputació, Mireia Juncadella, després
de fer el treball de camp ha pogut
definir el perfil de la població immigrant, conèixer els seus problemes i
establir la diagnosi corresponent per
millorar l'atenció a aquest col·lectiu.
Segons les dades que es desprenen
d'aquest treball, en els darrers trenta
anys la població de Navàs ha crescut

en 967 persones, de les quals 568 ho
han fet entre 1986 i 1997. El padró
actual és de 6.250 habitants.
Un 35% de la població és nascuda al
municipi i el 36% prové de la demarcació de la província de Barcelona. La
població immigrant que viu a Navàs
representa un 10% del padró. Els països d'orígen dels nouvinguts corresponen principalment a les àrees del
Magreb, Europa de l'Est i Amèrica
del Sud. Entre les propostes d'actuació que apunta l'estudi hi ha la
necessitat de millorar la formació
específica del personal que atén els
nouvinguts i la informació que se’ls
proporciona d'una manera transversal.
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Navàs disposarà d’un gran parc públic
de 5.600 metres quadrats a finals d’any

Diferents imatges virtuals del projecte del gran
parc públic de què disposarà Navàs a finals
d’any als terrenys de l’antiga estació del tren

A finals d'any Navàs disposarà d'un
gran parc públic al centre urbà, de
5.620 metres quadrats, dels quals
3.800 corresponen al nou parc, que
aprofita com a zona verda el solar de
l'antiga estació del tren, al costat de
l'escola bressol Quitxalla i l'estació
d'autobusos.
Les obres tenen un pressupost
d'adjudicació de 795.322 euros. El
Pla Únic d'Obres i Serveis de la
Generalitat ha donat una subvenció
de 505.668 euros per ajudar a
finançar el projecte.
Els primers moviments de terra i
delimitació de la zona de treball es
van iniciar el mes de febrer, en concret el dia 16.
El gran conjunt que formarà el Parc
de l'Estació es divideix en quatre
espais segons la seva utilitat: zona
de pícnic, zona de passeig, sorral
amb taula de ping-pong antivandàlica i un espai per a pista de petanca.
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Els diferents espais tindran gespa
trepitjable, barrera vegetal per
delimitar i protegir-los amb talussos
i algun petit mur per marcar els
diferents nivells.
Amb l'objectiu de reforçar el vesant
més lúdic, el Parc de l'Estació tindrà
un espai amb una pèrgola en forma
d'escenari i un aforament per a unes
200 persones, amb la finalitat de
poder-hi organitzar activitats culturals, socials i espectacles de petit
format a l'aire lliure.
La reutilització d'aquest espai com a
zona verda és una vella aspiració del
poble, des que a finals dels anys
setanta l'Ajuntament de Navàs va
adquirir el solar de l'antiga estació
del carrilet.
El projecte d'urbanització inclou la
creació d'un vial lateral d'uns deu
metres d'amplada al llarg del qual
s'habilitaran uns 55 aparcaments en
bateria.

CLIMATOLOGIA
El dies més freds del primer
trimestre de 2009 van ser el
dies, 7, 13, 21 i 22 de gener amb
-4º. L'aigua recollida durant els
primers tres mesos és de 96
litres per metre quadrat. El dia
més plujós va ser el dia 28 de
març amb 17,6 litres acumulats.
El dia més ventós va ser el dia
24 de gener amb una punta de
85,3 km/h, a les 7 del matí. El dia
5 de març, la força del vent va
arribar a 69,2 km/h a la 1 del
migdia. La temperatura més alta
dels mesos de gener, febrer i
març, es va enregistrar els dies
13 i 14 de març, jornades en què
el termòmetre es va enfilar fins
als 22º.
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Els Fons Estatals d’Inversió Local injecten
un milió d’euros en tres obres imminents
L'ampliació de l'Ajuntament amb un
edifici annex a l'actual permetrà disposar de més espai i posar en marxa
nous serveis, entre ells l'OAC (Oficina
d'Atenció a la Ciutadania). La inversió
va a càrrec dels Fons Estatals
d'Inversió Local (FEIL) que han proporcionat a l'Ajuntament de Navàs
1.054.000 euros per finançar tres projectes com són l’ampliació de
l'Ajuntament, la rehabilitació de
l'Escola de Música i la construcció
d'un magatzem municipal al soterrani
de la piscina coberta.
A l'Ajuntament es preveu la construcció d'un edifici de nova planta de tres
pisos d'alçada i la seva connexió amb
l'actual casa consistorial. Dues plantes
soterrades es destinaran a l'Arxiu
Municipal que ara ocupa dues aules de
l'Escola de Música, la planta baixa
acollirà l'OAC, l’Oficina d'Atenció a la
Ciutadania, i la resta seran noves
dependències de l'ajuntament. A
l'OAC s'integraran els serveis del Punt
d'Informació Juvenil Raig.
Per tal de poder continuar oferint el
servei habitual, les obres d’ampliació
de l’edifici de l’ajuntament han obligat
a traslladar l’EBASP, l’oficina de
serveis socials, a la carretera de
Berga, número 13. El nou local disposa
d’unes instal·lacions més grans i modernes on l’atenció personalitzada a la
població es pot fer en molt bones

Fotografies dels equipaments que rebran les
ajudes del FEIL. A l’esquerra el solar on es
construirà l’ampliació de l’Ajuntament. A dalt
l’Escola de Música i a baix el soterrani

condicions.
La rehabilitació de l'edifici de l'Escola
de Música permetrà ampliar els espais
destinats a la docència, que ara estan
inhabilitats per raons de seguretat.
L'alliberament de les dues aules que
ocupa l'Arxiu Municipal també s'afegi-

ran a l'oferta d'aules de l'escola. El
soterrani de la piscina coberta es convertirà en el magatzem municipal de la
brigada d'obres. L’espai acollirà el nou
centre social del Club Natació Navàs.
Els tres projectes quederan enllestits
abans que acabi aquest any.

El Mercat de la Ganga, l’espai de les oportunitats
El passat 1 de març, la Unió de
Botiguers, Indústria i Serveis de Navàs,
amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Navàs, va celebrar desprès de l'èxit
de les edicions anteriors, el Mercat de
la Ganga. A causa de la pluja, les
parades es van instal·lar sota el porxo
de la plaça de l'Ajuntament. Els visitants van poder gaudir de les millors
gangues, descomptes i música ambiental. Els establiments comercials que

hi van participar van ser la Llibreria Uró,
Esports Suau, Carol's Baby, Moda
Mercè, Moda Riu, El Bouquet i
l'Associació contra el Càncer.
L'Associació de la Lluita Contra el
Càncer de Navàs va organitzar un dinar
popular a la mateixa plaça. El menú
amb arrossada, botifarra amb guarnició, postres, pa, vi, aigua i cafè va
comptar amb una cinquantena de persones.
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Els alumnes de primària aprenen
les normes bàsiques de trànsit

Les sessions teòriques i pràctiques van tenir lloc al pavelló escolar de Sant Jordi que va aplegar uns 270 alumnes de primària

Uns 270 alumnes d'educació primària,
de les escoles CEIP Sant Jordi i
Col·legi Sant Josep, han participat
aquest mes de març en un curset d'educació vial, amb l'objectiu d'aprendre
normativa de trànsit, tant per a
vianants com per a conductors. Les
classes i les pràctiques van tenir lloc al
pavelló escolar de Sant Jordi, a càrrec
de membres del Servei Català del
Trànsit, Policia Local de Navàs i
Mossos d'Esquadra. Aquesta iniciativa
s'enmarca en el programa ‘Navàs
educa’ que promouen les regidories
d'Educació
i
Governació
de
l'Ajuntament de Navàs, a través d’un

conveni amb el Servei Català del
Trànsit. Els alumnes d'educació
primària han treballat temes relacionats amb la senyalització, el comportament i la responsabilitat que
tenen com a vianants i conductors.
El Servei Català del Trànsit va proporcionar el material didàctic necessari i
els vehicles que en aquest cas eren
bicicletes. L’Ajuntament de Navàs va
preparar el circuit. Abans de fer les
pràctiques, els alumnes van fer classes
teòriques amb membres de la Policia
Local, amb qui van treballar temes relacionats amb la senyalització, el comportament i la responsabilitat que

tenim com a vianants i conductors.
D'altra banda, a l'Escola Diocesana de
Navàs s’ha dut a terme un curs de sensibilització per a alumnes de
secundària de 1r i 2n d'ESO, a càrrec
de personal de la Federació Ecom i
l'Institut Guttman, que han tractat el
drama dels accidents de trànsit que
provoquen lesions greus. I també es
va parlar de l'esport amb cadira de
rodes.
Per altra banda, s’ha fet un curs de
primers auxilis per al personal docent
dels diferents centres educatius de
Navàs, en el marc del projecte ‘Navàs
Educa’.

‘Navàs amb la igualtat’ escolta Marta Alòs
La literatura des de la perspectiva de
les dones va ser el fil conductor de la
xerrada que va fer l'escriptora lleidatana i diputada al Parlament de
Catalunya, Marta Alòs, a la sala
d'actes de la biblioteca davant mig
centenar de persones, amb motiu dels
actes de commemoració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
Alòs va definir l'ofici d’escriure com
una possibilitar de fabular amb total
llibertat i alhora ser creativa davant les
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situacions més dispars que et mostra
la vida real. Durant tot el mes de març,
cada dimarts s'ha fet un taller a càrrec
de la treballadora social Fina Virtutia,
sobre el tema "Dir no sense culpa", per
reflexionar i treballar sobre la necessitat de posar límits. També s’ha programat la mostra "Amor" i s’ha representat el muntatge "La pareja ideal", a càrrec del grup "Impacte Teatre".
Finalment, el 29 de març es va fer una
caminada popular fins a Gaià.
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Èxit del tercer Fem dissabte!

Arrossada a Castelladral
L'acompanyament d'un dia esplèndid va facilitar que la 26a edició de
l'Arrossada de Castelladral, que
organitza l'associació de veïns
d'aquest nucli rural de Navàs, fos
tot un èxit. La colla del Pi Tort de
Palà de Torruella va cuinar més de
500 racions d'arròs amb una sola i
monumental paella, acompanyat de
talls de carn i botifarra.

Imatges de la brossa recollida i de les persones que van participar en aquesta iniciativa

Una vintena de persones van participar a finals de març a la tercera edició
del Fem dissabte!, la neteja popular
dels espais fluvials que organitza
l’Associació Hàbitat dins el grup de
voluntaris del Projecte Rius. Els participants van extreure, tant de dins de la

llera del riu com de la zona de ribera,
un congelador, un microones, dues
bicicles, la resta d'una moto, un tub
d'escapament, quatre pneumàtics,
una finestra, tubs i dotze bosses
industrials de brossa (llaunes, plàstics,
papers, restes de roba, etc.).

La Festa de l’Esport
Els dies 6 i 7 de juny es farà la Festa
de l’Esport, en una jornades en què
les entitats escullen i premien els
millors esportistes locals i el millor
esportista revelació dins l’àmbit
navassenc. També s’escull el millor
esportista català i es fa un reconeixement al directiu o responsable
d’entitat per la seva trajectòria i
dedicació.

Gestió pública del Casal Sant Genís

Millores a la Font de
Navarons que esdevé
un nou espai d’esbarjo

Dues pistes de pàdel
i una de tennis

Acord per mantenir
endreçat Castelladral

Properament l'Ajuntament posarà en
marxa el projecte per remodelar les
antigues pistes de tennis, al parc de
l'Alzineta. Les obres preveuen la
construcció d'una pista de tennis
nova i dues pistes de pàdel, en
resposta a la demanda formulada per
la població. La millora d'aquesta
instal·lació esportiva augmentarà la
diversitat d'equipaments i la possibilitat de practicar noves disciplines
que fomentin la pràctica esportiva, la
salut
i
l'entreteniment
dels
navassencs.

L'Ajuntament
i
l'Alberg
de
Castelladral han arribat a un acord
per tal que els responsables d’aquest equipament lúdico-esportiu es
facin càrrec de matenir endreçat i net
l'entorn del nucli rural de Castelladral.
El manteniment afecta els espais
públics, zones enjardinades, camp
de futbol i aparcaments. A més, s'ha
restaurat i protegit l'accés d'un antic
pou que actualment està fora de
servei. L’associació de veïns disposarà aviat d’un nou local gràcies a
la rehabilitació d’una antiga pallissa.

L’Ajuntament de Navàs ha restaurat
i acondicionat la Font de Navarons,
amb l'objectiu de recuperar un
espai d'esbarjo i d'ús social de la
població. La millora finalitzarà amb
la col·locació d'uns bancs per facilitar el descans dels vianants que hi
puguin arribar passejant.
D’altra banda, el consistori ha
posat en marxa un nou parc infantil
al carrer Llobregat, davant la zona
industrial.

L’Ajuntament ha arribat a un acord
amb la Parròquia de Navàs i el Bisbat
de Solsona per gestionar el Casal
Sant Genís. De moment, el consistori arrendarà el local els propers
tres anys amb la voluntat que la cessió d’ús del Casal sigui definitiva i de

cara el futur pugui esdevenir un veritable equipament cultural per al
municipi a través d’un pla d’inversions important. És un espai únic,
però presenta mancances en els
acabats. El contracte de lloguer tindrà un cost anual de 4.000 euros.
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100 anys d’esquí als Rasos

El Centre Excursionista de Navàs i l'Ajuntament van col·laborar conjuntament en la celebració dels 100 Anys d'Esquí als Rasos de Peguera, oferint
un esmorzar popular als participants que van reviure el camí que a principis
de segle havien de fer els primers esquiadors, amb el transport de l'antic carrilet. L'acte es va fer el dia 28 de febrer, amb el suport de diferents associacions excursionistes catalanes.
L'alcalde de Navàs, regidors i membres del CEN van fer d'amfitrions de la
comitiva que viatjava abrigada amb vestits d'època, camí de Berga i dels
Rasos de Peguera, en un simpàtic trenet.

El servei de diagnosi,
una eina per al comerç
La regidoria de Comerç desenvoluparà
el servei de diagnosi individual als comerços del municipi. Un equip tècnic
professional posarà a disposició de les
empreses comercials les solucions
més adients, davant els possibles problemes i dubtes que sorgeixen en la
gestió diària del negoci. Aquesta acció
és possible gràcies a l’acord a què han
arribat, un any més, la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de
Manresa. També es durà a terme una
anàlisi de l'establiment comercial, que
recollirà l'estudi de factors externs i
interns a l'empresa. Un cop analitzat
l'establiment, se'n valoraran les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats i, a partir d'aquí, es faran recomanacions per millorar-lo. Es una iniciativa molt útil per tal d'afavorir la innovació i el creixement del sector comercial de Navàs. Per sol·licitar aquest
servei gratuït cal adreçar-se a la tècnica Mireia Chavarria al telèfon 93 839
00 22, extensió 34, o bé a l'adreça
chavarriabm@navas.cat. En l'edició de
2008, sis establiments van sol·licitar
aquest servei i van obtenir els seus
estudis personalitzats.

Campanya informativa Fira de Primavera
Renovar els carnets
és a punt per a la 77a edició de La regidoria de Promoció Econòmica
de consum al comerç Navàs
la Fira de Primavera que tindrà lloc el i Comerç de Navàs treballa per faciL'Àrea de Consum de la Diputació de
Barcelona,
juntament
amb
l'Ajuntament de Navàs, van iniciar el
febrer les campanyes informatives
en matèria de consum als establiments del comerç local de tallers,
bars, restaurants i forns de pa. Un
total de 45 establiments han estat
visitats per tècnics acreditats que
han donat informació sobre aspectes
de consum per fer un seguiment del
grau de compliment de la normativa
vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, amb especial
atenció a la indicació de preus, documentacions
necessàries,
reglamentacions i normes de qualitat. Durant aquest any la resta de
comerços del municipi també participaran a la campanya.
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cap de setmana del 25 i 26 d’aquest
mes d’abril. La comissió organitzadora ja té a punt els detalls d’un
certamen que comptarà amb una
exhibició de biketrial a càrrec del
campió mundial Dani Comas i una
àmplia mostra de bonsais i ikebanes.

litar les renovacions dels carnets de
manipuladors d’aliments que l’any
2003
molts
comerciants
del
municipi van aprovar. L’Ajuntament
vetllarà per agilitar els tràmits en
aquest procés de renovació del carnet.

Ajudes als botiguers

Millorar el mercat

Des del municipi s’ha sol·licitat a la
Direcció General de Comerç de la
Generalitat l’incentiu comercial per
aquest any. El pressupost de les actuacions programades és de 14.000
euros. El pla proposa crear una nova
pàgina web per a la Unió de Botiguers,
editar una revista comercial i fer altres
actuacions de comunicació i promoció.

Navàs ha sol·licitat a l'Àrea de Comerç
de la Diputació de Barcelona suport
econòmic per tal que el municipi s’aculli al "Programa de modernització i
optimització del mercat ambulant de
Navàs". El 70% del cost de la subvenció l'aportarà la Diputació de
Barcelona i la resta l'Ajuntament. Es
volen oferir més serveis als clients.

LA PLAÇA

Jornades Infantils tots Activitat física per combatre la vellesa
els divendres de juliol
Tots els divendres del mes de juliol, de
9 a 12 de la nit, tornaran a Navàs les
Jornades Infantils, amb tallers, jocs i
activitats adreçats a la mainada, que
en la primera edició celebrada l'any
passat van gaudir d'una molt bon acollida.
L’inici s'avançarà al dia 23 de juny,
revetlla de Sant Joan. Amb la col·laboració de l'Agrupació Sardanista s'organitzarà un programa d'actes per fer
la rebuda i el repartiment de torxes
amb la Flama del Canigó. A les 9 del
vespre hi haurà un espectacle infantil
amb la companyia Pa Sucat i es repartirà coca i xocolata.

Més aparcaments al
centre de Navàs
L'Ajuntament de Navàs ampliarà la
zona d'aparcaments per a turismes a
la carretera de Berga, entre l'Escola
Bressol i l'Estació de Bus. El projecte
suposa fer un nou tram de voreres i
l'espai propi destinat als aparcaments,
que s'ubiquen al costat del que serà el
nou Parc de l'Estació, al bell mig del
poble. En total es crearan uns deu
aparcaments, que se sumaran als
més de cinquanta que hi haurà al vial
que travessa de sud a nord el nou Parc
de l'Estació.

Carnestoltes Reganser

Un miler de persones van participar al
mes de febrer al Carnestoltes
Reganser, amenitzat per l’Orquestra
Mitjanit. El carnestoltes infantil va tenir
un gran poder de convocatòria amb
una rua molt concorreguda pels carrers del poble.

Sota el lema ‘Activa’t caminant’, la regidoria d’Esports i Sanitat ha dissenyat
tres circuits urbans amb l’objectiu de promoure l’activitat física i la salut. Els
recorreguts són de dos i tres quilòmetres, pels carrers de Navàs i aptes per a
la gran majoria de la ciutadania. Els professionals del Centre d'Assistència
Primària de Navàs s'han sumat a la iniciativa i recomanaran aquesta iniciativa
amb repartiment de fullets amb el pla d'activitats. A més, d’abril a juliol també
es proposen unes sessions de gimnàstica matinals dos cops per setmana al
camp de futbol de la Devesa dirigides per un professor titulat d’INEF.

La Setmana de la Gent Gran és a punt
La setmana de l'11 al 17 de maig se
celebrarà la Setmana de la Gent
Gran de Navàs, que organitza el
Club d'Avis. El diumenge dia 10 hi
haurà la tradicional Caminada, el dia
12 una excursió a Girona per veure
les exposicions florals, el 13 tindrà
lloc una conferència, el dia 14 hi

haurà campionats de botifarra, truc,
dards i billar; el dia 15 es farà un
esmorzar de germanor i el lliurament de premis dels diferents tornejos. El final de festa serà el diumenge 17 de maig amb un dinar
popular a la pista Sant Jordi, gratuït
per als veïns majors de 75 anys.

El Col·legi Sant Josep, Escola Verda
El Col·legi Sant Josep de Navàs ha
aconseguit el distintiu d'Escola
Verda després de 3 anys de portar a
la pràctica el projecte d'innovació
mediambiental. Aquest èxit compromet el centre a continuar fomentant
hàbits per millorar la qualitat de vida
del planeta: reduir el consum d'energia, de les despeses del paper,
esmorzars saludables, i aconseguir
que el col·legi sigui una escola més
sostenible.
Tota la comunitat educativa de
l'escola s’ha implicat en el projecte.
Des dels pares i mares, passant pel
professorat, personal d'administració i serveis, direcció i alumnat.
Per celebrar el nomenament

d’Escola Verda cada classe va
expressar el seu propòsit en una
fulla d'un arbre molt gran anomenat
l'arbre dels propòsits.
Tots els assistents a la celebració
d’aquest èxit es van poder endur un
punt de llibre com a record al nou
distintiu aconseguit per l'escola.
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Convergència i Unió mira endavant
Des de l'Ajuntament de Navàs, governat per CiU i
PSC d'una manera cohesionada i equilibrada, es treballa frenèticament en els projectes actuals, en el
dia a dia, en la gestió de serveis. Però només amb
això no n'hi hauria prou, ja que també cal aixecar
una mica la vista i posar la mirada en el més endavant.
Seguirem patint dificultats econòmiques durant uns
quants mesos, i l'Ajuntament de Navàs igualment
haurà de continuar desenvolupant el seu objectiu:
que els navassencs i les navassenques puguin viure
cada dia una mica millor. No es podran fer grans
obres ni grans infraestructures al mateix ritme que
s'han anat fent fins ara, i haurem de centrar els nostres esforços en millorar l'atenció directa: polítiques
de medi ambient encarades a gaudir d'un municipi
i d'un país més sostenible, una atenció a la ciutadania més personalitzada, propera i àgil, una dedicació
especial a la conciliació familiar i laboral (a través de

l'Escola Bressol, l'Àrea d'Atenció a les Persones, de
la Residència d'Avis,...), un esforç persistent pel
que fa a la formació (tant l'escolar a través del nou
institut com la laboral mitjançant el servei d'ocupació local), la dinamització i potenciació de la
indústria i del comerç local.
És a dir, haurem de centrar-nos en aquelles coses
que difícilment es poden veure en una foto, però
que els ciutadans puguem percebre dia a dia. La
nostra gestió ha de comportar una millora global en
la nostra vida diària, i no podem caure en la trampa
que la prudència ens faci deixar de fer coses. La
nostra actitud positiva continuarà present per poder
seguir avançant cap a un Navàs millor.

CiU de Navàs

Bona Fira de Primavera a tots. Visiteu-nos!
PSC (Assemblea local de Navàs)
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ENTREVISTA:

Ma Àngels Estruch
Exalcaldessa de Navàs durant 13 anys

“El gran èxit que
vam aconseguir
va ser fer un
Ajuntament
accessible”
urant tretze anys Maria Àngels
Estruch va assumir l’alcaldia de
Navàs. Un cop iniciada la quarta legislatura va cedir l’alcaldia a
Josep Oliva. L’exalcaldessa reconeix
que encara no s’ha adaptat a la nova
vida i assegura que li sobra el temps.
Els darrers mesos, s’ha traslladat al
bell mig del poble per mantenir el
contacte amb la gent, una de les
seves passions.

D

- Troba a faltar l’alcaldia?
- L’alcaldia no, però trobo a faltar l’activitat que em comportava ser a
l’Ajuntament. Enyoro el contacte amb
la gent, conèixer les seves preocupacions, escoltar les seves reivindicacions. Per això, aquests darrers mesos
m’he traslladat i visc al bell mig del
poble. Em trobo més a casa meva.
- Què fa ara?
- Hem aprofitat per fer el trasllat de
casa. Però reconec que em costa
adaptar-me al nou ritme de vida. Ara
tinc temps per a tot, m’estranya no
haver de córrer i poder disposar de
tant de temps.

- Es pot dedicar a les seves aficions?
- Això sí. Aprendre anglès és una de
les activitats que puc fer ara. Ho havia
intentat, però ho havia deixat estar i
ara ja fa un parell de mesos que anem
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a anglès amb una amiga i entre l’una i
l’altra ens animem a continuar.

- Amb què es queda dels 13 anys al
capdavant del Govern de Navàs?
- Em quedo amb el contacte amb la
gent, els regidors i la comunió entre el
poble i l’Ajuntament. Crec que el gran
èxit que vam aconseguir va ser fer un
Ajuntament accessible per als veïns i
veïnes de Navàs. Hi havia una relació
molt fluïda amb els ciutadans. La gent
va perdre la por a tractar de tu a tu
l’Ajuntament. Pujaven i ens explicaven
els seus problemes, els seus suggeriments, etc. També vull destacar l’ajuda
dels tècnics municipals i del partit, tant
a nivell local com a nivell nacional.
També recordo el moment en què vam
aconseguir portar aigua a totes les
masies del poble.
- A l’inici de la primera legislatura,
l’any 1995, s’imaginava arribar fins al
2008?
- No i menys quan hi va haver el trencament entre el PSC i ERC. A poc a
poc ens en vam sortir. Jo no veia clar
arribar a la segona legislatura i em feia
respecte no saber correspondre la
confiança que m’havia fet la gent. Vam
comptar sempre amb un equip
excel·lent de regidors i tot i l’entrebanc
de la darrera legislatura, vam seguir
endavant.

- Al llarg dels darrers anys, el poble ha
crescut com ho havia de fer?
- Això ho dirà la història, però des de
l’Ajuntament ens vam cenyir a la llei
per afrontar el creixement urbanístic
de Navàs. Potser sí que hauria d’haver
estat menor. Del que em sento més
orgullosa és dels equipaments i de fer
millores a tots els nuclis del municipi.
- Amb quin equipament es queda?
- Amb la piscina coberta perquè vam
ser dels primers a tenir-la però també
recordo el pavelló i la llar d’infants.
- Està tranquil·la amb la decisió presa
l’any passat de deixar la política?
- Sí, perquè ja la tenia presa. Crec
que el Josep és la persona idònia per
encapçalar el Govern de Navàs.
- Com veu la política municipal ara
que n’està al marge?
- Des de fora, jo els recomanaria que
des de l’Ajuntament s’escolti la gent,
és important conèixer l’opinió dels
veïns.
- Com veu el poble d’aquí a 20 anys?
- Primer hem de fer una acurada planificació de quin poble volem. Hem
d’assegurar el progrés, tot i que Navàs
ha de continuar essent un poble. És
molt important que Navàs generi ocupació i que pugui integrar la immigració en condicions.

