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Nova junta del Club d’Avis
(pàgina 2)

Treballem per a les persones
S’acaba un altre any i és hora de fer recompte, valoració de la feina feta i llista de nous propòsits per a
l’any 2004. Perquè Navàs pugui avançar en tots els
seus objectius, cal la implicació de tots els partits
polítics. Per això des d’aquestes línies volem demanar
a l’oposició del nostre poble que aprofitin la nova
situació al govern de Catalunya i mirin de treure’n el
màxim profit per a Navàs, tal com hem fet nosaltres
durant anys. Els felicitem per les seves noves responsabilitats i esperem poder treballar conjuntament pel
bé del nostre poble.
I és que estem convençuts que, al nostre poble, el més
important són les persones. Per això, moltes de les
actuacions que l’Ajuntament ha endegat darrerament
van encaminades a millorar la qualitat de vida dels
nostres veïns: hem creat la regidoria de la dona, tre-

ballem per a la millora de la residència d’avis i per l’ampliació de l’escola Sant Jordi, avancem en el projecte
de construir habitatges socials, apostem per un poble
més net i endreçat a través de la deixalleria i un nou
sistema de recollida selectiva, millorem la dotació de
personal i mitjans tècnics a la nostra Policia Local,
ampliem l’equipament del CAP, etc.
De tots aquests i altres temes en trobareu informació
en aquesta revista que ara teniu a les mans. Una publicació que ens serveix, un desembre més, per a
desitjar-vos que passeu unes felices Festes de Nadal i
que l’Any Nou ens porti més justícia social i més pau.

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs
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Projecte d’ampliació
per a la Residència
’està redactant l’avantprojecte d’ampliació i remodelació de diversos espais de la
Residència d’Avis de Navàs,
per tal de millorar els serveis
que dóna aquesta entitat.
La voluntat de l’Ajuntament de
Navàs i de la direcció de la
Residència és ampliar el menjador de l’edifici i poder cobrir
el terrat. Vam fer arribar aquestes demandes a la fins ara consellera de Benestar i Família de

S

la Generalitat de Catalunya,
Irene Rigau, i es va comprometre a tractar da manera prioritària el nostre projecte i
d’oferir-nos l’ajut en tot allò
que estigui a la seva mà.
Darrerament, a més, cal
destacar la incorporació de
nous serveis a la residència,
amb la contractació d’un assistent social i d’un terapeuta ocupacional. I també s’ha ampliat
l’horari de la psicòloga.

C L I M AT O L O G I A
Us hem d’informar que, des de finals de
novembre, l’estació meteorològica de la
Residència d’Avis de Navàs disposa d’un
anemòmetre per a mesurar la velocitat del
vent en km/h. El dia de l’estrena va marcar
46 km/h (27 novembre). Aviat estrenarem
una pàgina web de la Residència on es
podran consultar les dades de l’estació i
l’històric acumulat des de 1999.

Pe r D e l f í V i l a s e c a .
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El 2003 ha estat un any molt calorós i plujós. La temperatura màxima es va mesurar el
dia 14 d’agost amb 39,2º. Els mesos de juny
i juliol la mitjana va ser de 24º.
Entre els mesos de gener i novembre
s’han recollit 685 litres. L’octubre va ser el
més plujós amb 175,5 litres. La temperatura
més baixa va ser el dia 13 de gener, amb
8,4º sota zero.

Residència d’Avis de Navàs

L’Associació del Club d’Avis
va organitzar eleccions per a
la renovació de la Junta
Directiva. Cal destacar que,
per primer cop, es van presentar dues candidatures i que
van votar el 87% dels socis.
La nova junta va quedar
constituïda de la següent
forma: Jaume Vidal com a
president, Dolors Claret com
a vicepresidenta, Josep
Vilarmau com a secretari,
Josep Font com a tresorer, i
Hermenegilda Badia, Teresa
Corominas i Fermín García
com a vocals. L’Ajuntament
felicita els membres de la
nova junta i agraeix als anteriors tota la tasca feta.
Des de l’Ajuntament també
s’ha treballat perquè el bar es
pogués obrir tots els dies.

Nou equipament
per al CAP
de Navàs
Gairebé un centener de persones de Navàs han de fer-se
controls periòdics de coagulació de la sang. Fins ara, per
a fer-se aquests controls calia
desplaçar-se fins a Manresa
o bé fer-se una extracció de
sang al nostre poble.
Ara, amb col·laboració de la
regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament de Navàs,
l’Institut Català de la Salut
ha dotat el CAP de Navàs
amb l’equipament necessari
per a poder realitzar aquests
controls sense fer-se una
extracció de sang. Els
navassencs que puguin acollir-se a aquest nou servei,
seran informats personalment.
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Les dones ja tenen regidoria pròpia
er primer cop a Navàs, s’ha
constituït la regidoria de la
Dona amb la intenció de donar
resposta a totes aquelles inquietuds i a tota la problemàtica que
envolta el col·lectiu femení.
Per tal de sensibilitzar els
navassencs i les navassenques, i
amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, es va
presentar al Club d’Avis l’exposició “Dona, què més vols?”,
exposició que dóna a conèixer
l’evolució que han tingut els
drets de la dona al llarg del
temps. L’exposició va ser visitada per molts estudiants d’ESO
que van tenir l’acompanyament
d’una dinamitzadora per aprofundir i treballar els temes.
Des de la nova regidoria de la
Dona tampoc no es va voler

P

El personal de
l’Ajuntament, en un
pla de formació
L’Ajuntament de Navàs
s’ha adherit al pla de formació impulsat per
la
Diputació de Barcelona i
diversos sindicats amb l’objectiu de preparar cursos de
formació destinats a la millora de les aptituds i al reciclatge professional del
personal de les corporacions
locals.
Aquesta adhesió s’emmarca
en la voluntat de l’Ajuntament
de Navàs que el seu personal
estigui el màxim de preparat
per donar la millor atenció
davant de qualsevol demanda
que se li pugui fer per part de
la població.

passar per alt el Dia
Internacional de la Violència
Domèstica, i es va llegir un
manifest de suport contra
aquests actes. També es va projectar la pel·lícula “Flores de
otro mundo”. Es va acabar
l’acte amb un fòrum de la
pel·lícula que va ser dirigit per
un especialista.
El col·lectiu “Dones d’Avui per
Navàs” va organitzar una xerrada en el marc dels actes de la
Fira de la Tardor, sobre
“L’alimentació abans i després
de la menopausa”, l’exposició
de la qual la va fer la nostra
Regidora de Serveis Socials,
Pilar Flotats i Dam. La xerrada
va ser molt interessant i seguida
amb molt d’interès per part de
les assistents.
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La junta de la Unió de Botiguers
presenta la seva dimissió
La Unió de Botiguers, Indústria
i Serveis de Navàs ha presentat
recentment la carta de dimissió de
la Junta Directiva. Des de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament,
se’ls ha fet arribar una carta d’agraïment per la tasca realitzada
durant aquests quatre anys i pel
treball i esforç que han dedicat a
dinamitzar el comerç local.
Des de la regidoria també s’està
treballant perquè el col·lectiu de
botiguers i comerciants de Navàs
pugui continuar la tasca endegada,
amb una junta formada per nous
membres, amb noves idees i nous
projectes. El comerç local és una
part important de la vida del nostre

poble i representa també un important col·lectiu de navassencs i
navassenques. Des de l’Ajuntament, continuarem donant tot el
suport que calgui a la nova junta,
tal com s’ha fet fins ara.
De moment, la junta que ha presentat la seva dimissió s’ha compromès davant els socis de la UBIS
a continuar treballant fins després
de festes per tal que es puguin portar a terme les activitats programades per aquestes dates nadalenques. L’Ajuntament reitera, doncs,
el seu agraïment a la junta i la seva
predisposició a evitar que el comerç local surti perjudicat de la
seva decissió de dimitir.
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Potenciar la
recollida selectiva

Amb la deixalleria, Navàs és
més net i endreçat
Des de l'abril d'enguany està en
marxa la deixalleria municipal.
Aquesta nova instal·lació de què disposa el municipi de Navàs ha de permetre millorar considerablement el
nivell de netedat a nivell del nucli
urbà i del seu entorn.
L'obra s'ha pogut realitzar gràcies a
la col·laboració de la Junta de
Residus del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya i del Consell Comarcal
del Bages, i no ha tingut cap cost
econòmic per a l’Ajuntament de
Navàs.
Aquest equipament ens dóna la possibilitat de desfer-nos, de manera
totalment controlada, d’aquells
objectes i materials que s’acumulen
a casa i que no sabem on llençar:
mobles, electrodomèstics, joguines,
roba, pneumàtics,etc.
L’horari de la deixalleria és el
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següent: dimarts, dijous i diumenge d’11.00 a 14.00, dimecres i
divendres de 16.00 a 19.00, i dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a
19.00. Fora de l'horari establert es
prega no deixar objectes fora del
recinte de la deixalleria.
També cal dir que el servei de la
deixalleria no té cap cost per a
l'usuari domèstic. No està pensat,
però, per a oferir un servei als industrials o empresaris. En aquest cas sí
que té un cost que queda fixat en la
corresponent ordenança. Precisament per a garantir que siguin persones particulars qui facin un ús
gratuït de la deixalleria, es demanen
les dades dels usuaris en entrar al
recinte.
Des de l’Ajuntament, estem satisfets
de l’ús que es fa d’aquest equipament: el passat mes d’octubre ja hi
va haver més de 500 entrades.

La sostenibilitat ambiental
passa per una reducció i reutilització de les deixalles. El
primer pas és la recollida selectiva: els vidres han d’anar al
contenidor verd, els envasos al
contenidor groc i els papers i
cartrons al blau.
L'Ajuntament està donant un
altre pas important per a potenciar la recollida selectiva. Es
tracta de la separació de la fracció orgànica. Això vol dir que
la resta d'aliments, de poda, de
productes vegetals, o sigui, tot
el que es descomposa, cal separar-ho i es passarà a recollirho a part.
De moment està funcionant
en 52 establiments comercials.
Hi ha dies que la recollida de
matèria orgànica a Navàs
supera ja els 1000 kg.
El gran repte que actualment
tenim plantejat és fer extensiva
la recollida selectiva de la
matèria orgànica a la resta de la
població de Navàs.

Servei de bar i
neteja a l’Estació
d’Autobusos
El passat dia 25 de novembre va finalitzar el termini per a
la presentació de propostes
dels interessats a portar la
gestió del bar i del servei de
Neteja de l'Estació d'Autobusos. Durant el mes de
desembre s'adjudicarà el contracte i es posaran en funcionament aquests nous serveis, que
esperem siguin ben rebuts pels
navassencs i navassenques.
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Mesures preventives
per pal·liar els perills
del trànsit dins el poble
causa de les obres de desdoblament de la C-16, l’entrada i sortida dels vehicles a Navàs
s’ha de fer per la Carretera de Viver
o pel passeig Circumval·lació, dos
punts que passen per davant de les
dues escoles del poble.
Per evitar que això pugui causar
cap mena d’ensurt, l’Ajuntament
ha pres unes mesures preventives:
al davant de l’escola Sant Jordi hi
ha presència diària de guàrdies
urbans. A més, s’hi han posat bandes rugoses que obliguen a aminorar la velocitat, i s’hi ha pintat un
pas de vianants. Per aquesta zona hi
passa tot el trànsit pesat ja que, de
les dues entrades i sortides, és la

A

Un nou pas
endavant per a fer
habitatges socials a
Navàs
Han començat els treballs
per a la redacció del Pla
Especial de l’antiga Serradora
Barrera, un espai delimitat per
les carreteres de Berga i de
Gaià, i pels carrers Pau Duarri
i Montserrat.
L’aprovació d’aquest pla
especial
permetrà
a
l’Ajuntament de Navàs disposar d’uns solars al centre de
la població. Una part d’aquests
terrenys acollirà nous habitatges de protecció oficial destinats a famílies joves i necessitades, amb els grans avantatges econòmics que això
suposa.

que tenia més amplada. Davant del
col·legi Sant Josep no s’hi han
posat bandes rugoses perquè la
Diputació, titular de la carretera, no
ho permet. Mentre la Diputació
decideix alguna alternativa, personal voluntari ajudarà per a la regulació de les entrades i sortides de les
escoles.
A més, us informem que a causa de
la poca amplada de la carretera de
Viver, s’hi prohibirà temporalment
el pas de vianants per evitar que,
amb l’augment de trànsit rodat, hi
hagi algun accident.
També s’està treballant en la revisió
i actualització de tota la senyalització urbana de Navàs.
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Ampliació de l’escola Sant Jordi
Ja s’està acabant el projecte tècnic per a l’ampliació del CEIP Sant
Jordi a dues línies. Aquest projecte
planteja un nou edifici al solar
annex al de l’actual escola, per
ubicar-hi les aules infantils, l’àrea
d’administració i la biblioteca. A
l’edifici existent també caldrà fer-hi
algunes modificacions per adaptar
l’actual distribució a les noves
necessitats, sobretot pel que fa a
l’àrea al voltant del pati central.
Quant al poliesportiu, es preveu
la seva rehabilitació per a continuar
funcionant tant per a ús escolar com
per a activitats d’àmbit municipal,
tant lúdiques com esportives.
També es preveu la construcció de
dos vestuaris nous, un per a usuaris
externs i l’altre per als alumnes de

l’escola. El nou edifici escolar, per
altra banda, es resoldrà amb dues
plantes al mateix nivell que les de
l’edifici actual, cosa que permet una
fàcil connexió entre els dos edificis.
A la plata inferior, hi haurà l’entrada i control d’accés, administració i
la biblioteca. A la planta superior, i
a nivell del nou pati de joc, hi haurà
les aules infantils, l’aula de psicomotrocitat i la tutoria.
L’ampliació és d’uns 1.000
metres quadrats de nova construcció, i uns 400 metres per al poliesportiu.
La inversió total prevista, segons
les estimacions de l’avantprojecte
redactat per la conselleria
d’Ensenyament, puja a uns 180.000
euros.
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Esperem l’aprovació definitiva de
l’agregació de Cal Rata i Cal Nosa
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El passat dia 11 de novembre vam presentar a
la Generalitat l’expedient d'agregació dels nuclis
de Cal Rata i Cal Nosa per tal que es doni per
aprovat definitivament, ja que l’Ajuntament va
donar per acabada la tramitació municipal.
A la Diputació de Barcelona i al Consell
Comarcal se’ls va demanar que redactessin un
informe al respecte i no ho van fer en el termini
legal, per la qual cosa l’Ajuntament va entendre
que els informes eren favorables i va donar per
tancat l’expedient.
Ens va sorprendre que el grup municipal
d’Esquerra Republicana de Navàs, a l’hora
d’aprovar l’expedient presentat per l’equip de
govern al Ple, no hi donés el seu suport favorable, i s’abstingués en la votació.
Altra sorpresa va ser que el Consell Comarcal,
saltant-se les normes jurídiques aplicables,
emetés fora del termini un informe contrari als

interessos de Navàs. Tot i així, l’equip de govern
confia que l’evidència del cas, la voluntat dels
veïns i el Decret aprovat per la Generalitat
republicana de 1938, s’imposin i s’aprovi l’expedient en els termes proposats per Navàs.
Tot i que el Consell Comarcal diu el contrari,
l’expedient presentat per l’Ajuntament de Navàs
al departament de Governació de la Generalitat
dóna les següents argumentacions, que estem
convençuts que són definitives:
1. Existència d’una continuïtat urbana plenament consolidada entre els nuclis de Cal Nosa
i Cal Rata i el nucli capitalitat del municipi de
Navàs.
2. L’agregació d’aquests barris al municipi
de Navàs comportarà una millor prestació dels
seus serveis municipals.
3. Existència d’una vinculació geogràfica,
econòmica, social i de tota mena dels veïns de
Cal Rata i Cal Nosa al municipi de Navàs, fa
palesa la conveniència de resoldre les disfuncionalitats existents, causades pels actuals límits
municipals.
4. Les consideracions d’ordre geogràfic,
demogràfic, econòmic i administratiu fan necessari i aconsellable l’agregació dels barris de Cal
Rata i Cal Nosa al municipi de Navàs.
5. S’acompleix en la present proposta d’agregació dels barris de referència, els anomenats
"principi representatiu i funcional", en el sentit
que es tenen en compte els interessos del
municipi matriu, el benefici dels veïns afectats i
els interessos del municipi de Navàs.

Impuls per a millorar el barri de Cal Miquel
L’Ajuntament de Navàs està
impulsant la millora del Barri de
Cal Miquel. En primer lloc, s’està
col·laborant en la constitució de
les diferents comunitats de
propietaris dels blocs d’habitatges del Barri de Cal Miquel, a fi i
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efecte de poder gestionar les subvencions que la Generalitat de
Catalunya atorga per a la rehabilitació d’edificis que pateixen
danys estructurals per aluminosi,
així com per altres patologies.
Actualment només un bloc

d’habitatges està pendent d’aquest tràmit, a causa que una de
les veïnes no ha volgut signar la
documentació necessària. Això ha
fet que s’endarrerissin els tràmits,
però esperem que la situació es
pugui solucionar ben aviat.
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Els comptes municipals,
encara més clars
L’Ajuntament de Navàs, amb
l’objectiu de donar transparència i
claredat als estats financers, ha
tramitat un expedient per netejar i
regularitzar els comptes municipals,
donant de baixa tots els deutes no
cobrats corresponents a expedients
incorrectes, duplicats comptables i
altres errades informàtiques.
Parlem, per exemple, de contribucions especials dels anys 90 que,
segons els informes jurídics no són

Ordenances fiscals
L’Ajuntament
ja
ha
aprovat les ordenances fiscals municipals corresponents a l’any 2004. De les 27
ordenances que tenim, 9
mantenen les tarifes i les
restants augmenten el preu
entre un 3 i un 4 %. També
s’hi afegeixen dues ordenances noves.
La taxa de les escombraries és la que pateix un
increment més considerable,
seguint la tònica de la resta
de pobles de la comarca.
L’augment és d’un 35%, per
l’increment de costos de
l’abocador comarcal, la
posada en marxa de la planta
de compostatge i la deixalleria, i un nou cànon de la
Generalitat. El servei de
l’aigua s’incrementa una
mitjana d'un 8 %. Cal recordar que feia dos anys que no
s’havia augmentat, i que
encara estem per sota de
molts pobles de la comarca.

correctes, o de diferents subvencions
que al llarg de molts anys han
finançat la difícil construcció del
pavelló esportiu, recursos contra
contribucions especials, plusvàlues,
etc. També s’han donat de baixa
deutes no pagats per prescripció.
Tots aquests conceptes feien que
s’haguessin comptabilitzat quantitats
inadequades que distorsionaven la
realitat de l’estat financer de
l’Ajuntament. En total, els ingressos

donats de baixa pugen a 437.244,2
euros i les despeses 200.765,89
euros.
El gest de posar en ordre els
números del consistori ha estat valorat molt positivament per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona. La voluntat
del nostre Ajuntament és que els
comptes municipals siguin molt clars
per a tots els navassencs i navassenques.

Dues noves incorporacions a la
Policia Local de Navàs

Gerard Mateos

Per tal de cobrir les places
vacants deixades pels agents
David Ramírez i Antoni Pascual,
s’han incorporat al cos de la
Policia Local de Navàs dos nous
agents. Es tracta de Bernat Cortés,
que ja havia format part d’aquest
cos fa uns anys, i Gerard Mateos.
Una altra novetat prevista és
l’adquisició d’un nou vehicle per a
la Policia Local, que l’Ajuntament
va comprar el passat mes d’octubre
i que actualment està rebent els
darrers retocs per tal d’adaptar-lo a

Bernat Cortés

les necessitats del servei al qual
serà destinat.
Finalment, el Ple de la
Corporació del passat mes de
setembre va aprovar la constitució
d’una comissió encarregada de l’elaboració del reglament orgànic i
de funcionament de la Policia
Local. Aquesta comissió està formada per representants de l’equip
de govern, dels partits de l’oposició, per un membre del cos de
Mossos d’Esquadra i pel Caporal
de la Policia Local.
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La Carretera de
Valldeperes,
inaugurada
l dia 4 d’octubre es va inaugurar la remodelació de la
Carretera de Valldeperes, amb la
presència de Teresa Prohias, directora general de Serveis del DARP.
Hi va haver actuació de l’Esbart
Dansa Jove. També ens hi van
acompanyar molts navassencs i els
alcaldes de Viver i Serrateix i
Cardona, ja que aquesta via era una
antiga reivindicació dels tres
municipis.

E

Campanya per a les
pensions de viduïtat
L’Ajuntament de Navàs dóna
suport a la campanya promoguda,
entre d’altres, per l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques
per a promoure una iniciativa legislativa per a millorar les pensions de
viduïtat. Tothom qui vulgui signar a
favor pot passar per l’Ajuntament.

Festes de Nadal
i Cap d’Any
al Pavelló de Navàs
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Subvenció de
138.000 euros per a
la guarderia

L’Exposició d’Artistes
Locals passa a la Fira
de Tardor

L’equip de govern municipal
està treballant per obtenir el
finançament per a contractar les
obres de la nova guarderia municipal. L’Ajuntament inclourà
aquest projecte dins la convocatòria de subvencions "Xarxa
Barcelona" de la Diputació.
Per al finançament d’aquesta
actuació, l’Ajuntament tenia concedida una subvenció de la
Generalitat, per a l’any 2001, de
20 milions de les antigues pessetes (122.305,96 euros), que ha
estat modificada: s’ha passat a
l’any 2003 i s’ha augmentat a 23
milions de pessetes (138.750
euros). És a dir, hem aconseguit 3
milions més dels que ens donaven
inicialment.
A més, en haver-se acollit a la
convocatòria de 2003, s’ha ampliat el termini per a executar les
obres fins a l’any 2005, la qual
cosa ens dóna més marge de
temps per aconseguir la resta de
finançament necessari.

La Fira de Tardor de Navàs va
incloure aquest any, per primera
vegada, l’Exposició d’Artistes
Locals. Aquesta mostra, que els
altres anys es feia per la Festa
Major, ha trobat una nova ubicació al calendari i un nou espai:
a la sala d’actes de l’Escola de
Música.
La gran resposta d’artistes que
van exposar i de públic que va
visitar l’exposició és el millor
exemple de l’èxit que va tenir el
canvi. Per això, l’Ajuntament ha
decidit mantenir, els propers
anys, aquesta mostra dins els
actes de la Fira de Tardor.
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50 participants al concurs de Foto Film
E
l 22è Concurs Nacional de
Cinema i 11è concurs de
Vídeo de Navàs va rebre
enguany els treballs d’una
cinquantena de cineastes d’arreu de l’Estat espanyol, un èxit
que ha servit per a celebrar el
25è aniversari de Foto Film
Navàs, entitat organitzadora
del certamen.
El concurs es divideix en dues
seccions: reportatges i curts
d’argument. Cada un d’aquests
blocs té tres premis i, a més, es
dona el Premi Extraordinari
del concurs que enguany ha
recaigut en el curt “No juguem
a matar”, que dóna un missatge
contra les guerres. El treball va
ser presentat per l’entitat 1dos3
Picaparet, de Vilafranca del
Penedès.
En la secció d’obres argumentals, els tres premis van ser els
següents:
- Primer premi per a “Origen”,
de Lluís Viciana, de Terrassa.

Els escolars
van al teatre
Les escoles de Navàs participen en el programa “Anem
al Teatre” de la Diputació de
Barcelona. La previsió per
aquest curs 2003-2004 és que
gairebé 270 escolars navassencs participin en aquestes
sortides.

Canal N
La direcció general de
Telecomunicacions ha legalitzat l’emissió de Canal N. La
nostra emissora es converteix
en la primera televisió del
Bages que està legalitzada.

- Segon premi per a
“Mariposas de fuego”, de Luis
Prieto, de Alcalá de Henares.
- Tercer premi per a “La mujer
que paró la vida”, de Miguel
Ángel Sánchez, de Còrdova.
En l’apartat de documentals,
els premis van ser per a:
- Primer premi per a
“Moeraki”, de Ramon Font, de
Castelldefels, que va ser filmat
a Nova Zelanda.

- Segon premi per a “Josep
Gutés, 31 anys a l’ombra del
CE Sabadell”, de Xavier Soler,
de Sabadell.
- Tercer premi per a “José, rey
de los unos y de los otros”, de
Marco Besas, de Madrid.
Des de l’Ajuntament animem
Foto Film Navàs a continuar
treballant per fer que el nostre
poble sigui capdavanter en
l’àmbit cinematogràfic.

Entr
prem ega de
is
men, del cer ta
a fin
nove als de
mbre

Activitats a la biblioteca municipal
La Biblioteca Municipal de
Navàs ha estrenat diverses millores
darrerament. Per una banda, ja es
disposa d’un reproductor de DVD
que permetrà visionar la gran quantitat de material que la bibliotecta té
en aquest suport.
A més, durant tot l’any la biblioteca ha acollit gran quantitat de
conferències i cursets, dels quals
voldríem destacar-ne especialment
dos: el Grup de Lectura i el curset
d’internet per a principiants.
El Grup de Lectura ja ha reunit un
bon grup de lectors i lectores al
voltant d’un llibre escollit. Fins ara,

s’han comentat dos llibres: “Cames
de seda” de l’escriptora gironina
Maria-Mercè Roca i “La sombra del
viento/L’ombra del vent” del
barceloní Carlos Ruiz Zafón. Els
lectors ja esperen que Irene Vall,
moderadora del grup, els encomani
la següent lectura per a poder-la
compartir amb els demés membres
del grup.
En el curset d’internet per a principants, un grup de navassencs ha
perdut la por a moure’s per la xarxa
i a partir d’ara ja es podran espavilar
sols per a navegar sense por de
marejar-se.
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L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

La revista LA PLAÇA reserva un espai perquè tots els grups polítics de Navàs puguin expressar les seves
opinions. La nostra voluntat és que, entre tots, puguem fer un Navàs encara millor

Fermesa, convicció, transparència
La secció local d’Esquerra
Republicana de Catalunya assitim
activament al gran ascens del nostre
partit al poble, a la comarca i a tot el
Principat. D’una manera clara i valenta, molta gent ens ha fet confiança
arreu, i això ha obert noves i profitoses possibilitats com a país, alhora
que és un incentiu per a tots aquells
que un dia vam creure en unes idees,
en una gent. A Navàs enguany hem
millorat la representació de 2 a 3 regidors i en 211 vots més, i en les eleccions d’aquest novembre a la
Generalitat hem assolit el segon lloc
amb 723 paperetes. Catalunya i
Navàs han votat amb fermesa i convicció. Moltíssimes gràcies als que
heu fet possible el nostre avenç.
Després dels comicis del maig,

ERC Navàs continuem com a cap de
l’oposició i prosseguim la nostra tasca
responsable i lleial. La nostra oposició
és justa, coherent i constructiva, de
manera que en els plens preenten
propostes alternatives i esmenes
quan convé. A més, darrerament hem
donat una empenta a la Finestra, amb
la qual us volem fer arribar a acasa no
pas la nostra visió de la política
municipal, sinó pura informació per a
garantir la transparència dels afers de
govern. Nosaltres informem i vosaltres opineu. Agraïm la bona rebuda
que ha tingut la primera; per la nostra
abanda, continuarem traient al carrer
tot allò que el poble hauria de saber.
També ens volem obrir més a tots els
navassencs i a les entitats, i és per
això que els dissabtes ens trobareu

de les 12 a la 1 del migdia a
l’Ajuntament per a tot allò que ens
vulgueu preguntar, suggerir, comentar...
Finalment, aquests dies us convidem a viure al partit CatalunyaEquador del dia 28 al Camp Nou amb
l’autocar que hem organitzat. És un
esdeveniment que uneix reivindicació
i festa, i amb el qual segur que ens ho
passarem molt bé. Res més, només
desitjar-vos un bon Nadal i el nostre
millor desig de cara al nou any: viure
millor en un poble millor, en un país
millor. Visca la terra!
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
www.esquerra.org/navas
navas@esquerra.org

Espais reproduïts literalment dels originals entregats per ERC i PSC
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Josep Maria Badia i Masgrau

La imatge del Foto Film Navàs
En col·laboració amb entitats esportives organitzà el concurs l´Esport de Competició a Navàs
(1980) i amb el Centre Excursionista de Navàs,
quatre Concursos de la Caminada Popular (198790). També va contribuir a les exposicions de
Fotografia Històrica (1988-89/1993).

Projector
restaurat que
pertanyia al
Cinefòrum

Als inicis de 1978, un grup d´afeccionats a la
fotografia i al cinema amateur posaren els fonaments d´una entitat per a donar a conèixer les
seves obres i promoure l´art de la imatge entre els
navassencs. El febrer, al Casal Jesús Obrer, en una
reunió informativa es constituí la primera Junta,
formada per Joan Bertran, Mateu Hernàndez,
Josep Maria Badia, Josep Obradors Suades i Joan
Divins; aquesta Junta es reunia a la rebotiga de
l´establiment Mobles Bertran. El dia de Sant Jordi
es féu la presentació oficial de l´entitat.
Durant aquests vint-i-cinc anys, l´activitat de
l´entitat ha estat centrada en la doble faceta de la
fotografia (foto) i del cinema (film). Si bé en la
seva primera dècada, van conviure per igual les
dues, en els altres quinze anys, la dedicació s´ha
centrat exclusivament en el cinema. Repassem què
ha estat el Foto Film Navàs.
La Fotografia
En aquest camp, destaquem el Concurs Fira de
Primavera, que va assolir nou edicions (197884/1988-89) i que permeté aplegar diverses
visions de la festa.

El Cinema
Un dels aspectes més destacats del Foto Film ha
estat la difusió del cinema amateur, el de casa i el
de fora, primer en pas de 8 mm i més tard en vídeo
també.
Per la Fira de Primavera, s´organitzava la
Sessió de Pel·lícules d´autors locals, un esdeveniment molt popular; al llarg de vint anys (1978-97)
els cineastes navassencs han pogut mostrar les
seves obres i aquesta oportunitat animà a produir
moltes pel·lícules fins i tot argumentals, que foren
molt celebrades.
L’activitat que ha donat més nom a l´entitat és
el Concurs Nacional de Cinema i de Vídeo (197879/1983-84/1986-2003), que ja en porta vint-idues i deu edicions respectivament; durant sis
anys també fou internacional. El trofeu "El
Campanar" reprodueix el cloquer del poble.
Aquest concurs ha permès veure realitzacions
d´altres indrets i ha difós el nom de Navàs ben
enllà.
L’any 1997 l’entitat fa realitat un projecte molt
ambiciós: recuperar les màquines de 35 mm dels
cinemes comercials del poble, ja tancats. En surt
un projector que permetrà fer Cinema a la fresca a
la plaça de l´Ajuntament per la Festa Major (19972003) amb pel·lícules del moment i Cinema per a
recordar, sessions cinematogràfiques com les de fa
anys amb films antics, el No-Do i el "cacauero", al
Casal Sant Genís per la Fira de Primavera (200103). Cada mes, des de l’any 2000, dins del Cinema
per a recordar es visionen pel·lícules dels anys
daurats del cinema en vídeo i a la Biblioteca.

LA PLAÇA és una revista d’informació municipal, editada per l’Ajuntament de Navàs.
Disseny i maquetació: CatPress, serveis de comunicació. Telèfon 93 872 14 22. Fax 93 872 13 61. E-mail: comunicacio@catpress.cc
Redacció: Informació facilitada per l’Ajuntament de Navàs. Telèfon i fax 93 839 00 22. E-mail: navas@diba.es
Fotografia: Cedida per Josep Manubens i Arxiu de l’Ajuntament de Navàs Impressió: Gràfiques Sunyer SL - Navàs
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Jaume Serra
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Butlletí municipal de Navàs
Creador d’una maqueta de Sant Cugat del Racó

“Cal conèixer i estimar el patrimoni”

J

12

intentar donar-li vida
dibuixant les pedres i
matitzant-ne les diferents tonalitats.
- Quan temps va trigar a acabar-la?
Des que vaig
començar fins que la
vaig tenir acabada va
passar més de mig
any. Però el temps
real que vaig dedicarhi no es pot comptar...
- La farà servir per
treballar-la a classe?
- Encara no ho he
fet però ho tinc previst. Crec que és
important que els
nois i noies treballin
coses que els són
properes. És una manera de què coneguin
el patrimoni i l’apreciïn. Si no ho coneixen, mai no ho estimaran, i si no ho estimen, no ho conservaran. És una manera
d’ensenyar-los a protegir el que tenen i a
donar-ho a conèixer
també a vegades als seus pares.
- Vostè ha rebut també el
premi Baldiri Reixach per
alguns dels seus treballs a
classe...
- Sí, però això és un altre
tema! M’han premiat tres vegades: una per un treball sobre
el còmic basat en l’Astèrix, una
altra per un projecte de biblioteca a classe i la darrera per
un recull de sortides pels
voltants de Navàs.

...

aume Serra és mestre de
cicle superior a l’escola
pública de Navàs.
Imparteix les assignatures de
català i socials i recentment ha
creat una maqueta de l’ermita
romànica de Sant Cugat del
Racó.
- Sempre ha estat aficionat a
fer maquetes?
- En realitat, no. No em considero pas un artista, però vaig
començar a fer-ne d’aquestes
que es compren per treballarles a la classe d’història. N’he
fet sobretot d’edificis romànics
i gòtics. Més tard, vam
començar un taller de maquetes a la classe de plàstica.
- Com se li va ocórrer fer-ne
una de Sant Cugat del Racó?
- Va ser una mica per accident. Ja n’havia fet de les que
ja vénen preparades i vaig pensar que el proper pas era
crear-ne una jo mateix. Era
com un repte, i com que
m’agrada molt el romànic i em
sento molt arrelat al meu
entorn, vaig pensar que Sant
Cugat del Racó era un monument que reunia totes les
condicions.
- Quin procediment va seguir
per fer-la?
- Vaig anar allà moltes vegades, primer de tot per prendre
les mides que vaig poder. El
que no vaig poder mesurar
m’ho vaig haver d’inventar a
partir de les proporcions que es
veien a les fotografies. El
següent pas va ser fer les peces
amb paper i dibuixar-les i pintar-les. En aquest punt vaig

L’Ajuntament de Navàs té la voluntat de
publicar aquesta maqueta a través de
l’Editorial Salvatella, per tal que tingui el
màxim ressò. L’objectiu és convertir la
maqueta en un retallable que permeti
construir la reproducció de Sant Cugat de
manera senzilla i amena. D’aquesta manera, es vol exportar l’atractiu turístic de
Sant Cugat del Racó a tot el país.
També s’està treballant la possibilitat de
fer arribar aquesta maqueta retallable a
tots els escolars del Bages i el Berguedà.

...

