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EDITORIAL
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Alcaldessa de Navàs

Nova junta
del Club d’Avis
Nou any, nou balanç
El 2007 ha estat un any mogut i, en
certs moments, polèmic. Les eleccions municipals, les campanyes electorals que hem fet tots els partits, la
reorganització de tasques i responsabilitats després de les eleccions...
han portat canvis a Navàs. Des de l’equip de govern sempre hem volgut
donar el mateix missatge: malgrat tot,
la màquina no s’ha aturat i hem continuat treballant perquè el nostre
poble sigui millor cada dia.
Ara arriba final d’any i és un bon
moment per fer balanç i repàs dels
últims dotze mesos. I us podem assegurar que les diferències s’han anat llimant i que avancem en la línia correcta per tornar a tenir el poble tranquil i

sense polèmiques, amb concòrdia i
harmonia, que hem tingut els darrers
anys. Tornem a la normalitat i això ens
enorgulleix.
Per part de l’equip de govern, només
us podem dir que tenim les portes
obertes per a tothom, que les idees,
les propostes i el diàleg són
benvinguts si serveixen per a treballar,
tots junts, en favor del nostre municipi
i les seves persones. La diferència és
bona i enriquidora si s’exerceix des
del respecte cap a l’altre.
I vull donar les gràcies, tant a les
veïnes i als veïns de Navàs, com a
representants d’altres formacions
polítiques, per haver treballat en aquesta direcció.

I és amb aquest ànim que encetem
un nou any, amb molts projectes
sobre la taula, per anar avançant cap a
un Navàs amb més serveis, més
equipaments, millor infraestructures,
més oferta d’oci i de treball i noves
propostes en tots els àmbits.
I no vull acabar aquestes línies sense
convidar-vos a totes i a tots a participar del calendari d’actes nadalencs
que l’Ajuntament, en col·laboració
amb les entitats, ha preparat per viure
unes festes plenes i festives. En
aquesta mateixa revista trobareu un
calendari detallat amb totes les activitats.
Bones Festes a tots i que el 2008
sigui un any pròsper i feliç!
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El futur del nostre
nucli urbà
Aquests darrers mesos, s’ha parlat
de diversos plans territorials endegats des de la Generalitat, que
afecten la nostra comarca.Tant en el
cas del Pla Territorial de les
Comarques Centrals com en el Pla
Director Urbanístic del Pla del
Bages, l’Ajuntament de Navàs ha
presentat al·legacions per reivindicar la millor opció per al futur
creixement urbanístic del nostre
municipi

El Pla Director Urbanístic del Pla de
Bages, en la seva aprovació inicial,
preveia el creixement urbanístic de
Navàs en terrenys que actualment
són terme municipal de Balsareny.
Aquesta proposta, sorgida directament dels tècnics de la Generalitat, i
sense cap intervenció per part del
nostre govern municipal, coincidia
plenament amb les reivindicacions
que fa temps que du a terme
l’Ajuntament de Navàs.
Però posteriorment, per motius
polítics, es van atendre les al·legacions de Balsareny, i en l’aprovació
final del Pla es van suprimir aquestes
àrees de creixement, en contra de la
voluntat de Navàs. El nostre
Ajuntament va presentar al·legacions,
que van ser desestimades, i ha presentat un recurs contenciós contra el
Pla Director, per tal de subsanar
aquesta situació.
En aquests moments, d’altra banda,
s’està treballant amb el Pla Territorial
de les Comarques Centrals, que
també es troba en fase d’al·legacions. L’Ajuntament de Navàs ja ha
presentat tota la documentació
necessària per tal de reivindicar que
s’incloguin aquestes noves àrees de
creixement per al futur urbanístic del
nostre municipi.
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Volem remarcar que les reivindicacions van ser avalades, en un primer
moment, per tècnics de la
Generalitat, aliens a la polèmica dels
barris de Balsareny, que van valorar
com a convenients i necessàries
aquestes noves àrees de creixement
per a Navàs.
Imminent inici de la redacció
del POUM
És previst que en el moment que
surti publicada aquesta revista
estiguem en ple procés de contractació de la redacció del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de
Navàs. El dia 10 de desembre es tancava el termini en què les empreses
redactores podien presentar les propostes i, les properes setmanes,
s’adjudicarà aquesta tasca. Aleshores
s’obrirà també un procés de participació ciutadana que permetrà que,
entre tots, puguem perfilar com és el
Navàs de futur que volem.

Navàs vol
recuperar el
servei de tren
Tant el Pla Territorial de les
Comarques Centrals com el Pla
Director Urbanístic del Pla de
Bages inclouen la proposta que
es recuperi el servei de ferrocarril fins al municipi de Sallent.
Balsareny també va reclamar que
la via s’allargui fins al seu poble.
Tenint en compte que allargar el
servei de Balsareny fins a Navàs
tindria un cost mínim, perquè la
via ja està feta, l’Ajuntament de
Navàs ha presentat també la
seva sol·licitud per aconseguir
que el nostre poble torni a tenir
tren.
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Exitosa Fira de Tardor

Navàs ha celebrat la 75a edició de la seva Fira de
Tardor, una cita festiva que ja té una llarga història al
seu darrere i que ha tornat a revalidar el seu poder de
convocatòria i el seu èxit com a aparador de productes
artesans i naturals. Ha estat una edició amb un gran
nombre de visitants i una participació molt elevada
d’artesans d’arreu de Catalunya. La Fira compta,
també, amb un munt d’activitats paral·leles que animen el municipi de Navàs durant tot el cap de setmana. Enguany, l’Ajuntament ha editat un llibre commemoratiu de la Fira, obra de l’historiador Josep M.
Badia.
Aquest any, a més, la presentació d’inici de temporada dels equips de futbol s’ha fet coincidir amb la Fira
de Tardor. A la imatge de la dreta, un moment de la
presentació de l’equip esportiu infantil.

S’inverteixen uns 600.000 euros en la
gespa artificial del camp de futbol
Les properes setmanes es resoldrà
definitivament el concurs de contractació de la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal
de Navàs, i per tant, l’inici d’aquestes obres tan esperades és imminent.

En total, el projecte té un pressupost
d’uns 600.000 euros i, de moment,
l’Ajuntament compta amb una subvenció d’uns 100.000 euros provinent
del Consell Català de l’Esport. La
inversió es comptabilitza com a
despesa plurianual, que es preveu

pagar en dos anys.
L’Ajuntament ha rebut l’oferta de
diferents empreses interessades en
dur a terme aquest projecte.
S’escollirà aquella que s’adigui més a
les bases que regulen el concurs
d’adjudicació del projecte.
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Navàs celebra els 80
anys de Mossèn Climent

Il·luminació
de Nadal

En unes dates tant assenyalades
com són les Festes de Nadal, no
podien faltar les il·luminacions
nadalenques en diferents carrers
del nostre poble, així doncs estem
segurs un any més que el nostre
poble quedarà molt ben decorat
per les guirnaldes que llueixen els
carrers.

El popular mossèn Climent Forner,
que va viure més de 30 anys a Navàs
i que ha continuat molt vinculat al
nostre municipi, ha celebrat el seu
80è aniversari.
Navàs s’ha sumat a aquesta celebració, que va tenir lloc el dia 31 d’octubre. Se li va fer un acte popular de
felicitació que va ser el primer de tota

una sèrie d’activitats programades
per al proper any dedicades a mossèn
Climent.
Els ajuntament de Navàs, Berga i
Viver i Serrateix, a més, han fet possible un dels seus somnis: la publicació de les seves Obres Completes,
que ha anat a càrrec de l’editorial Albí
de Berga.

Nova junta del Club d’Avis
Voldríem agrair molt sincerament a
la Junta sortint del Club d'Avis tot el
treball que varen realitzar durant el
temps que van portar a terme les
diferents activitats del Club.
Va ser una Junta valenta, dinàmica i
molt emprenedora. Gràcies a la
seva empenta avui Navàs pot
gaudir d'una pista coberta que el
poble utilitza per a moltes activitats.
Gràcies en nom de tots i totes per
haver portat a terme aquest projecte tan ambiciós i complicat.
Voldríem també desitjar a la nova
Junta tota classe d'encerts en les
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decisions que hagi de prendre, i
agrair-los haver-se marcat un gran
programa a fi que el Club continuï
amb el mateix dinamisme de sempre. L'Ajuntament es posa a la vostra disposició i no dubtem que
sabreu resoldre les situacions que
es presentin de la millor manera.
Curs d’internet
Durant el mes de gener, es portarà
a terme al Club d'Avis un curs per
aprendre a navegar per internet. El
curs va adreçat a tots els socis i
usuaris del Club.

Concurs
d’aparadors
Novament hem tornat a promoure
el Concurs d'Aparadors de les
botigues de Navàs. Hi haurà un
repartiment de 3 premis per a les
botigues més ben valorades en la
decoració dels seus aparadors.

Navassencs
premiats
El navassenc Agustí Fontquerni va
ser un dels guardonats en la
cinquena edició dels Premis
Ecoviure
a
la
Construcció
Sostenible, en la categoria d’estudiants.
D’altra banda, Rossend Sellarés
ha guanyat el primer premi del 20è
Festival de Poesia de Parets del
Vallès.
I Martí Guixé ha estat distingit
amb el Premi Nacional de Cultura
en l’apartat de Disseny.
Felicitats a tots ells! I gràcies,
perquè el seu exemple ens ajuda a
tots a créixer i millorar com a
poble.
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Moviments demogràfics
En aquest espai us presentem algunes de les principals dades demogràfiques del nostre
municipi en comparació amb l’any passat. Les dades del 2006 inclouen tot l’any, mentre que
les d’aquest 2007 estan actualitzades el dia 26 de novembre
ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA
DINS EL TERRITORI ESPANYOL
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Reclamem un institut públic de secundària
Davant les diferents iniciatives que hi
ha hagut per dotar el poble d’un
institut públic de secundària,
l’Ajuntament sempre s'ha posicionat
a favor de tenir aquest servei. Tots
els colors polítics que han passat pel
departament d'Educació, des de
CiU, després ERC, i ara el PSC,
sempre ens han donat la mateixa
resposta: tindreu institut públic quan
hi hagi la ràtio suficient d'alumnes.
L'exconsellera Marta Cid va fer unes
declaracions en públic que després
no van coincidir amb el que va dir en
privat. Les declaracions privades

coincidien perfectament amb el que
sempre se'ns havia dit, que tindríem
institut quan hi haguessin prou
alumnes.
L'Ajuntament de Navàs, des del
primer moment, s'ha posicionat al
costat de la plataforma pro-institut ,
al costat dels pares i mares de
Navàs que reclamen aquest centre.
Al nostre entendre, hem demostrat
davant el departament que tenim
alumnes suficients. Però l'última
paraula en aquest cas no la tenim
nosaltres ni la Plataforma, sinó la
Generalitat.

Per poder fer més força s'ha creat
una comissió representada per a
tots els grups polítics presents a l'ajuntament, a la qual hem convidat a
la Plataforma. La primera decisió ha
estat posar a la façana de
l'Ajuntament una pancarta que
reflecteix ben clarament quina és la
reclamació i postura de l’Ajuntament.
Continuarem fent gestions, insistint i
dedicant els nostres esforços per a
poder aconseguir aquest servei. No
defallirem tot i que a vegades no
s'entengui o no es comparteixi la
nostra feina.
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L’Ajuntament impulsa
activitats dedicades a les dones

L’Ajuntament de Navàs ha endegat
diferents iniciatives dedicades especialment al col·lectiu femení. Per una
banda, es va fer una xerrada sobre el
càncer d’úter, que va tenir una important presència de públic.

D’altra banda, dins els actes programats amb motiu de la Setmana Contra
la Violència de Gènere, destaca el concert que ens va oferir la Coral Nova
després de la missa, l’encesa d’espelmes en record de les víctimes i la
xerrada de Magda Oranich, organitzada per Dones d'Avui per Navàs, sobre
els aspectes legals de la violència, a la
qual hi va haver molta assistència, i un
taller titulat " La mirada de la dona al
municipi". Esperem que totes aquestes activitats ajudin a conscienciar la
societat sobre l’existència i el perill de
la violència de gènere i millorin aquesta situació.
D’altra banda, l’entitat Dones d'Avui
per Navàs, va organitzar un curs de
maquillatge que va tenir molt bona
acceptació. A causa de l'èxit obtingut
ens hem proposat organitzar una segona part que es portarà a terme a
principis de primavera.
I aquest mes de desembre, s’ha
organitzat un taller de decoració nadalenca a la Biblioteca.

S’automatitza l’estació
meteorològica de la Residència
Aquest desembre es posarà en funcionament la nova estació meteorològica automatitzada al jardí de la
Residència d’Avis de Navàs, un espai
ideal per a poder recollir dades precises sobre les incidències del
temps. La nova estació supleix l’antiga, que era manual i funcionava des
de l’any 1999. Els responsables de
fer aquesta tasca diària de recollida
de dades fins ara eren Delfí Vilaseca
i Lluís Sanmiquel.
El nou equip descarrega contínuament les dades que recull de pressió atmosfèrica, humitat, punt de
rosada, litres d’aigua de pluja, temperatura i direcció i velocitat del vent.
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Totes aquestes dades es processen
a través d’un ordinador i es crea un
fitxer de dades que, a través d’internet, s’envia als centres oficials que
recullen
informacions
meteorològiques. L’arxiu històric també
quedarà accessible al públic a través
de la pàgina web de l’Ajuntament. En
una segona fase d’aquest projecte
està previst posar un panell informatiu en un lloc cèntric del poble.
A part de recollir dades climatològiques, l’estació serveix per elaborar certificats destinats a les asseguradores que necessiten avaluar
danys a causa de la pluja, el vent,
etc.

Neteja i residus
Aquest 2008 es posarà en
marxa la implantació del compostatge casolà i es reforçarà la
campanya per a la recollida de
l’orgànica amb el repartiment
d’unes bosses reutilitzables
fetes de blat de moro.
D’altra banda, el mes d’abril es
farà un canvi en el sistema de
recollida dels envasos (contenidors de color groc). Es retiraran els iglús grocs i es
col·locaran nous contenidors als
costat dels de resta i orgànica.
Passarem de 31 contenidors a
80, una mica més petits però
distribuïts de manera més uniforme i pròxima al ciutadà.
Per altra banda, per millorar en la
neteja viària, s’estàn col·locant
més papereres i dispensadors
de bosses per a la recollida d’excrements. A més, s’està organitzant una ampliació i augment
de les freqüències de neteja.
En tots aquests àmbits, us
demanem col·laboració per tenir
un Navàs més net i segur.

Canvis en la gestió
del cementiri
S’estan estudiant diferents alternatives de nova gestió del cementiri
municipal, perquè la posada en funcionament del tanatori implica la
presència a Navàs d’una empresa
especialitzada en el servei integral en
l’àmbit funerari.
A més, l’Ajuntament està preparant
l’extinció de les concessions de tots
aquells nínxols dels quals no s’abona
la taxa de conservació o bé que presenten un estat d’abandonament.
Paral·lelament, Navàs també ha
endegat un procés d’expropiació
d’uns terrenys propers a l’actual
cementiri, que n’han de permetre
l’ampliació per tal d’adequar aquest
equipament a les noves necessitats
del nostre poble.
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L’espai de l’antiga Serradora Barrera
acollirà pisos de protecció oficial
L’Ajuntament de Navàs està molt
interessat en poder construir
pisos de protecció oficial i facilitar
l'accés a l'habitatge a molts joves
i famílies amb problemes d'independència familiar. El lloc on està
previst fer realitat aquest projecte
és a l'espai de l'antiga Serradora
Barrera.
La
Comissió
Territorial
d’Urbanisme de la Generalitat va
aprovar, fa un any, el Pla especial
de desenvolupament de la Unitat
d'Actuació núm. 8 "Serradora
Barrera", que possibilita la creació
de sòl urbanitzable apte per a l'edificació d'habitatges, així com la
urbanització del seu interior i
perímetres, que permetrà dotar el
poble d'una nova zona verda i un
terreny destinat a equipaments.
Aproximadament, els habitatges

Millores a la
Policia Local
L'Ajuntament dóna el seu suport a
la posada en marxa d'una dotació
de recursos adequats per tal que
els ciutadans disposin d'un cos de
Policia Local al seu servei que
pugui donar resposta als reptes
actuals i de futur.
La plantilla d’agents s'incrementarà fins a un 40%, serà dotada de
la formació adient, es dissenyarà
un pla de carrera i es complementarà amb l'adquisició de l'equipament necessari.
Totes aquestes millores que es
duran a terme els propers mesos
són fruit de les gestions que s’han
anat fent des del començament de
la legislatura per donar el servei
que el nostre municipi es mereix i
necessita.

de protecció oficial ocuparan uns
1070 m2.
Actualment s'està finalitzant la
redacció
del
projecte
de
reparcel·lació, que és el document
que adjudica les parcel·les resul-

tants als diferents propietaris del
sòl. Un cop elaborat i aprovat
aquest projecte s'iniciarà el d'urbanització i es podran començar el
treballs de construcció dels habitatges.

Externalització
de serveis

Millora de la
seguretat viària

Per continuar millorant els serveis
que
es
donen
al
poble,
l’Ajuntament de Navàs ha decidit
seguir amb la línia encetada en la
recollida d’escombraries i la neteja
viària, que es va adjudicar a una
empresa externa, i fer el mateix
amb la jardineria. Una empresa
contractada es farà càrrec del manteniment, poda i renovació en
jardins, zones verdes i zones
arbrades del nostre municipi.

Atenent a una reivindicació de
l’Ajuntament, que havia estat
aprovada però demorada, finalment
la Diputació començarà l’actuació
per a dotar de més seguretat els
accessos al col·legi Sant Josep.
S’hi posaran passos elevats que
obligaran els vehicles a reduir la
seva velocitat, i s’allargarà la tanca
de protecció que hi ha davant de
l’escola fins a uns 10 metres.
Així mateix, s’actuarà i es millorarà
tant la senyalització vertical com
l’horitzonal de la carretera de Gaià i
és previst, també, elaborar i posar
en marxa en projecte d’urbanització d’aquesta via.
Amb aquestes actuacions es vol
millorar la seguretat viària al nostre
municipi.

ADF
S'està treballant en la confecció
d'adhesius identificatius per als
cotxes del ADF. Els participants,
tant els nous voluntaris com els
veterans de Navàs, han assistit a
un curs de capacitació durant el
més de novembre.
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L’alberg de Castelladral
inicia una nova etapa
El mes d’octubre es va inaugurar el
renovat alberg de Castelladral que
comença, així, una nova etapa amb
l’objectiu de convertir-se en un
equipament turístic i hostaler de
primer ordre.
L’alberg és gestionat per persones
amb una llarga experiència en aquest
àmbit, i ha tornat a obrir portes
després d’una profunda remodelació,
tant a nivell d’equipament com de
gestió. Així, se n’han canviat els
horaris, ja que ara està obert cada
dia, i amplia la seva oferta a col·lectius molt diversos, des de grups d’infants o joves en estades de colònies,
fins a famílies que hi vagin a passar
vacances o caps de setmana, o empreses que vulguin utilitzar aquest
equipament per a reunions de treball,
etc. A més, l’alberg ofereix servei de
restaurant els caps de setmana.
Més informació a:
www.somnisdefollet.cat

Actuacions
a Palà
L’Ajuntament de Navàs ha invertit uns 6.000
euros en l’arranjament de la teulada de l’església de Palà, amb la voluntat de continuar millorant la qualitat de vida i els equipament en
els nuclis rurals del nostre municipi. En el
moment de tancar aquesta edició, les obres
estaven a punt de començar i és previst que
puguin estar enllestides abans d’acabar l’any.
D’altra banda, l’equip de govern continua
avançant en el procés d’establir i clarificar els
límit del nucli de Palà, arran de diferents punts
de vista amb l’antic propietari de la colònia.
Aquest tema, que ha estat llarg i costós, sembla que està a punt de tancar-se amb un acord
definitiu entre el consistori i l’antic propietari.
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ACTIVITATS DE NADAL
Dia 20
L'Hora del Cinema: "Col·legues al bosc". A les 18.00 h a la
Sala d'Actes de la Biblioteca.
Cagatió a la Llar d'infants del Col·legi Sant Josep.
Dia 21
Visita del Pare Nadal a la Llar d'infants i al Parvulari del
Col·legi Sant Josep.
Els Pastorets del Col·legi Sant Josep. A les 15.00 h al Casal
Sant Genís.
Arribada del tió a l'Escola Bressol Quitxalla.
Festa de Nadal Al CEIP Sant Jordi: espectacle nadalenc
realitzat pels alumnes i esmorzar. Cagatió per als menuts i
l'amic invisible per als altres alumnes.
Celebració del Nadal a l'Escola Diocesana de Navàs.
Dia 23
La Marató de Germans del Món, amb La Veu de Navàs
(Dial 107.9 FM) i Canal N (Canal 26 de la UHF).
Concert de Nadal amb la Cobla Sant Jordi. A les 18.00 h al
Casal Sant Genís. Preu: 7 euros. Entrades numerades i
anticipades a Cal Busquets i Cal Seriols.
Ball al Club d'Avis amb David Swing. A les 18.00 h.
Dia 24
Cagatió a la Residència d'Avis.
Missa del Gall. A les 23.00 h.
31è Pessebre vivent de Navàs. A les 12 de la nit (sortint de
missa del gall).

“El zoo d’en Pitus”, per
als infants de Navàs
"El darrer de la colla també es deia Josep, però
li deien Pitus. Era el petit de la colla, i perquè li
va passar el que li va passar aquesta història pot
ser contada". Una obra teatral per a tots els
públics, aquesta adaptació de la novel·la original
de Sebastià Sorribas resulta clàssica i actual a la
vegada divertida i pedagògica, evocadora i realista....insubstituïble i única.
La companyia Tutatis en la representarà a Navàs
el proper dia de Reis, 6 de gener, a les 6 de la
tarda, al Casal Sant Genís.
Aquest és el regal de reis per a tots els nens i
nenes de Navàs amb un dels grups punters en
teatre infantil al nostre país que farà les delícies
dels menuts, pares i avis.

Dia 25
Gran ball de Nadal, amb Jordi Bruch i Gemini Sons. A partir de les 23.00 h al Pavelló Municipal. Preu: 5 euros.
Dia 27
Casal de Nadal al CEIP Sant Jordi: activitats lúdiques per a
alumnes d'Educació Infantil i Primària. Fins al 7 de gener.
Dia 30
Festa de la Sagrada Família. A la missa de 12. Es conviden
tots els matrimonis de 2007 i els que celebren noces d'or i
plata.
Cinema per recordar: "Sonrisas y lágrimas". A les 17.30 h a
la Sala d'Actes de la Biblioteca.
Ball al Club d'Avis amb Joan Serra. A les 18.00 h.
Dia 31
Gran ball de Cap d'Any amb l'Orquestra Girasol i Gemini
Sons. A la 1.00 h de la nit al Pavelló Municipal de Navàs.
Preu entrada anticipada: 20 euros. Preu a taquilla: 25 euros.
Dia 1 de gener
Visita dels Patges dels Reis. A les 12.00 h al Casal Sant
Genís.
Dia 5 de gener
Gran Cavalcada dels Reis Mags. A les 19.30 h a la
Carretera de Berga.

Caga Tió
L’Ajuntament ha organitzat, per al dia
24 de desembre a 2/4 de 5 de la
tarda, un cagatió gegant a la Plaça de
l’Ajuntament. Hi haurà nadalens,
espectacle nadalenc amb el gtup “Set
de so”, berenar popular i regals per a
tots els infants participants.

Innocence’s Night
El divendres 28 de desembre, a partir de les 12 de la nit, el Pavelló acollirà la festa juvenil “Innocence’s
Night”. Els protagonistes de la nit
seran els coneguts DJ Sergi Domene i
Sergi Vila i el conjunt navassenc Barra
Lliure. Preu entrada anticipada: 10
euros. Preu a taquilla: 12 euros.

Aquest any, en lloc de la tradicional felicitació, l’Ajuntament ha decidit repartir per totes les cases un calendari del 2008
en què estan marcades les principals festes i dates assenyalades per al municipi de Navàs. Esperem que us sigui d’utilitat!
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LA PLAÇA
L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

El dia a dia
Es parla poc o malament del dia a dia a l’oposició. Els
quatre regidors/res d’Esquerra estem fent feina i us la
volem explicar. Ens basem en la crítica constructiva,
en l’alternativa de propostes i a fer veure a l’equip de
govern els seus encerts i les seves deixadeses o desencerts.
Ens els escassos plens que hem celebrat fins aquest
desembre, des d’Esquerra hem posat damunt la taula
diversos temes que creiem que afecten el dia a dia
del nostre municipi i que van passant per alt, com per
exemple la restauració del passeig, el qual creiem
que no pot continuar un altre estiu en l’estat en què
es troba, sobretot el tram sud, i la necessitat de millorar la neteja dels parcs públics, la qual deixa molt a
desitjar.
També s’ha empès l’equip de govern a complir les
seves promeses electorals, com la gespa del camp
de futbol i la gratuïtat dels llibres de text, tot i que
haurem d’esperar el segon any de legislatura, anant
bé. Hem fet propostes i han estat aprovades per unanimitat, com una moció sobre el foment de la partici-
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pació ciutadana als plens, la qual farà possible que
qualsevol persona pugui fer precs i preguntes als i les
regidors/res, les mocions sobre els papers que són a
Salamanca, i la manifestació “Som una nació i diem
prou”.
Hem assistit a les comissions en què podem participar i hem estat molt actius en els temes de l’Institut,
amb preguntes a cada ple i implicació màxima amb
tot allò que ha estat al nostre abast; el centre cívic,
parlant amb el Consell de Joventut i l’equip de govern
sobre quan i on, pressionant perquè es reprenguin les
negociacions pel casal Sant Genís, encallades des de
fa molt temps.
Treballem per a Navàs des de l’oposició. Mirem pel
poble, pel municipi i pel país, i ho fem amb propostes
constructives. I que s’apuntint els tantos que vulguin,
que farem bé si el poble va bé.
Res més, molt bones festes a tots els navassencs i
navassenques i molt bon any 2008 a tothom!
ERC de Navàs

LA PLAÇA
L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

100 dies de pacte a l’Ajuntament de Navàs
Ja fa més de mig any que el nou Ajuntament està
constituït, amb un nou equip de govern, amb nova
gent, amb nous projectes i amb una il·lusió també
renovada.
En aquest principi de legislatura s'estan bastint els
fonaments de l’acció de govern per als propers 4
anys, i s’ha de destacar que hi estem treballant de
valent. Aquest exemplar de "La Plaça" que teniu a les
mans és la mostra de les tasques que s’estan duent
a terme, que no són poques.
Des de l’Executiva Local de CDC també ens hem renovat, buscant l’equilibri entre l’experiència i la
maduresa i la joventut i les noves idees. Tenim un projecte sòlid, de futur, que té com a únic objectiu la millora de la qualitat de vida de tots els navassencs i
navassenques. Una voluntat positiva d'ajudar a tirar el
poble endavant, de millorar-lo dia rera dia.

No volem confrontacions de cap tipus, ni personals ni
polítiques. Estem totalment oberts al diàleg i a la
col·laboració amb la resta de partits polítics. Tots treballem amb el mateix objectiu, i per tant, entre tots
hem de ser capaços d'aconseguir-lo.

Bon Nadal
i Feliç Any
2008!
CDC a Navàs
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ENTREVISTA

David García
Cuiner de 20 anys

“Si tornés a
competir al
Japó, segur que
m’enduria l’or”
avid Garcia Cantero viu i treballa a Palà de Torroella i s’ha convertit en el cuiner revelació de
Catalunya i Espanya. A l’Escola
d’Hoteleria Joviat ha estudiat els títols
de tècnic de pastisseria i forneria, tècnic de serveis de restaurant i bar i el de
tècnic de cuina.

D

Després de participar i guanyar diversos concursos de cuina convocats
arreu de la geografia catalana, el passat
mes d’abril va aconseguir l’or en el
Campionat SpainSkills. Això li ha permès representar Espanya a la 39a edició del Campionat Worldskills que s'ha
dut a terme a Shizuoka (Japó), entre el
12 i el 22 de novembre, i en el qual es
promocionen els estudis desenvolupats en els centres de formació professional. Ha obtingut la 14ena posició,
amb els mateixos punts que el participant de França i ha rebut la medalla al
millor participant de l’equip espanyol.
- Quan vas decidir dedicar-te a la
cuina?
- A casa meva tenim un negoci familiar de restauració, i des de ben petit
m’ha agradat la cuina. En acabar l’ESO
no volia estudiar batxillerat ni cap carrera universitària, així que vaig veure la
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bona oferta que feia la Joviat, on he
estudiat durant 4 anys.
- Quins passos has hagut de fer per
arribar a representar Espanya al Japó?
- Quan estava fent segon de cuina
em van oferir presentar-me al concurs
de Joves Cuiners de Sant Pol de Mar,
on vaig guanyar el premi a la imaginació i la creativitat. I a partir d’aquí
m’he anat presentant a concursos i
campionats.

- Hi havia algun tipus de selecció
prèvia per competir al Japó?
- Sí! Primer vaig haver de presentarme al CatSkills que es va celebrar a
Tona el mes de març. Allà em vaig classificar per a les semifinals de
l’SpainSkills, on hi havia representants
de totes les comunitats autònomes.
- I l’SpainSkills, com va anar?
- Vaig guanyar l’or, tot i que la competició va ser molt ajustada. En tres
dies, havíem de presentar 6 plats: un
aperitiu, un de peix, un de pasta, un de
carn, un de cuina espanyola i les
postres.
- I després, cap al Japó!
- Sí, amb la delegació espanyola vam
marxar cap a Shizuoka el dia 10 de novembre. Allà tot era grandiós, exagerat...

- Hi havia molta pressió?
- Sí, molta pressió mediàtica, del públic
i, evidentment, del jurat. Mentre cuinaves
estava atapeït de gent que t’observava.
Hi havia més de 150.000 persones cada
dia. Mai no havia vist tanta gent junta!
- Has aconseguit el que esperaves?
- Estic content del resultat obtingut
defensant la meva línia. Vam presentar
plats amb la mentalitat de la nova cuina
de Catalunya i Espanya amb un estil
net, sobri i elegant que no van entendre. El concurs no anava enfocat així
sinó que buscaven un tipus de cuina
molt més clàssica. Però estic segur que
si hi hagués de tornar, m’enduria l’or.
- Tot i això, ha estat una experiència
positiva?
- Em quedo amb el país i l’experiència que n’he tret. He pogut intercanviar opinions amb gent de països molt
diversos amb una cultura i una
filosofia davant la cuina molt diferent a
la nostra.
- Com et planteges el futur?
- Continuaré treballant al negoci familiar, on fa quatre anys vaig iniciar una
línia de plats d’elaboració pròpia. I vull
obrir un nou menjador per potenciar el
poble, que està una mica apagat.

