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Ajuntament de Navàs

Deu anys
de progrés
Teniu a les mans un número especial
de la revista La Plaça que pretén fer
un repàs dels canvis de què ha estat
objecte Navàs durant l’última dècada.
Ens sembla que l’evolució del poble ha
estat constant i sostinguda, estudiada,
ben dissenyada i ben aconseguida.
Aquests últims deu anys hem vist com
es feien realitat algunes infraestructures llargament reivindicades pel nostre municipi, com es milloraven els
serveis als nuclis rurals, com creixia
l’atenció a tots els col·lectius de
Navàs, com augmentaven les ofertes
culturals, formatives i lúdiques i com
Navàs avançava en una transformació
que l’ha portat a ser un dels municipis
punters de la nostra comarca.
I tot això ha estat possible gràcies a
la confiança que els ciutadans heu
dipositat en els diversos equips de
govern, al vostre suport, a la vostra
participació en les nostres propostes,
a la vostra implicació amb el municipi,
a les vostres aportacions i idees.
Gràcies a tots i a totes!
Però el progrés de Navàs no s’acaba
aquí. Tenim entre mans projectes
engrescadors, noves iniciatives, nous
reptes, que ens han de permetre continuar millorant el poble i la qualitat de
vida de tots aquells que hi vivim.
Navàs és un poble en creixement i
hem de continuar treballant perquè
sigui un municipi modern, preparat,
amb bons serveis i bones infraestructures.

Maria Àngels Estruch
Alcaldessa de Navàs

Un municipi
en creixement
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La veu dels navassencs
Carme Simó

Josep Boixadera

Dependenta

President de l’AV de Castelladral

Durant aquests últims deu anys s’han
fet moltes coses, però encara se n’hauran
de fer més, perquè cada cop ve a viure a
Navàs més gent de Manresa i tot es col·lapsarà. I crec que falten més activitats per
a la canalla. Per exemple, els diumenges a
la tarda s’haurien de fer espectacles per
als nens de 10 a 14 anys.
D’entre les coses que s’han fet a Navàs,
algunes de les que m’agraden més són el
passeig de la Cirucumval·lació i la llar
d’infants.

Faig una valoració molt positiva dels
últims 10 anys al nostre poble. A
Castelladral, fa deu anys, no teníem
aigua. Han asfaltat la carretera fins al
poble, s’ha arranjat la plaça, s’han fet
moltes millores i, a més, l’Ajuntament
actual col·labora molt en les festes del
nostre poble.
Sempre es poden fer més canvis per
millorar, però jo faig una valoració molt
positiva de l’evolució i les iniciatives
dels últims anys.

Josep Muixí
Empresari

2

Navàs ha millorat en molts aspectes
durant aquests últims deu anys. Crec que
s’han fet moltes coses, com per exemple
carrers i places, com la plaça Gaudí i la
Catalunya, que s’han arreglat molt bé.
Aquests canvis han fet créixer molt el nostre poble.
Penso que l’evolució de Navàs durant
aquesta última dècada ha estat del 300%.
La meva valoració, doncs, d’aquest govern
és molt positiva.
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Lídia Costa
Responsable d’El Raig

Valoro molt positivament la feina que s'ha
fet pel poble durant aquests 10 anys, especialment perquè hi ha hagut una gran millora a
nivell d'infraestructures. Sobretot perquè crec
que les millores en espais després es tradueixen en millores en serveis i això mai no sobra
en un poble com el nostre.
L´únic que sempre he trobat a faltar és
alguna instal·lació destinada específicament
al jovent, a part del punt d'informació juvenil. Però sembla que aviat disposarem d'un
Centre Cívic gràcies al Consell de Joventut.

Albert Obradors

Jaume Vidal

Director de la Residència d’Avis

President del Club d’Avis de Navàs

El que més valoro d’aquests últims
deu anys és l’estabilitat política que
s’ha aconseguit. Després d’uns anys
amb minoria política, la majoria actual
ha permès tirar endavant molts projectes i Navàs ha millorat molt en
infraestructures i serveis.
Penso que en deu anys s’han hagut
de fer moltes coses i treballar a correcuita, ja que des de l’inici de la
democràcia no s’havia fet tant.

Crec que aquests deu anys amb el
mateix govern han estat prou fructífers
per al poble. S’han fet moltes coses
com la plaça Gaudí, la llar d’infants, el
pavelló, la piscina d’estiu i ara la
d’hivern... Navàs ha canviat de fesomia.
En deu anys s’han construït noves
infraestructures, ara però, és molt
important que els nous edificis i
serveis es puguin continuar mantenint.

La veu dels navassencs
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Deu anys
de nou clima polític
Una de les característiques més notables dels
darrers deu anys de vida
municipal a Navàs ha
estat el clima polític. La
bona entesa i les ganes
d’assolir una gestió que es
transformés en equipaments i en iniciatives tangibles i concretes han
comportat un canvi significatiu a la població.
Navàs disposa de més i millors serveis i més i millors
equipaments, gràcies a la
complicitat de tots els
grups polítics municipals
i del conjunt de la
població.
El clima de concòrdia
quedava reflectit en la
imatge de portada que
recollia La Plaça amb
motiu dels 25 anys
d’Ajuntaments
democràtics. Les cinc persones
que han ocupat l’alcaldia
durant el darrer quart de
segle es donaven simbòlicament la mà amb la casa
consistorial al fons de la
imatge.
A Navàs, el clima polític
tranquil i serè s’ha reflectit en molts àmbits ciutadans. Des de l’Ajuntament s’ha fomentat la participació dels més grans,
dels joves, de les dones...
S’han obert canals perquètothom tingui el seu
espai. I cal continuar treballant per continuar
avançant.
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La imatge d’unitat dels alcaldes de Navàs dels darrers 25 anys. D’esquerra a dreta: Claudi Plans, Jaume Pons, M. Àngela
Estruch, Josep Sifrés i Agustí Serra

L’Ajuntament del 1995

En aquesta imatge podeu veure
les persones que formaven l’equip
de govern del 1995, ara fa 10 anys.
A tots ells i elles se’ls ha d’agrair
l’impuls del nou estil de fer política. D’esquerra a dreta: Agustí Vall,
Jaume Obradors, Jordi Deig,
Maria Arnal, Gabriel Martín,
Maria Àngela Estruch, Arcadi
Vilà, Josep Maria Santiveri, Isidre
Suau i Josep Miquel Fenollar.
Navàs guarda un molt bon record
de tots.
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PAVELLÓ

EQUIPAMENTS

UN REPTE FET REALITAT. La construcció i entrada en servei del pavelló poliesportiu municipal va ser un
dels símbols més evidents de la capacitat de gestió municipal. Problemes derivats de la inestabilitat
política havien fet que el pavelló esdevingués un equipament, a banda de molt necessari, molt esperat
per al conjunt de la població.

PISCINES

BIBLIOTECA
CULTURA EN MAJÚSCULES. La construcció de
la nova biblioteca ens ha permès millorar l’equipament i ampliar els serveis que es donen
als navassencs i navassenques.
Biblioteca antiga

Piscines velles

Biblioteca nova

Piscines noves

LLARGAMENT ESPERADES. Les antigues piscines de
l’Alzineta, que van tenir quatre dècades de vida útil,
van donar pas a les noves piscines descobertes. El
proper pas és acabar la construcció de les piscines
cobertes, que convertirà Navàs en un referent
comarcal en activitats aquàtiques i de salut.
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ESTACIÓ AUTOBUSOS

RESIDÈNCIA

LLAR D’INFANTS

APOSTANT PER L’EDUCACIÓ.
Navàs disposa, des d’aquest
curs, d’una nova llar d’infants.
Un equipament modern, funcional i amb tots els requisits
tècnics i de seguretat per garantir un projecte educatiu d’elevada qualitat.
Després de temps de projectes i
esperes, aquest equipament es
va fer realitat. Durant aquests
anys també hi ha hagut inversions i millores significatives a
la resta de centres escolars que
depenen de l’Ajuntament.
Actualment, s’amplia l’escola de
Sant Jordi.

QUALITAT DE VIDA. La residència disposa ara
de més places i de més serveis. L’Ajuntament,
per altra banda, està redactant el projecte
d’ampliació de l’equipament i preveu que, a
curt termini, es puguin començar les obres.

ZONES DE JOC

PISOS PROTEGITS

UNA ESTACIÓ DIGNA. L’any 2003 es va inaugurar la
nova estació d’autobusos. També es va urbanitzar
tot l’entorn per tal d’endreçar el sector i facilitar
l’ús de transport públic.

ESPAIS PER ALS MENUTS. S’han habilitat
zones de jocs infantils en diversos punts del
municipi i se n’han creat de nous.
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HABITATGE DIGNE PER A TOTS. El consistori
ha incentivat la construcció d’habitatges de
promoció pública al nucli urbà per facilitar
l’accés de tothom a un habitatge digne.
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URBANISME BEN DISSENYAT. Una de les premises de l’acció municipal ha estat el de vetllar per unes
actuacions urbanístiques de qualitat que han de servir perquè els veïns se sentin a gust al nostre poble.
Una mostra de la voluntat municipal ha estat la urbanització del sector de la plaça Catalunya i els carrers propers,

MILLORES CARRERS

PLAÇA GAUDÍ

PLAÇA CATALUNYA

URBANISME

COMODITAT I SEGURETAT. Diversos punts
del municipi han estat objecte d’importants
milllores urbanístiques que faciliten la vida
als veïns d’aquells sectors.
La carretera de Castellet, abans

CARRETERA

ART I URBANISME. El genial arquitecte Gaudí té la seva
empremta a Navàs. La part sud del municipi de Navàs
va ser objecte d’una important actuació urbanística
que inclou la nova plaça Gaudí.

DE CARRETERA A PASSEIG. L’entrada en servei de la
variant de Navàs va reduir substancialment el trànsit
a l’interior de la població. Ara, les voreres són molt
més amples i conviden al passeig.

Ara
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INDÚSTRIA I COMERÇ

ZONA INDUSTRIAL

NOU POLÍGON

CREIXEM EN INDÚSTRIA. El
desembre de 2003 es van
donar per acabades les obres
d’urbanització de la nova
zona industrial de Navàs, i
ara ja hi han començat a
arribar
les
primeres
indústries. Les millores de la
comunicacions han fet créixer l’interès per instal·lar-se
al nostre municipi. Atès que
el terreny industrial s’estava
exhaurint, el consistori va
aprovar la creació del nou
polígon.

Abans

SUPORT AL COMERÇ. La Fira de Primavera, el
Mercat de la Ganga, mostres de comerç al carrer, concurs d’aparadors per Nadal... Durant
aquests darrers anys s’han impulsat un munt
d’iniciatives per revitalitzar el comerç.

Ara

MILLORES. A Navàs no només hem volgut crear nou
sòl industrial, sinó també continuar millorant el
que ja teníem. Per exemple, a la zona industrial es
va impulsar i col·laborar en la il·luminació.
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MEDI AMBIENT

DEIXALLERIA

DEPURADORES

RESIDUS

CADA RESIDU AL SEU LLOC.
La deixalleria, inaugurada el
2003, va significar un important salt qualitatiu en la recollida selectiva de residus.
El primer any ja es va arribar
a les 164 tones de material
aportat, tot una demostració
evident que a Navàs s’avança
ràpidament en conscienciació en tot allò que comporta el reciclatge.

RECOLLIDA SELECTIVA. Navàs treballa, des de fa
temps, en l’impuls de la implantació de la recollida selectiva. De fa anys es recull l’oli domèstic
i darrerament s’ha implantat l’orgànica.

LLERA DEL CARDENER

EL RIU, MÉS ENDREÇAT A CAN FLAUTES (SANT SALVADOR DE TORROELLA). En els darrers anys s’han
fet inversions en la llera del riu Cardener al seu pas
pel terme de Navàs.

AUDITORIA

AIGUA MÉS NETA. El 1998 es va construir la depuradora de Navàs i el 2003 la d’El Mujal, per resoldre
la depuració de les aigües residuals.

CONTROLEM LA QUALITAT DE L’AIRE. La
Diputació va portar a terme l’any 2004 una
auditoria ambiental per conèixer la qualitat de
l’aire i el grau de contaminació de Navàs.
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RETAULE DE VALLDEPERES

CASTELLADRAL

UN ESPAI POLIVALENT. El centre cívic
de Palà permet acollir tot tipus d’activitats.

MILLORA DEL NUCLI. La millora de la plaça de Castelladral
ha estat una de les altres actuacions que l’Ajuntament de
Navàs ha impulsat en els nuclis del municipi.

SANT CUGAT DEL RACÓ

SERVEI ALS NUCLIS RURALS. La portada d’aigües a Castelladral i Sant
Salvador de Torroella va ser la culminació d’un esforç perquè totes les
masies de Navàs estiguessin connectades a la xarxa d’aigua potable.
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RECUPEREM
PATRIMONI.
S’ha impulsat la rehabilitació
dels retaules barrocs de l’església de Valldeperes en el
marc de l’interès municipal
de donar suport a totes aquelles iniciatives que comportin
la recuperació del patrimoni
històric local.

CULTURA A TOT ARREU. El 2003 es va
poder estrenar el remodelat teatre de
Palà de Torruella.

PORTADA D’AIGUA

CENTRE CÍVIC

TEATRE PALÀ

MÓN RURAL

UN
MONUMENT
ÚNIC. Es va impulsar la il·luminació
de Sant Cugat del
Racó, una de les
joies del patrimoni
arquitectònic del
municipi.
L’enllumenat funciona durant els
caps de setmana i
dies festius assenyalats.
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EL VIRUS

ESPORTS

UNA CAMPANYA PER A L’ESPORT CÍVIC. El consistori ha
potenciat la campanya “Joc Net” que pretén educar en valors de civisme, respecte i rebuig a la violència, a través de
l’esport. La campanya compta amb l’adhesió i col·laboració
de les entitats esportives del municipi.

ACTIVITATS

UNA AGENDA VARIADA. Navàs acull durant l’any un variat
ventall d’activitats esportives, que van des dels campionats
de natació fins al volei-platja, tennis, petanca, curses, trials,
motocross, futbol sala, etc.

REVISTA
INFORMACIÓ ESPORTIVA. S’ha
impulsat la publicació periòdica de
la revista “L’equip”, que inclou
informació i l’agenda esportiva de
Navàs i on es promociona l’esport
local. La revista està oberta a la participació de totes les entitats i clubs
esportius de Navàs.

EQUIPAMENTS

FORMAR FENT ESPORT. Durant els
últims anys s’ha continuat potenciant
l’escola esportiva d’estiu El Virus, que
cada temporada compta amb més participants!

ESPORT PER A TOTHOM. En l’àmbit
esportiu, s’ha dotat Navàs d’equipaments
de primer ordre com el camp de futbol,
les pistes de tennis, les pistes de petanca,
les noves piscines descobertes, el petit
camp de futbol, la remodelació de la pista
Sant Jordi, etc. I l’Ajuntament està al
costat de les iniciatives de totes les entitats
esportives.
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MÉS PERSONAL

REGIDORIA DE LA DONA

TREBALLEM PER A LES PERSONES. Aquesta
última dècada, Navàs ha aconseguit incrementar el nombre de persones que treballen
en els serveis socials. L’any 1995, es comptava
amb una treballadora social a temps parcial
(compartida amb Balsareny i Gaià) i una treballadora familiar a mitja jornada.
Actualment, els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Navàs tenen una treballadora social, una educadora social set hores cada
setmana, dues treballadores familiars a jornada complerta per a Navàs i una treballadora familiar a temps parcial per a Palà.
Durant els últims anys, els serveis socials han
notat un augment de la demanda a causa de
l’envelliment de la població i d’un increment
important de la població immigrada i de la
població en situacions desfavorides.

AL COSTAT DELS COL·LECTIUS MÉS NECESSITATS. El
servei d’ajuda a domicili va atendre 45 casos l’any
2004. També s’ha consolidat i crescut el servei d’àpats a domicili i aquest any s’ha modificat el servei
de teleassistència per tal de millorar aquest sistema
de suport per a les persones grans que viuen soles i
es troben amb alguna urgència.

SERVEI A LA GENT GRAN

LES DONES FAN SENTIR LA SEVA VEU.
L’any 2003, Navàs va crear la regidoria
de la Dona per incrementar l’atenció
individualitzada a la dona i per organitzar un seguit d’accions adreçades a
la comunitat per tal de sensibilitzar i
donar a conèixer les problemàtiques
d’aquest col·lectiu.
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AJUTS A DOMICILI

SERVEIS SOCIALS

QUALITAT DE VIDA. La
residència d’avis de Navàs ha
anat ampliant els seus serveis
els darrers anys (veure gràfic
de la pàgina 16) per tal de
donar resposta a les necessitats actuals.
Entre d’altres iniciatives, s’ha
consolidat el centre de dia,
ha augmentat notablement
el número de professionals
qualificats que treballen a la
residència, s’ha obert la possibilitat d’estades temporals
de gent gran per permetre el
descans de les famílies i
s’han renovat i ampliat les
instal·lacions de la residència.
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LA WEB DEL RAIG

NOVES INSTAL·LACIONS. El Raig, punt
d’informació juvenil, va canviar d’ubicació fa tres anys. S’hi van millorar els
mitjans tècnics i es va potenciar l’accés gratuït als ordinadors. Cada any
s’ha rebut una mitjana de 700 consultes, però aquest any l’activitat ha
augmentat, i el mes de setembre ja
s’havia assolit aquesta xifra.
S’organitzen un munt d’activitats
durant l’any i es col·labora en campanyes de salut i medi ambient. A la
fotografia, una imatge de la campanya
“No cridis l’atenció”, de l’estiu de
2002.

DRECERA JOVE
S U M A N T E S F O R Ç O S . L’Ajuntament de
Navàs participa en la campanya C-14/30
Drecera Jove, que reuneix diferents tècnics
de Joventut de la comarca del Bages per
definir quines poden ser les activitats d’interès per als joves i les seves necessitats.
D’aquesta manera, diferents municipis
poden col·laborar puntualment per tal de
portar a terme iniciatives de certa envergadura adreçades als joves, que no es
podrien assumir amb els recursos d’un sol
municipi.
Un exemple molt clar és el Bus a Patum,
que és molt utilitzat pels joves navassencs.
Aquesta darrera Patum el van utilitzar 35
joves del nostre municipi.

SERVEI ON-LINE. El Raig, punt d’informació juvenil, disposa d’una web (www.navas.es/raig) en la qual es penja tota
aquella informació que fa referència a Joventut. A més, és
un espai obert a la participació i les propostes dels joves,
que hi poden penjar, per exemple, fotografies d’activitats
realitzades a Navàs.

EXPOSICIONS I XERRADES

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

JOVENTUT

TEMES D’INTERÈS PER ALS JOVES. Periòdicament es
fan xerrades i exposicions per al col·lectiu de joves. En
aquestes activitats s’han tractat temes com la solidaritat, efectes nocius de la droga o l’alcohol, millora
dels hàbits de conducció de vehicles, malalties alimentàries. Aquestes activitats també van adreçades
als pares perquè puguin detectar i prevenir actituds
de risc en els seus fills. També s’organitzen activitats
d’intercanvi social com els fòrums i els cinefòrums.
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CULTURA I FESTES

QUE TOTHOM PARTICIPI DE LA CULTURA
treballat al costat de les entitats,
s’ha millorat el nostre patrimoni
artístic i documental... En aquestes
pàgines, trobareu exemples d’algunes de les expressions culturals i
festives del nostre municipi els darrers anys, però no podem oblidar
altres actuacions, com la col·laboració solidària amb els afectats per
tsunami al sud-est asiàtic o l’im-

FESTA DE LA GENT GRAN

EL PROTAGONISME DE L’EXPERIÈNCIA. Cada any se celebra
la Setmana Cultural de la Gent Gran, que inclou un multitudinari dinar, organitzat pel Club d’Avis amb la col·laboració de l’Ajuntament.

AULA DE MÚSICA
FORMANT EN LA CULTURA. L’Aula de
Música, creada l’any 1998, va suposar una
aposta decidida per la formació cultural i
artística dels navassencs. Ha destacat per la
seva capacitat de convocatòria. Cada curs
creix el nombre de nens, joves i adults que
volen inciar o ampliar la seva cultura musical en aquest centre.
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puls decidit per aconseguir que
Navàs tingui un equipament
teatral adequat per acollir una programació estable.
També s’ha col·laborat amb els mitjans de comunicació local, La Veu
de Navàs i Canal N, perquè puguin
fer possible el seu objectiu d’informar i divulgar l’activitat navassenca.

SARDANES

Un dels objectius de l’Ajuntament
en els darrers anys ha estat aconseguir que tots els navassencs i les
navassenques poguessin participar
de la cultura a través de les activitats i propostes que més els interessin.
Per això, s’han potenciat les activitats culturals, s’ha fet costat a les
festes i tradicions catalanes, s’ha

AL COSTAT DE LES TRADICIONS.
L’Ajuntament de Navàs està al costat
de les tradicions catalanes. Així, es
dóna suport a activitats com ballades
de sardanes, l’elecció de les pubilles
del poble, la festivitat de l’Onze de
Setembre, la festa major, la Fira de
Tardor, i d’altres de més noves, com el
“Juliol a la fresca”.

LA PLAÇA

UNA NOVA ENTITAT. La vida associativa a Navàs ha estat i
és molt rica. Des del consistori s’ha fet costat a les entitats
històriques i les que han començat a caminar.
Moltes associacions de Navàs esdevenen un referent a la
comarca i a tot Catalunya gràcies a la seva empenta.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

JOCS I FORMACIÓ. Cada any s’organitza la Festa de la Quitxalla, que combina les atraccions amb un munt d’activitats i tallers.

COUNTRY

BASTONERS

FESTA INFANTIL

Butlletí municipal de Navàs

ENTITATS ACTIVES. Es dóna suport a
les entitats del municipi perquè
puguin fer realitat les seves iniciatives. En aquesta foto, una classe de
country organitzada pel Grup de
Dones.
LLETRES A L’ABAST DE TOTHOM. La biblioteca
municipal s’ha convertit en un centre vertebrador de l’activitat cultural navassenca.
Algunes de les activitats que organitza són
l’Hora del Conte, el Club de Lectura, l’Hora del
Cinema, la campanya Tot l’Any Lectura... S’hi presenten exposicions, llibres (amb una especial
atenció als escriptors locals), tallers, concerts,
espectacles de titelles, conferències d’escriptors
de prímera línia, etc. La biblioteca és, doncs, un
punt de trobada per a tots aquells qui busquen el
contacte amb les diverses expressions culturals.
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Navàs, un municipi que creix
en habitants i recursos
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avàs creix, no només en
Na
serveis i infraestructures,
sinó també en recursos i
en nombre d’habitants.
En aquesta pàgina podeu
veure l’evolució d’alguns
d’aquests aspectes.

NÚMERO D’HABITANTS

Les dades

El dia 1 de gener de 2002 hi va haver una davallada a causa de la segregació de Valls de Torroella.
Sinó, ja hauríem superat el número d’habitants del 99

EVOLUCIÓ RESIDÈNCIA D’AVIS
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NÚMERO D’HABITANTS ESTRANGERS
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