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Una mirada enrere
per caminar endavant.
Aquest cop no us parlaré de retallades que encara
ens afecten, tampoc del deute de les sentències que
encara paguem i pagarem. Aquest cop no parlaré de
la pèrdua de drets socials, ni de la recentralització de
l’estat, ni tampoc de l’estafa energètica. En aquesta
editorial vull fer una lectura en positiu.
Vam acabar el 2014 tot votant el 9N i llavors van
arribar els pressupostos participatius, amb força propostes i quasi un miler de participants. Després d’uns
anys d’anar explicant com funcionaven les ordenances fiscals, els impostos i les taxes que conformen una
part important dels ingressos d’un pressupost que
també us hem explicat cada any, al mateix temps que
us anunciàvem les obres més importants que faríem
cada any. Finalment hem pogut aconseguir que el
poble prengués la paraula i fossin tots els navassencs
els que tinguessin la possibilitat de fer les propostes
d’inversions per al 2015, un any en el que també hi
ha projectada una altra gran inversió com és la tan
anhelada Via verda de Navàs fins al Mujal, de la que
estem finalitzant els tràmits per poder fer-la realitat.
Els darrers anys hem apostat per fer inversions
encarades a l’estalvi intern d’unes instal·lacions

que funcionen cada dia com la Residència d’Avis
i l’Ajuntament, i d’altres que funcionen gran part
de l’any com l’Escola Bressol, l’Escola de Música i
l’Escola Sant Jordi. No han sigut actuacions de cara
a la galeria, al contrari, han sigut actuacions fetes
pensant en el futur tot reduint unes despeses que eren
fixes. Aquest estalvi ha fet que no haguéssim de tancar alguns serveis municipals al mateix temps que
canviàvem de model energètic amb l’ús de la biomassa, els leds i les plaques solars.
El 2015 seguirem avançant amb l’administració
electrònica per facilitar, agilitzar i portar un control
exhaustiu dels expedients municipals, al mateix
temps que intentem seguir reduint la despesa en
paper i impressions. Continuarem treballant per
informar dia a dia des de la pàgina web, des de La
Plaça i la Placeta, des de les xarxes socials i amb les
xerrades informatives que calgui, perquè creiem que
amb transparència i participació el poble seguirà
caminant endavant.
Jaume Casals i Ció
Alcalde

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com
http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat
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Telefònica treu
la polèmica antena
Després de 14 anys d’insistents
protestes veïnals i municipals per la
instal·lació d’una antena de telefonia
mòbil al centre de Navàs, Telefònica
ha desconnectat la instal·lació i desmuntat la torre metàl·lica de comunicacions. La polèmica antena estava
ubicada al Passatge del Riu, on els
veïns van denunciar la seva preocupació per les emissions de radiofreqüència, ja que la torre no complia la
distància de seguretat legal mínima.
La denúncia dels veïns va recollir el suport de 300 persones des
de bon principi. El tema, durant uns
anys va quedar paralitzat fins que
Telefònica va demanar permís per
una nova llicència d’activitat per
l’antena. Davant d’aquesta nova
oportunitat els veïns van demanar
a l’Ajuntament que denegués la
llicència, pel seu impacte visual,
per la proximitat amb els habitatges
i pel fet que no s’hagués demostrat
que les radiacions fossin innòcues.
La petició anava avalada amb 224

signatures. Inexplicablement la
llicència es va acabar atorgant per
silenci administratiu.
Les protestes dels veïns van
persistir fins que es va aconseguir
fer una entrevista amb el director
general de Telefónica Móviles, que
va adquirir el compromís de reubicar l’antena i va signar el conveni
corresponent per desmantellar-la. El
conveni va acabar en paper mullat
davant els mandats municipals de
Maria Àngels Estruch i Josep Oliva.
Amb l’entrada de la CUP i ERC
a l’Ajuntament, l’alcalde Jaume

Casals es va comprometre a fer
costat als veïns i va reprendre els
contactes amb Telefònica per fer
efectiva la retirada de l’antena tot
signant un conveni i insistint a
nivell de comunicacions escrites i
telefòniques que finalment han fet
possible que, el dia 20 de gener,
Telefònica desconnectés i posteriorment desmantellés la protestada
antena.
L’alcalde de Navàs ha atorgat
tot el mèrit als veïns per la seva
persistent, perseverant i justa
reclamació.

Calendari 2015

La tria de fotos ha permès compartir imatges inèdites que formaven
part d’arxius particulars i que ara ja
són patrimoni de tots. Imatges que
ens transporten a un altre temps,
que ens fan reviure moments,
indrets i recordar persones que han
format part de la nostra història
petita. Imatges que ens permeten
veure com les generacions han anat
modelant els pobles del municipi.

El calendari de 2015 ha tornat a fer
una mirada a la història i al passat
del municipi, per donar visibilitat a
les millors imatges que diferents
particulars han cedit a l’Arxiu
Fotogràfic Municipal. Un arxiu que
l’Ajuntament de Navàs ha creat per
preservar el llegat fotogràfic col·lectiu,
que era pràcticament inexistent.
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PROTEGINT EL patrimoni
arquitectònic, arqueològic,
urbanístic i paIsatgístic
L’esperat Pla especial que estudiarà el nostre patrimoni i en
catalogarà aquells béns que per les
seves qualitats (arquitectòniques,
culturals, arqueològiques, històriques, paisatgístiques, naturals, etc)
tinguin un interès, es començarà
a redactar aquest mes de gener.
El treball inicial és, primordialment, treball de camp i de recerca
on s’identificaran aquells béns
d’interès local, que una vegada
recollits en document, se’n farà la
seva anàlisi individual i detallada.
L’objecte d’aquest Pla especial
és la protecció, la conservació,
l’acreixement, la investigació, la
difusió i el foment del patrimoni
cultural navassenc de tots aquells
béns que mereixen una protecció
i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels
navassencs i els puguem transmetre en les millors condicions a les
generacions futures.

Catàleg de MasIes
L’Ajuntament de Navàs obre un període per fer la revisió del Catàleg
de Masies al Municipi de Navàs. És
per això que ha preparat una sessió
informativa pel dia 3 de febrer a
les 8 del vespre, amb l’objectiu
d’explicar als propietaris de masies
el què està sotmès a revisió i el
funcionament del procés.
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ESTALVI
ENERGÈTIC
Nova instal·lació de producció de
calefacció a partir de la biomassa a
l’Institut Escola Sant Jordi
El passat mes de novembre es va
posar en funcionament la nova
instal·lació de producció de calefacció a partir de la biomassa en
l’Institut Escola Sant Jordi.
Aquesta instal·lació garanteix
la producció de calefacció i aigua
calenta sanitària a l’Institut Escola
Sant Jordi (preescolar i primària) i
al pavelló Sant Jordi, representa un
important estalvi econòmic en la despesa de gas, que era el combustible
que fins ara s’havia emprat.
La caldera i la sitja de biomassa
es van emplaçar en el vessant nordoest del centre, concretament en el
camí del cementiri, atès que la topografia de l’indret facilita el subministrament de l’estella per gravetat, fent
àgil i econòmic el procés de descàrrega de l’estella des dels camions.
Aquesta és la tercera intervenció
en edificis municipals encaminats
a produir calefacció i aigua calenta
sanitària per aquests sistemes. La
primera fou l’any 2012 a la Residència d’Avis municipal. La segona, l’any
2013 amb la incorporació del centre

de producció de calor que abasteix
el propi Ajuntament i l’Escola de
Música. L’any passat 2014 es va realitzar la de l’Institut Escola i ha estat
finançada per la Diputació.
Atorgada una subvenció especial
La Diputació de Barcelona ha atorgat
una subvenció especial de 16.000€
per a la incorporació de plaques
solars fotovoltaiques a l’Eix, atenent a la bona trajectòria en matèria
d’implementació i estalvi econòmic
impulsada per l’Ajuntament de
Navàs.
En aquesta línia, actualment
s’està redactant un complex estudi
per la implementació d’una caldera
de biomassa al Centre de Salut de
l’Eix, una de les instal·lacions on la
inversió serà més elevada però amb
una amortització realment ràpida.

En portada
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PRESSUPOSTOS
MÉS PARTICIPATs
L’any 2014, l’Ajuntament de Navàs va portar a terme una prova
pilot de procés participatiu per a
la confecció del pressupost municipal 2015.La ciutadania podia
proposar projectes on destinar
els 50.000€ que s’havien reservat
per aquest objectiu. Es van rebre
més de 30 propostes fins al 30
d’octubre, algunes d’elles van ser
exposades durant la Fira de Tardor, també es va obrir una pàgina
de Facebook, es va fer una sessió
informativa i es va repartir una
“Placeta” a totes les cases per
informar de cadascuna de les propostes presentades. Entre el 17 i
el 28 de novembre, els ciutadans
i ciutadanes de Navàs van poder
votar les propostes que cregues-

sin més interessants utilitzant els
Navacèntims, una moneda virtual
creada per a l’ocasió.
Van votar 840 persones i es
van escollir onze propostes (veure
quadre).
Aquestes propostes s’han incorporat al pressupost 2015, que
serà aprovat en un ple municipal a
mitjans de febrer, un cop passats
els 15 dies hàbils d’exposició pública el pressupost serà operatiu i
es podran començar a materialitzar les propostes escollides.
A Palà de Torroella també es
va fer un procés similar, es van
recollir 4 propostes i la proposta
més votada va ser formigonar
l’antiga pista de petanca i posarhi una cistella de bàsquet.

Proposta

Descripció

10
20
14

Porta nova d’alumini a la gegantera
Reparar rellotge del campanar
Fer possible la circulació per sobre el passeig del carrer
Tarragona al carrer Bisbe Deig
Protecció del camp de futbol
Actuacions a la plaça de Castelladral
Projector i pantalla a la sala d’actes de la biblioteca
Bancs i teulada per aixoplugar-se davant l’Escola Sant Jordi
Reparar la porta de l’església de Sant Cugat del Racó
Actuacions al barri de Cal Miquel

22
25
1
5
21
29

Pressupost 2015 en €
1.534
1.000
2.500
4.500
1.100
2.500
4.000
2.500
30.366

Accions de govern
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VALENTÍ GUBIANAS,
20 ANYS
Aquesta primavera arribarà a Navàs
l’exposició «Valentí Gubianas, 20
anys». Aquesta exposició ha estat
possible gràcies a l’entesa que hem
tingut amb l’Ajuntament de Manresa que ha assumit la majoria dels
costos de l’exposició i des del nostre
Ajuntament hem fet possible la
impressió d’un fantàstic catàleg que
acompanya l’exposició que ha tingut
com a comissari un altre navassenc,
en Quim Pujolar.
El 15 de novembre es va fer l’acte
inaugural al Casino de Manresa que
fins el dia de Reis va acollir amb
molt d’èxit l’exposició que ara es
desplaça cap al nostre poble. Molts

Una Marató de rècord
La Marató de Navàs, organitzada
per Germans del Món i Canal N, va
recollir la xifra rècord de 4.200€ en
donatius pel banc dels aliments i la
Taula Solidària de Navàs.
L’il·lustrador Valentí Gubianas,
va pintar un tió.
El magazine conduït per Quim
Pujolar, va aplegar actuacions
musicals en directe d’alumnes de
l’Escola de Música i el duet format

navassencs, petits i grans, ja l’han
visitat, però n’estem ben segurs que
repetiran i en tornaran a gaudir tant
com les persones que la veuran per
primera vegada, i que no seran poques. Tot això, en un poble mancat
d’un espai cultural per acollir una
exposició d’aquestes dimensions,
motiu que ens ha portat a fer una
recerca intensiva d’espais que ens ha
acabat portant a realitzar-la a l’antiga
fusteria de la Fàbrica Nova, un espai
que estem treballant per adaptar a
l’esdeveniment.
En aquesta exposició podrem
viatjar a l’univers Gubianas, aquest
món fantàstic que ha anat creant
durant aquests 20 anys dels que en
podrem repassar la trajectòria. En
Valentí ha il·lustrat un munt de contes
al mateix temps que també deixava
empremta en moltes entitats i espais

del nostre poble, no només amb la
seva participació, sinó també amb el
seu traç. I per si no n’hi havia prou,
darrerament s’ha tornat més perillós
amb els pinzells i ha esdevingut un
muralista de gran format.
En Valentí és un creador de
móns imaginaris que porta el nom
de Navàs a molts racons i n’esdevé
un digne ambaixador, i tot plegat,
des del seu laboratori d’idees que és
l’estudi del Mujal on constantment
està pensant en nous projectes. En
Valentí se’ns ha fet gran, però quan
es posa a pintar es converteix en un
nen petit que gaudeix jugant amb
els pinzells, potser aquí hi trobaríem
la clau de perquè les seves obres
encisen als petits i, als grans ens
deixen bocabadats. Art per a tots
els públics, un artista per a tothom.
Valentí, per molts anys!

per Martí Riera i Alba Careta, i com
a curiositat, la música electrònica
dels Instròniks, amb Anna Vega,
Marc Sibila i Jordi Divins.
De les entrevistes cal destacar la
dels treballadors d’Inauxa que van
recollir uns 2.900€ per la Marató de
Navàs amb la venda de loteria i la
dels alumnes de l’EDN que també
van fer activitats a favor de la causa.
La darrera hora va ser picada
i atapeïda, amb les actrius premiades del Grup Escènic Navàs,

Dolors Cabra i Núria Majoral, acompanyades pel director Josep M.
Simó i les entrevistes amb l’alcalde,
Jaume Casals, l’il·lustrador Valentí
Gubianas, els Instròniks i Núria
Puigdellívol.
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Setmana de la
prevenció de residus
Novament Navàs es va tornar a
afegir a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus celebrada
conjuntament a 34 regions europees
del 22 al 30 de novembre de 2014.
Durant aquests dies es van realitzar
diverses activitats per a conscienciar a la ciutadania de la importància de generar menys residus.
Durant el dia temàtic de la prevenció del malbaratament alimentari es va realitzar un taller d’alquímia
culinària i de reaprofitament dels
aliments a la cuina-menjador de
l’Escola Sant Jordi. Durant el
taller, una desena de persones van
aprendre a realitzar receptes molt
senzilles per evitar llençar aliments
i van aprendre tècniques diverses
per comprar, conservar i cuinar els
aliments per evitar de llançar-ne.
Durant el Mercat d’intercanvi
de jocs i joguines, uns 25 nens i
nenes i alguns pares que acompanyaven els més petits, van poder

L’institut escola Sant Jordi
construeix escalfadors
termosolars

muntar les seves parades amb els
jocs i joguines que ja no utilitzaven
i les van poder intercanviar per
d’altres. Els infants van realitzar una
setantena d’intercanvis, entre ells hi
havien els jocs de taula, ordinadors
infantils, videojocs, nines, cotxes,
llibres, contes, música, pilotes,
trencaclosques, etc., que es van
anar intercanviant entre els joves
paradistes.
Durant la setmana també es
van reutilitzar les butlletes sobrants
de la consulta del 9 de novembre i
les de les eleccions celebrades el
passat mes de maig tot convertintles en blocs de notes.

El passat mes de novembre, una
trentena d’alumnes de 1r d’ESO de
l’Institut Escola Sant Jordi van participar en un taller pràctic per construir un escalfador termosolar amb
material reciclat, complementant
les accions engegades pel projecte
Euronet50/50 de l’Ajuntament amb
l’Escola Sant Jordi i amb el suport
de la Diputació.
El taller es var realitzar sota el
plantejament que els estudiants
d’avui seran els futurs professionals que dissenyin i utilitzin ginys
per proporcionar energies netes i
eficients a un cost raonable. Durant
el taller, els alumnes van construir el
captador termosolar amb el qual es
pot escalfar una aula, un hivernacle
o altres espais captant l’energia del
sol, i en van poder comprovar la
seva eficiència.

Mobilitat sostenible
Entre el 22 i el 29 de setembre,
sota el lema “fem el carrer més
nostre” es van organitzar diverses
activitats adreçades als alumnes de
5è, 6è i 1r d’ESO de les escoles per
incentivar l’ús de la bicicleta al poble com a model de mobilitat més
sostenible, segur i saludable.
Hi van participar uns 200 escolars. L’alumnat de 5è va passar
diverses proves com la pista de
domini per a bicicletes que es va
preparar al tram final del Passeig i
a la Plaça Gaudí per tal de millorar les seves habilitats per fer una
conducció més segura.

Auditoria energètica a
l’escola Sant Jordi

Van aprendre a reconèixer si una
bicicleta es trobava en bon estat,
o no, i com fer servir les eines bàsiques per garantir que la bicicleta
estigui en bones condicions (inspecció dels frens, canvis, reparació
de punxades, etc.).

El Consell Comarcal ha iniciat els
treballs d’auditoria que permetran
valorar i proposar actuacions de
baix cost i de bones pràctiques
per tal d’incrementar notablement
l’eficiència energètica. Amb aquest
objectiu l’Agència de l’Energia del
Bages ja ha instal·lat un mesurador
de consum elèctric per analitzar el
comportament dels consums.

Accions de govern
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En Patufet regna al parc de
l’Alzineta

BICICLETA ELÈCTRICA
El passat mes d’octubre, la Diputació de Barcelona va lliurar a
l’Ajuntament de Navàs una bicicleta
elèctrica. L’adquisició forma part
d’una política per fomentar l’estalvi
energètic i la reducció d’emissions
de CO2 que es posa a l’abast dels
treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, una forma de mobilitat més sostenible i econòmica. La
bicicleta, valorada en un import de
1.111,11€, ha anat a càrrec íntegrament de la Diputació de Barcelona.

Des de principis de desembre
funciona un nou parc infantil a
l’Alzineta, format per un conjunt
de jocs adreçats a la mainada que
té com a principal punt distintiu el
disseny realitzat per la reconeguda
dibuixant Pilarín Bayés. Els jocs
tenen com a comú denominador i
font d’inspiració el tradicional conte
català del Patufet.
Els sis nous elements de joc que
formen el parc infantil són les molles:
en Patufet i el Dineret, el tobogan: el
Bou, el balancí: el Cistellet, el gronxador: la Col, i per últim la Botiga.
L’actuació que s’ha dut a terme,
s’emmarca en la millora de parcs i
jardins de Navàs. El projecte ha estat
finançat al 50% per la Diputació.
El parc infantil dedicat al
Patufet és una edició limitada a

50 municipis a Catalunya, dels
quals Navàs ha estat un dels
beneficiats. Entre tots els ajuntaments i la pròpia Diputació, han
finançat la instal·lació d’un parc
d’en Patufet a l’Hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu a
Barcelona.
Des de la seva posada en servei, el nou parc atrau els usuaris
més petits de les famílies del poble, i a mesura que la climatologia
es suavitzi i el dia sigui més llarg,
la rendibilitat de l’equipament i el
seu ús creixerà encara més.

Guatemala es fixa en el
nostre aprofitament d’aigua

UNA UNITAT MÒBIL PERMETRÀ
ESTUDIAR LA QUALITAT DE
L’AIRE DE NAVÀS
La darrera setmana de gener
s’instal·larà a la plaça Gaudí una
unitat mòbil de vigilància de la
contaminació atmosfèrica. La
unitat permetrà analitzar, entre
d’altres paràmetres, les partícules
d’ozó, òxids de nitrogen, benzè
i toluè de l’aire de Navàs. Es
preveu que la instal·lació, que
també compta amb una estació
meteorològica completa, capti
mostres durant 2 mesos i després
se n’obtinguin els resultats i els
informes corresponents. La unitat
està cedida per l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

L’Ajuntament de Navàs va rebre una
delegació de tècnics i responsables
del projecte “Luz de Todos” amb
l’objectiu de donar suport de la
construcció d’una central hidroelèctrica a la comunitat de San Pablo de
Tacaná, Guatemala. L’Ajuntament hi
dóna suport amb assessorament i
formació.
Se’ls van mostrar les infraestructures municipals i privades de la
zona com el Canal de Cal Forcada,
turbines de la fàbrica, també la
turbina de generació elèctrica de
l’Ametlla de Merola, entre altres.
També es van fer sessions de treball
sobre pressupostos participatius i
participació ciutadana.
El projecte està sota la coordinació de la cooperativa L’Olivera
i compta amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, que és
la promotora i col·laboradora de la
iniciativa dels pagesos i agricultors
de San Pablo de Tacanà que exe-

cutaran el projecte “Luz de Todos”.
Aquest projecte té com a objectiu
construir una petita turbina per la
generació d’electricitat que permeti
donar servei a pagesos i residents a
la zona, i ajudar-los a tenir autonomia respecte el monopoli del sector
elèctric privat de la zona.
A la visita, a part dels representants guatemaltencs, hi van
participar Carles De Ahumada,
president de la Cooperativa l’Olivera
i Oriol Gavaldà, director tècnic de
la Cooperativa Aiguasol (serveis
energètics), el reponsable de la
turbina de l’Ametlla de Merola, Jordi
Santasusana i el propietari de les de
cal Forcada, Agustí Matamala.
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La cooperativa
escolar 20 from 5
El nom escollit per la Cooperativa
del Col·legi Sant Josep de Navàs
és 20 FROM 5. Un nom que
reflecteix el què són i que visualment es veu com l’any que hem
començat, el 2015. El significat
del seu nom és de 20 de 5, perquè són 20 alumnes de la classe
de 5è de primària i està escrit en
anglès, ja que tot el projecte el
desenvolupen en anglès com a
llengua principal.
El funcionament del projecte està anant molt bé i durant
aquest trimestre els alumnes de
la cooperativa ja han fet molta
feina, com rebre la visita d’un
empresari cooperativista; han
dissenyat, votat i escollit el logo i
nom de la cooperativa, han creat
les seves targetes d’identitat de
la cooperativa, han fet presentacions de candidatures, votacions i eleccions per tal d’escollir
l’equip directiu, així que ja tenen
President, Auditor i Secretari.
Han treballat i elaborat el CIF i
els estatuts, han fet skype amb la

Natàlia de Valnalón (assistència
tècnica), han fet una videoconferència amb una cooperativa de
l’any passat amb estudiants de
sisè de FEDAC Gironella i s’han
intercanviat cartes.
Durant les festes de Nadal,
cada nen ha pensat i elaborat un
o dos prototips diferents amb la
finalitat de decidir entre tots quins
seran els productes més adients
per fabricar i anar a vendre al
mercat setmanal de Navàs.
Els alumnes han entrat al
registre de l’OAC una instància adjuntant-hi una còpia dels
estatuts i l’acte de constitució de
la cooperativa per tal de donar-se
d’alta i sol·licitar el seu CIF.

http://santjosepschoolcooperative.blogspot.com.es/2014_12_01_
archive.html

Navàs treballa en un circuit
d’orientació fixe
L’Ajuntament de Navàs ha estat
treballant en els darrers mesos
per la realització d’un circuit fixe
d’orientació a proposta de membres del Centre Excursionista de
Navàs i amb l’assessorament del
Club d’Orientació del Berguedà i
esportistes de Navàs. És una de
les accions plantejades en el Pla de
Turisme de Navàs i serà una realitat
ben aviat. Pretén dinamitzar el turisme familiar i esportiu al municipi. El

circuit estaria situat entre Castelladral i Sant Cugat del Racó.

Escola Bressol Municipal
Quitxalla
Des de l’Escola Bressol Municipal
Quitxalla no paren d’organitzar activitats, ja sigui el dia a dia amb els
nens tot realitzant visites que provoquen l’encuriosiment i la formació dels més petits, de moment han
començat per anar a la fruiteria i hi
ha previstes moltes sortides més.
Al mateix temps, a l’escola,
també han rebut visites
d’embarassades i nadons que
han provocat la curiositat dels
vailets. També els han visitat des
de l’escola de música, la policia,
els geganters i molts més. A més
a més, l’escola també s’ha adreçat
a tot el poble tot realitzant diverses xerrades obertes amb temes
que, amb una alta assistència,
s’ha demostrat que eren encertats,
com per exemple: les rebequeries,
aprendre a llegir, els pares com a
guia pels infants, i molts més que
han programat per la resta del curs.

NOUS HORARIS AL RAIG
Fer un rentat de cara al Raig és
una de les primeres demandes del
nou tècnic de Joventut, Joan Ribet.
En Joan va ocupar la plaça de
l’Emma Ribera, després de passar
per un procés de selecció que va
ser dut a terme per treballadors
del Ajuntament i gràcies a que la
primera classificada va renunciar
a la plaça per haver-ne trobat una
de millor. A més a més, el Joan
comptarà amb el suport de dos estudiants de pràctiques d’animació
sociocultural, en David Trias i en
Lahbib Sidhamed, tots dos són
joves coneguts al poble per la seva
implicació a les entitats i dels quals
estem molt contents de poder tenir
amb nosaltres.
El nou horari d’obertura del
RAIG serà de dilluns a dijous, de
6 a 2/4 de 9 del vespre. Una de
les feines que estan duent a terme
és la redacció del Pla Local de
Joventut.

En portada
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Cicle de Memòria
històrica
Silencis d’uns temps
no tant llunyans
Un dels episodis més controvertits
i dolorosos de la nostra història
recent és la guerra civil. Anys de
conflicte polític i humà, anys de
tristor, foscor, repressió, mort,
exili, i després de la guerra, amb la
dictadura de Franco, i encara ara,
anys de SILENCIS, de por.
Ha costat molts anys que les
persones que van viure directament la guerra o els seus fills
tornessin a parlar d’aquells anys,
dels fets, de les vivències, dels
sentiments. Tot plegat massa
dolorós i vergonyós. Navàs, abans
Castelladral, va viure els fets d’una
forma un xic particular.
Per poder explicar el context
social, econòmic i poblacional de
l’època, els successos principals i
dimensionar què va passa a Navàs
durant aquells anys feia falta fer un
treball que servís com a punt de
partida, i l’Ajuntament de Navàs
ha volgut impulsar-lo, treball que
quedarà reflectit en el llibre “Silencis. República, Guerra Civil
i Repressió Franquista a Navàs
(1931-1945)”. Un treball col·lectiu
liderat per l’historiador Jordi Algué
amb la col·laboració de Miquel Arceda, Rossend Sellarès, Arcadi Vilà
i Ester Llobet juntament amb altres
col·laboracions puntuals de perso-

nes i entitats del municipi que trobareu a l’apartat d’agraïments del
llibre. Se n’editaran 1.000 exemplars, d’un llibre amb tapa rústega
amb solapes, de 256 pàgines i amb
fotografies i documents, alguns
inèdits, que il·lustren el moment.
El llibre ens mostra les diferents
realitats que es vivien al món rural i
als nuclis més poblats, ens explica
com de dividit vivia el poble als
anys 30, qui governava, els que
van haver de marxar, els que van
morir... això sí, el què s’ha pogut saber i comprovar. Han estat
moltes hores de recerques a l’arxiu
municipal, al del Bisbat, al Comarcal, al Govern Civil, a l’Arxiu Militar,
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a
l’Arxiu de Salamanca, etc. Moltes
hores d’entrevistes, visites, converses,... Moltes hores de realitat, de
records, de memòria.
El treball pretén ser una primera aproximació de recerca sobre
el període que comprèn de l’any
1931 al 1945, la base per continuar
treballant i investigant sobre el
període, un llibre que té la voluntat d’explicar què va passar, per
dignificar la memòria de tothom qui
va patir la guerra i la postguerra,
per tenir-ne consciència i que no es
torni a repetir.

Acompanyem aquesta iniciativa
amb tot un seguit d’activitats que
inclourem en el que hem anomenat CICLE SOBRE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA A NAVÀS, que es farà
a partir d’aquest febrer fins a l’abril.
Teatre, documentals, exposicions,
trobades, que ens han d’ajudar a
comprendre millor el moment i a
prendre’n consciència.

El Banc d’ADN
Una iniciativa per identificar els
desapareguts durant la guerra. Es
tracta de recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts, per tal
que quan s’obrin fosses i es facin
exhumacions de cossos es puguin
identificar de forma ràpida i fiable.
Un projecte que podrem conèixer
de primera mà. En el Plè del 26
de gener, tots els grups polítics
van aprovar una moció per donar
suport al banc d’ADN.

En portada
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CICLE SOBRE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA:
PRESENTACIÓ LLIBRE
“SILENCIS. REPÚBLICA,
GUERRA CIVIL I REPRESSIÓ
FRANQUISTA A NAVÀS (19311945)”
Manresa: Divendres 13 de
febrer, a les 8 del vespre, a la
llibreria PARCIR de Manresa.
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE BANC D’ADN i passi del
documental
Divendres 20 de febrer, a les
8 del vespre a la Biblioteca de
Navàs.
Enllaç protocol del Banc d’ADN:
http://dom.cat/5br
EXPOSICIÓ “DESENTERRANT
EL SILENCI” de Sergi Bernal.
De finals de febrer a finals de
març a la Biblioteca. Inauguració
i passi documental El retratista.

A la venda
Llibreries de Navàs, Valls de
Torroella i Parcir de Manresa
Preu: 17,00 €.

exposició fotogràfica

obra de teatre

Desenterrant el Silenci de Sergi
Bernal:
L’exposició fa memòria sobre la repressió patida pels mestres de la República durant i després de la Guerra
Civil, consta de 32 fotografies, una
reproducció de part de la fossa de 20
metres quadrats. El fil conductor és
Antoni Benaiges, afusellat i enterrat el
1936 a Pedraja (Burgos). En certa forma, també, un paral·lelisme al mestre
Juan Teruel que vam tenir a Navàs.

Et vindré a Tapar, de la
companyia Espai en construcció:
Ens mostra el viatge que fan tres
amigues per trobar el marit d’una
d’elles que ha desaparegut. Intentant sobreviure en un ambient de
postguerra claustrofòbic i incert,
decideixen embarcar-se en un
trajecte cap a la descoberta d’una
realitat per la qual encara no estan
preparades.

OBRA DE TEATRE: “ET VINDRÉ
A TAPAR”
Palà de Torroella: Dissabte 28 de
març a les 8 del vespre al Teatre
Municipal
(Bus gratuït des de Navàs cap a
Palà de Torrella).
Introducció i PASSI
DEL DOCUMENTAL
“TRANSMISSIONS. Memòries
de Lluís Sales”.
(www.transmissions.cat)
A càrrec de Jordi Algué i Sala,
autor del documental.
20 de març, a les 8 del vespre a
la Biblioteca.
CAFÈ TERTÚLIA SOBRE
FOTOGRAFIES ANTIGUES DE
NAVÀS.
Trobada per parlar sobre les fotografies que han entrat a l’Arxiu
Fotogràfic Municipal, completant
la informació i conversant sobre
la memòria d’aquells temps.
Dissabte 21 de març a 2/4 de 4
de la tarda, a la Biblioteca.
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Mercat del Regal
Aquest Nadal, a Navàs, s’ha organitzat el primer Mercat del Regal
que es va fer per primera vegada
el 20 i 21 de desembre al carrer i
plaça de l’Església.
La iniciativa ha sortit d’un grup
de comerciants del poble, amb el
suport de l’Ajuntament de Navàs.
El Mercat del Regal va tenir un format festiu i comercial amb diferents
activitats per compartir entre petits
i grans. Parades de comerços del
poble, tallers i activitats infantils,
subhastes de productes, cantades
de nadales, decoració nadalenca,
mostra de postals de Nadal fetes
pels nens i nenes de Navàs i degustació de productes.

FESTES DE NADAL
La regidoria de Festes de
l’Ajuntament i la Comissió de Festes
de Navàs han fet una valoració
positiva del desenvolupament de les
festes de Nadal i Cap D’any.
Ha sigut un encert combinar
la música en directe i els posadiscs. Cal dir també que la resta
d’activitats organitzades per les entitats van ser d’una qualitat excepcional i molt variada. El concert de
l’Escola de Música i el de la Coral
Nova van omplir el casal St. Genís,
com també ho va fer el Pessebre
Rient de l’Agrupament Escolta.
Altres activitats com el Caga Tió,
la Nit de Reis, o el Xou Nadalenc
van fer les delícies dels més menuts.
També cal posar èmfasi en el Futbol
Sala de Navàs que, com cada any,
ha organitzat el quinto, però a més
a més, aquest any es van fer càrrec
de la Innocents Nit, amb l’actuació
d’Autoput i l’organització de la trobada de Zumba Xmas Party.

Pla de Turisme a Navàs
La regidoria de Turisme treballa
des de fa mesos en l’elaboració
d’un pla que té com a objectiu
dinamitzar econòmicament el Municipi amb el turisme com un eix a
potenciar. El passat mes d’octubre
de 2014, el pla es va presentar al
sector turístic del Municipi per tal
de recollir les seves aportacions, i

el dimecres 18 de febrer, a les 8 del
vespre, a la biblioteca, es presentarà el projecte a la ciutadania. El
pla de turisme preveu diferents
accions algunes de les quals ja
s’han dut a terme, com el pla de
senyalització o l’edició de fulletons
turístics que també es mostraran
durant la sessió.

Campanya per fomentar
el comerç de proximitat
Navàs ha participat en aquest
projecte del Servei de Comerç
Urbà de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar
una tasca divulgativa i formativa
en relació als valors del comerç
urbà i de proximitat a través dels
contes.
Uns 60 alumnes, nens i
nenes de 2n i 3r de Primària del
Col·legi Sant Josep de Navàs
van acollir el divendres 28 de
novembre la presentació de
la campanya “Hi havia una
vegada un comerç... Tot el que
necessites a les teves mans”,
amb l’objectiu de fer créixer
el comerç urbà com a valor a
promoure entre els més petits,
els infants.
Transmetre valors com la
proximitat, la quotidianitat, la
importància del que mengem, la
compra responsable, la mobilitat, la sostenibilitat, ... tot pensat
des de la mirada dels més petits.

Parlem d’un “contacontes” que
es treballa de manera lúdica i
interactiva.
El projecte s’ha acompanyat
d’un dibuix de la Pilarín Bayés,
un dels referents de dibuix infantil al nostre país, un desplegable
que els nens/nenes han rebut
una vegada s’ha acabat la sessió del conte.
La Regidora i la tècnica de
Comerç de l’Ajuntament de
Navàs han valorat molt positivament l’activitat que ha estat molt
dinàmica i participativa, amb els
mateixos alumnes protagonitzant la història de dos germans
bessons a qui els agrada molt
investigar, cercar i descobrir
coses noves i que surten a comprar sols per primera vegada.
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Tallers formatius
51 participants als tallers
formatius
L’Ajuntament de Navàs amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona, ha impartit tres tallers de formació: Linkedin com
a generador de negoci, La gestió
eficaç del temps és molt rendible
i 10 claus per vendre més al segle
XXI, que s’han portat a terme de
setembre a octubre.
Els tallers s’han dirigit prioritàriament a empresaris/es, personal
directiu, comandaments intermedis, personal tècnic, personal
administratiu, aturats/des i altres.
51 persones han participat en els
diferents tallers. Es tractava de programes formatius de curta durada
amb l’objectiu de dinamitzar el teixit
empresarial per promoure la millora
de la competitivitat de microempreses i PIMES i enfortir els dispositius
locals d’atenció i acompanyament a
les iniciatives empresarials, ja sigui
tant en línies de treball de foment a
l’esperit emprenedor com a la consolidació i creixement d’empreses
de recent creació.

L’Ajuntament de Navàs i
els participants (a través de les
seves enquestes) han valorat
l’experiència com a molt positiva
ja que els ha permès tenir una
visió global de com funciona i
perquè serveix el Linkedin (amb
exemples i pràctiques), han après
a prioritzar i trobar solucions a la
rutina diària de gestió del temps,
s’han ofert eines i recursos per
aplicar millor dins de la pròpia
empresa, i fins i tot, s’ha fet
replantejar als participants una
manera diferent de fer les coses
per tal de millorar.
Els tallers han estat subvencionats per l’Ajuntament de Navàs
i la Diputació de Barcelona.

Mil usuaris a l’Eix
Els bons propòsits que ens fem
a l’inici de cada any s’han de fer
reals. Si algun d’aquests propòsits
són per cuidar-te, són per activar
el cos i per sentir major energia, les
possibilitats de fer reals aquests
propòsits seran segures en un centre tant polivalent com l’Eix.
Entre abonats i cursetistes són
més de 1000 usuaris que utilitzen
els serveis i les instal·lacions de
l’Eix de Navàs per cuidar-se, per
millorar la forma física i per mantenir-se sans i joves.
Seixanta-set activitats setmanals dirigides al teu abast, ben

diverses, des de les més suaus
fins a les més intenses, des de les
7:00h del matí fins a les 22:00h de
la nit, inclòs el cap de setmana i
totes elles dins la quota d’abonat.
Trobar la teva activitat i el teu horari
dependrà de tu.
Fes que en el teu estil de vida
l’activitat física en sigui una ferma
assegurança de salut.

Contractes temporals
L’Ajuntament de Navàs a través
d’una subvenció del SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) a través
del Programa Treball i Formació per
a persones aturades, a partir de
30 anys, que hagin exhaurit l’atur i
mitjançant el Consell Comarcal del
Bages, ha contractat dos treballadors de suport a la brigada municipal per 6 mesos (del 28 novembre
2014 al 27 de maig de 2015).
Coincidint amb l’inici del nou
any ha començat a treballar a
l’Ajuntament de Navàs, el nou
electricista de la brigada, Jordi Batlló que substituirà a Pere
Arnalot amb un contracte de relleu.
A la Residència d’Avis també s’ha
convocat un concurs per substituir
una plaça de cuinera per un contracte de relleu.

Manteniment a Palà i
Torroella
Desde finals del 2014 i principis
del 2015 s‘estan duent a terme
diferents actuacions de manteniment a Palà de Torroella, repassar
alguns camins rurals, eliminar
filtracions d’aigua als carrers, la
pilona d‘entrada pel pont, algunes
actuacions al teatre municipal, i
altres que feia força temps que
estaven pendents de fer. Des de la
regidoria de món rural volem agrair
la paciència dels veïns i veïnes de
Palà per la tardança en la resolució
d‘aquest manteniment si bé alguns
problemes, la majoria, ja venien
d‘anys anteriors. S‘inicien també
en breu alguns treballs de manteniment al cementiri municipal de
Torroella.

Accions de govern
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Fira de Tardor
CAMPANYA SOBRE ANIMALS DE
COMPANYIA
Aquest primer quadrimestre
s’iniciarà una campanya se sensibilització sobre els animals de
companyia. La tinença de gossos,
gats i altres animals de companyia comporten una responsabilitat
vers a ells i vers a l’entorn en que
convivim animals i persones. Molts
propietaris/es en són conscients
i actuen en conseqüència, però
malauradament no tothom té una
actitud cívica en aquest àmbit.
Potenciarem la prevenció encarat a dues accions molt senzilles:
recollir els excrements dels nostres
gossos i vetllar per la salut dels
nostres animals. En la campanya
es parla del cens dels animals, el
respecte pels veïns i veïnes i la
recollida d’excrements. En aquest
sentit l’Ajuntament ha editat 3.000
fulletons informatius que seran
repartits per tots els habitatges, i
ha col·locat una vintena de plaques informatives en els punts
més conflictius sobre la recollida
d’excrements dels animals.

Concurs de cartells
de la Fira de primavera
L’Ajuntament de Navàs ha obert el
període de presentació de treballs
per al concurs de cartells de la Fira
de Primavera 2015. Per optar als
300 euros de premi, es podran presentar tantes obres inèdites com es
desitgin. Hi ha temps per participarhi fins el 20 de febrer 2015.
El tema del cartell serà la Fira
de Primavera de Navàs i el TICdate
Innovació / Tecnologia / Creativitat
(http://ticdate.navas.cat).

El passat octubre es va celebrar
la 82ena edició de la Fira de
Tardor amb temperatures d’estiu,
propiciant el desenvolupament
d’una jornada amb un índex de
concurrència de públic més que
remarcable. El centre neuràlgic
de Navàs, amb les places de
l’Ajuntament i l’Església com a
punts forts de trobada, van ser
plenes de parades d’artesania,
una munió de puntaires i un farciment d’actes paral·lels.
La presència de dues-centes
cinquanta puntaires va donar el
contrapunt d’un mosaic humà,
divers, alegre i policromat.
La banda sonora va anar a
càrrec dels esbarts que van participar a la Roda d’Esbarts, arribats
de Berga, Sant Martí Sarroca,
Taradell i els amfitrions Dansa
Jove de Navàs.
A la plaça de l’Església es va
fer el II Concurs de Grafits amb
cinc participants. El sallentí Gerard Hinojosa va ser el guanyador,
el segon classificat va ser Nil
Safont de Berga i el tercer Osiris
Ibáñez de Navarcles.

El popular sorteig d’un carretó
de productes va correspondre a
una de les butlletes que es van
segellar a la botiga El Bouquet de
Navàs.
La Fira de Tardor va finalitzar
amb una audició de sardanes
amb la cobla Lluïsos de Taradell,
a la plaça de l’Ajuntament organitzada per L’Agrupació Sardanista de Navàs.

IV Mostra de Vins i
Maridatge
La quarta edició de la Mostra
de Vins del municipi de Navàs i
el Maridatge es presenten amb
algunes novetats. La més important
és que el sopar de Maridatge es
farà el dijous 5 de març al teatre
de Palà, amb els millors vins de la
collita. Els vins seran escollits per
l’enòleg Joan Soler i la proposta de
maridatge la farà el cuiner David
García, del restaurant To(+) de Palà
de Torroella.
L’AAVV de Castelladral que
organitza els actes, ha previst fer

un sopar de vinya a l’Alberg de
Castelladral, el dia 6 de març, amb
cantada de Corrandes improvisades. Un dels actes més importants
del cap de setmana serà la Festa
de l’Arròs de Castelladral i la Mostra de Vins, que es fa el diumenge
dia 7 de març.

Fent poble
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(1) Mostra de karate

(3) INSTRÒNIKS

(4) UBIS

El Club Karate Cantero va fer
una demostració de karate de
tots els alumnes que segueixen
l’aprenentatge i la tecnificació
d’aquesta disciplina esportiva, amb
un festival que va ser una felicitació
de Nadal per a totes les famílies
que participen de les activitats del
club. L’acte es va celebrar al Casal
Sant Genís.

Els professors de l’EDN, Marc Sibila i Jordi Divins, són els promotors
i inspiradors del projecte educatiu
d’Instròniks, que es van donar a
conèixer al programa de TV3 Divendres i sobretot amb el TIC date
de Navàs per la Fira de Primavera.
Després ja va ser un no parar: Manrusiònica, Taller a FAB10, la Maker
Faire Rome, al programa Generació
Digital de Catalunya Ràdio (on correspon la foto), València, Barcelona
i RAC 1, entre altres.
Instròniks es dediquen a
investigar i construir aparells o
instruments que facin algun tipus
d’efecte, soroll, llum, com si fossin
luthiers d’instruments electrònics
del s. XXI. La missió d’aquest
projecte educatiu és: apropar la
música i la tecnologia a tanta gent
com sigui possible, buscar noves
metodologies i activitats perquè
tothom pugui aprendre sobre temes
tecnològics, que tothom pugui
fabricar-se el seu propi instrument
electrònic i compartir i ampliar
coneixements.

El número 55487 lliurat a
l’Autoservei Josep Castañé de
Navàs, coneguda com la botiga
del barri de Cal Miquel, ha servit
perquè la navassenca i veïna del
mateix barri, Montse Casado,
s’emportés el primer premi valorat
en 700€, de la campanya de Nadal
i Reis, duta a terme per la Unió
de Botiguers i Serveis de Navàs.
Enguany la UBIS ha lliurat un total
de 1.800€ repartits entre 17 premis
que van en combinació amb el
sorteig del Nen. Aquesta iniciativa
tradicional per les festes nadalenques cada any té més acceptació
arribant, en aquesta edició a fer
50.000 butlletes.
Per altra banda també s’ha
portat a terme el tradicional
concurs d’aparadors, donant el
primer premi al Tatanet, el segon
premi al Times i el tercer a la Joieria Nicolau.
Des de l’UBIS, es vol recordar que
el proper que el proper 15 de març
es portarà a terme l’Espai Outlet i
Promoció al passeig Ramon Vall.

(2) La Cavalcada de Reis
La Cavalcada de Reis a Navàs, és
un d’aquells esdeveniments populars que generen una manifestació
ciutadana sense precedents, cada
any, entre les 7 i les 9 del vespre al
centre del poble, la gent es concentra per anar a esperar i veure desfilar
les carrosses dels Mags d’Orient.
Centenars de teieres il·luminen la
cercavila de patges i Reis, precedits
de la Banda de Trompetes i Tambors, i amb una colla de camions
plens de regals que es repartiran,
casa per casa, a tots els infants.

Fent poble
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(5) 9N històric
Navàs i Catalunya, van viure el
9N com una jornada històrica
reivindicant el dret a decidir el seu
futur com a nou estat. Tres mil
navassencs van anar a votar al
costat de més de dos milions de
catalans.
Resultats:
2.929 vots (57%)
2.610 SI/SI (89,1%)
89		
SI/NO (3%)
144
NO (4,9%)
36		
SI/BLANC (1-3%)
24		
BLANC (0,8%)
26		
ALTRES (0,9%)
Un agraïment a tots els votants,
als voluntaris, a Navàs per la
Independència i a l’Assemblea
Territorial de l’ANC de Valls i Palà
de Torroella.

(6) Fotofilm
La història d’amor del pintor modernista, Ramon Casas i la seva
musa i esposa Júlia Peraire, és
el documental que va guanyar el
premi extraordinari del Campanar
del 33è Concurs de Cinema i Vídeo
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que organitza Fotofilm Navàs. El
curtmetratge porta per nom Júlia i
n’és l’autor Emiliano Cano.
El premi d’animació van ser per
“Cuerdas”, de Pedro Solís que ja
havia guanyat un Goya per aquest
mateix treball. En ficció, el premi va
ser pel curtmetratge de “Nadador”
de Dani de la Orden, i en documental van guanyar Tanit Fernández i
Isaac Rodríguez, amb “Espés”.

(7) TEATRE AMB EL PI TORT
L’agrupació teatral del Pi Tort de
Palà de Torruella va representar a
Navàs la divertida comèdia “Un
crim qua-li-fi-cat” per la Fira de
Tardor.

(8) Brams
Uns cinquanta alumnes de les
bandes de les Escoles de Música
de Navàs, Puig-reig i Sant Joan
de Vilatorrada van participar en un
concert amb el grup Brams, que
lidera el carismàtic Titot.
El concert es va fer al teatre Esplai
de l’Ametlla de Merola, ple de gom
a gom, i va finalitzar amb Tirabols
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de la Patum amb arranjaments de
Sergi Cuenca, Jordi Guitó, Joan
Fons, Marcel Casellas i Santi
Escura.

(9) Corrandes
Versos creats al moment, d’una
manera espontània i divertida, van
ser la clau de l’espectacle Corrandes amb denominació d’orígen
(In vino veritas), que es va fer a la
sala d’actes de la Biblioteca de
Navàs, amb el grup Corrandes són
Corrandes.
Entre cançó i cançó es va
degustar vi de Navàs, en concret
del celler familiar i ecològic de Can
Serra d’Exibis, incorporat recentment a la D.O. Pla de Bages.

(10) Supermotard
El pilot navassenc Francesc Cucharrera Moreno, ha guanyat per sisena vegada el Campionat d’Espanya
de Supermotard, amb autoritat i
passant per damunt de tots els
seus rivals. De la primera a l’última
prova ha fet prevaler el seu ofici i
veterania, en terra i asfalt, la qual

La Plaça 17

Donada la quantitat d’actes que
genera la riquesa i vitalitat del
món associatiu navassenc, no ens
ha estat possible reflectir totes les
activitats realitzades al municipi
durant aquest període, i per nosaltres totes són importants. Podeu
ampliar la informació al web
municipal (www.navas.cat).
10
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cosa el reafirma en una indiscutible
primera posició en aquesta especialitat de competicions de motor
de Supermotard a nivell estatal.

(11) PENYA BARCELONISTA
Un centenar de persones van participar a la taula rodona sobre el present i el futur del Barça organitzada
per la Penya Barcelonista de Navàs,
que va comptar amb la presència de
l’expresident del Parlament, Ernest
Benach, dels periodistes Xantal
Llavina i Jordi Gràcia, moderats per
Llucià Ferrer.
La tertúlia va tractar temes
d’actualitat com la reforma del
Camp Nou, la relació de Luís Enrique amb els jugadors, Messi, o el
patrocini de Qatar. Tot plegat en el
marc dels actes del 36è aniversari
de la penya.
En acabar, l’alcalde de Navàs, Jaume Casals, i la regidora,
Hortènsia Font, van fer entrega als
convidats d’una caixa de Barquetes
de Sant Genís (galetes típiques del
poble) i el president de la Penya
Barcelonista, Bernat Vidal, els va
regalar una bufanda de l’entitat.

(12) Enamorats - concert
La dotzena edició del concert
de Cap d’Any, amb la Selvatana,
va enamorar una vegada més
l’auditori navassenc que omplia 500
localitats al Pavelló.
‘Per un mar de cançons’ va
navegar el vaixell musical de
l’orquestra de Cassà de la Selva,
amb bandes sonores de pel·lícules
i musicals, temes catalans i un fi
de festa amb la sardana “Girona
m’enamora” corejada per tothom.

Trialeros Noël
Un centenar d’aficionats a l’esport
de les bicicletes de muntanya,
vestits de pare Nadal van ocupar
el centre de la població, en una
sorollosa i acolorida cercavila. Els
‘trialeros’ com es fan dir, van sortir
al carrer per desitjar un bon Nadal i
fer un bon sopar.

Campanetes de Nadal
La Coral Nova de Navàs, va omplir
el Casal Sant Genís en el Concert
de Nadal, amb una primera part
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de nadales populars i una segona
part dedicada al repertori treballat
en el primer trimestre del curs.
A destacar l’homenatge al poble
ucraïnès amb la nadala ‘Ding, dang,
dong’, i un record a Joana Raspall,
a través del poema Campanetes de
Nadal harmonitzada pel director de
la coral, Joan Vidal.

(13) Un concert de luxe
Les famílies Conangla-Busquets de
Navàs, van oferir, com a regal de
Reis, el seu setè concert a la Residència d’Avis. El grup està format
per tres generacions de músics,
amb edats compreses entre els
15 i els 79 anys. Temes clàssics
i nadales van omplir el repertori
d’un concert de luxe i un regal de
Reis esplèndid per a la Residència
d’Avis.

PREMIS GRUP ESCÈNIC NAVÀS
El Grup Escènic Navàs va ser
premiat en el concurs amateur de
teatre per la interpretació de les actrius principals, en l’obra “Cobejant
al genet” de Josep Maria Simó.

Grups municipals

2015, UN ANY
PLE DE REPTES!
Hem començat un nou any que, políticament i social,
no serà com els altres, ja que enguany és un any amb
diverses cites electorals, entre elles les eleccions municipals del proper mes de maig. A poc més de quatre
mesos, a Convergència hem fet els deures i hem
escollit la nostra nova cap de llista, la Katy Puig, que
estem segurs liderarà un projecte engrescador i renovador que canviï les maneres de fer de l’actual equip
de govern, aportant coherència i seriositat a la gestió
municipal. Un govern municipal que ha demostrat ser
el més inoperant i improductiu que hem tingut mai al
nostre poble, que ha aconseguit desmotivar la major
part de l’equip humà que treballa a l’Ajuntament,
culpant-lo als plens dels seus errors i que ha vist com
aquells que ideològicament no els eren afins perdien
els seus llocs de treball o eren degradats a altres tipus
de funcions. Al mateix temps s’han portat a terme
concursos de noves places, com les de la Policia
Local, poc transparents, o contractacions de tècnics
com el de Joventut que “curiosament” era el cap
de llista de la marca blanca de la CUP a Premià de
Mar i que ocupava el lloc 33 a la seva candidatura al
Parlament de Catalunya. Per no dir que hauran deixat
transcórrer aquests quatre anys sense aconseguir que
s’aprovi el POUM, que el nostre equip de govern ja
havia deixat enllestit el 2011, i amb el qual han pretès
posar per davant els interessos particulars que els del
poble.
No voldríem oblidar-nos, en aquest escrit, de felicitar als navassencs i navassenques que van participar
en la jornada històrica del 9-N i van donar una veritable lliçó de democràcia i valentia. Tant als qui van
anar a votar, com tots aquells voluntaris i voluntàries
que van fer possible que prop de 2 milions i mig de
persones acudissin a les urnes.
Des de Convergència i Unió de Navàs us desitgem
un feliç 2015, ple de salut per a tothom i en el qual es
vegin assolits tots aquells desitjos que com a catalans
volem aconseguir.

Els representants del PSC de Navàs han declinat
participar en aquest número de La Plaça.
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COM UN MITJÓ

CONSTRUCCIÓ VS
DESTRUCCIÓ

Ja és vox populi: l’assemblea d’ERC Navàs La Fraternitat va decidir per unanimitat situar de número 1
Salvador Busquets i de 2 Hortènsia Font a les llistes
electorals del maig, en un tàndem que uneix innovació i experiència. El repte és majúscul: guanyar les
eleccions, i comencem forts: amb l’Imagina’t Navàs,
que es va iniciar el diumenge 25 de gener i on tothom
va poder decidir què cal prioritzar els propers 4 anys.
Ens comprometem a situar en lloc preferent al programa les millors idees que en sorgeixin i, si formem
govern, fer-les realitat. Per altra banda, la presentació
del tàndem Busquets-Font serà el 16 de març en un
acte a la Biblioteca amb l’exconseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserras de
padrí.
La composició final de la llista encara s’ha de tancar i el final de legislatura serà intens a l’Ajuntament.
I és que és ara que la Via Verda al Mujal començarà
a veure la llum. És ara que disposarem del pàrquing
temporal del Cine per al CAP. És ara que toca organitzar la 83a Fira de Primavera, amb l’aclamat TICdate.
És ara que recordem que els proveïdors es paguen
quan toca i no se’ls deu res. I és ara que es comença
a posar fil a l’agulla a les propostes guanyadores del
reexit procés participatiu dels pressupostos.
Són dies, aquests, de culminacions de l’obra de
govern per tenir un Navàs actiu i esperançat. I creiem
que, a grans trets, ho hem assolit. Sense triomfalismes, que això no va amb nosaltres, i amb autocrítica,
tota, que sempre es pot fer més i millor. Però, mirant
només un moment enrere, és innegable que el pacte
amb les companyes i els companys de la CUP ha fet
girar Navàs com un mitjó. En tots els àmbits i en totes
les regidories, sense excepcions. La gent va cridar
la paraula canvi a les urnes, i acabarem la legislatura amb molta feina feta, i el més important: una via
nova, ben esbrossada, per si tenim l’honor de poder
continuar el viatge des del govern. Recordeu on érem
fa quatre anys? Nosaltres tampoc. Millor així.
Llarga vida al nou Navàs en una Catalunya lliure!

Durant tota la legislatura ha quedat molt clar quines
són les formes de fer política de cadascú. La CUP ha
volgut fugir de la política de confrontació permanent i
estèril per intentar treballar des del positivisme, amb
ganes de fer avançar, transformar i canviar el nostre
poble.
Quan érem fora de l’Ajuntament, nosaltres fèiem
propostes positives, donàvem alternatives, repensàvem
quin Navàs volíem. Mentrestant, altres havien buidat la
caixa, enderrocat el nostre patrimoni (cine,...), promocionat la desmemòria i l’amiguisme, sempre sota un
ambient fosc i opac.
Després, el nou govern, va començar a obrir les
cortines i deixar passar la claror, i per primer cop
(recordem-ho) es van explicar els comptes i els pressupostos,... es van començar a convocar les places de
manera transparent (amb concurs i borsa de treball).
Cap regidor de la CUP ha intervingut en cap procés selectiu, sempre l’han portat a terme els tècnics. Ara, els
de sempre, intenten posar ombres sobre els processos
realitzats, potser “cree el ladrón que todos son de su
condición”.
Malgrat les sentències, la política de desgast i
destructiva (i en algun cas mal educada) de l’oposició,
des de la CUP hem procurat treballar per construir, per
sumar, per millorar Navàs, amb els nostres encerts i
els nostres errors. Això sí, molt lluny del desastre, el
desànim i l’endeutament que van deixar els que ens
van precedir.
Només cal fer un cop d’ull al web municipal per
veure la quantitat d’accions que hem fet i actes en els
que hem col·laborat. Estem contents d’haver explicat
tot el que s’ha anat fent i del suport que hem donat
al teixit associatiu, a les entitats. Ens hem basat en la
transparència i participació, i l’apliquem un altre cop a
la redacció del programa electoral (Decidim Navàs), altre cop en obert perquè hi participeu, i enguany també
obrim la confecció de la llista electoral a la vostra participació, perquè som poble, i creiem que tots plegats
hem de decidir el futur d’aquest poble.

Contraportada
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David García, Top Chef
Després de quinze setmanes posant a prova el seu talent davant l’audiència d’Antena3, haver de convèncer
un jurat exigent i, una darrera prova a cara o creu sota
l’atenta mirada i el paladar més refinat dels cuiners
de més renom estatal, David García Cantero, cap de
cuina i propietari del Grup Tomàs de Palà de Torroella,
ha guanyat el popular programa Top Chef.
Des de que va guanyar el títol de Top Chef, al restaurador navassenc se li han multiplicat les reserves
al seu restaurant To(+), tant al tradicional com al més
avantguardista, i acapara espais i temps als mitjans
de comunicació de masses, ja siguin estatals o internacionals.
Un dels primers homenatges que ha rebut després
de guanyar el títol, ha estat el dels seus veïns de Palà
de Torroella i de l’Ajuntament de Navàs, que en un
acte públic a les portes de Nadal, li van lliurar una placa on se’l considera el millor ambaixador del municipi.
En declaracions a Canal N, David García, diu que
el guardó és un estímul a la seva carrera, una finestra
oberta a la recerca de nous horitzons de creació gastronòmica. ‘La creativitat i la imaginació són elements
bàsics a la nostra feina de cuiners, ja que posen a
prova tots els sentits’.
Participar en aquest concurs que presenta el
conegut Alberto Chicote li ha canviat la vida. En el
darrer programa, més de tres milions de persones el
van seguir en directe i l’impacte mediàtic li aporta una
projecció professional immillorable per a un jove de 26
anys.
El títol de Top Chef li ha donat encara més
confiança, reconeixement i més ganes de treballar i
superar-se a si mateix amb nous reptes professionals,
sempre sota la premissa de fer ‘la feina ben feta’.

Des de fa quatre anys, David García, dóna suport
a la Mostra de Vins del municipi de Navàs, amb un
sopar de Maridatge que es fa al teatre de Palà de
Torroella. Aquest any es farà el dia 5 de març, amb els
millors vins de la collita i els plats que millor hi combinen. La Mostra de Vins l’organitza l’AAVV de Castelladral, en el marc de la Festa de l’Arròs. Per inscripcions
cal trucar a l’OAC (93 839 0022).
Inscripcions limitades a 200 persones.

Més informació a:

www.navàs.cat

@AjuntamentNavas

/AjuntamentNavas

