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EDITORIAL

M. Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs

Festa de l’esport
a Navàs
Carretera de Castellet
Recentment, ens hem vist obligats a
tallar els arbres de la carretera de
Castellet. Les arrels es ficaven dins el
clavegueram i aixecaven el quitrà i els
panots de les voreres fent-los malbé.
Consultats experts en matèria
medioambiental ens varen aconsellar
que la millor solució era la seva supressió, per poder mantenir el carrer en
bon estat .
D'altra banda, l'Ajuntament ha rebut
un recull de signatures de persones
que manifesten el seu rebuig per l'edifici que s'està construint a la carretera
de Castellet, des de l'equip de govern
manifestem que a nosaltres tampoc no
ens agrada gens l'edifici i que abans no
es va donar permís d'edificació se li

van donar moltes i moltes voltes, però
els tècnics ens van fer observar que la
nostra obligació era seguir el que permetien les normes aprovades provisionalment el 91 i definitivament el 94.
Ens cal assenyalar que si hi hagués
hagut alguna possibilitat de modificació l'haguéssim fet servir. Com a
equip de govern tenim l'obligació de
complir i fer complir les normes
aprovades.
Cal recordar que en la redacció de tots
els plans urbanístics hi ha un període
d'al·legacions per expressar la nostra
conformitat amb el silenci i la nostra
disconformitat amb les al·legacions i el
silenci va ser la resposta al període
durant el qual varen ser exposades.

Hem repetit diverses vegades que
properament iniciarem la redacció
del nou pla urbanístic del nostre
poble (POUM) i que esperem que hi
hagi participació ciutadana en la seva
redacció, per tal que tots col·laborem
amb les nostres idees a dibuixar el
futur urbanístic del nostre municipi.
Som molt reiteratius en demanar la
vostra col·laboració, però és l'única
manera que tots tinguem el poble
que desitgem. A les nostres mans
està el poder-hi dir la nostra. En el
moment que correspongui farem una
àmplia difusió i esperem que siguem
molts a expressar els suggeriments
que faran que el nou projecte sigui
molt reexit.

LA PLAÇA

Navàs compleix i
estalvia aigua
Els últims mesos hem viscut una situació preocupant en referència a la manca d’aigua que, sortosament, s’ha vist pal·liada gràcies a les últimes pluges. Durant el temps que ha estat en vigor el
decret de sequera per potenciar l’estalvi d’aigua, la ciutadania de Navàs ha complert i ha aconseguit mantenir-se sempre per sota del màxim de consum d’aigua permès per aquest decret

Evolució dels consums durant el decret de sequera

Des de l’Ajuntament volem fer un
reconeixement públic a la col·laboració i actitud dels navassencs davant
la situació de manca d’aigua que hem
viscut els darrers mesos i que ens ha
portat a adoptar diverses mesures
per reduir-ne el consum.
Des de Serveis Municipals de Navàs
s'ha fet un seguiment estricte del
Decret de Sequera de l'Agència
Catalana de l'Aigua i es pot constatar
que Navàs ha complert els objectius
que es fixaven. El gràfic mostra
l'evolució dels consums d’aigua a
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Navàs des de l'entrada en vigor del
Decret de sequera, el mes d’abril de
2007. En una primera fase es fixava
una dotació màxima de 270 litres per
persona i dia (que correspon a un
consum d’11.610 m3 setmanals). Amb
l’entrada en vigor de la situació d'emergència amb el nivell d'excepcionalitat 2, el febrer de 2008, es fixava una dotació màxima de 210
litres per persona i dia (que correspon
a un consum de 9.030 m3 setmanals).
El gràfic mostra com, durant tot el
període, el consum al nostre municipi

ha estat sempre per sota dels màxims permesos.
L'actitud responsable dels ciutadans i
ciutadanes de Navàs davant del ban
que va decretar l'Ajuntament i de les
recomanacions que es van fer
públiques, acompanyades de les
mesures que es van prendre, han
demostrat la seva eficàcia. Malgrat
que les pluges d’aquesta primavera
han fet millorar la situació de les
reserves d’aigua, és important que
continuem en el camí d’estalviar el
màxim d’aigua possible.
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LES MESURES MUNICIPALS
En la línia de treballar per reduir el
consum d’aigua al nostre municipi,
l'Ajuntament està portant a terme la
recuperació d'un antic pou que hi ha
prop del pavelló poliesportiu municipal. Les primeres estimacions
assenyalen que aquest pou pot donar
uns 18.000 litres per dia. Un cop s'hagi equipat i estigui a ple funcionament serà de gran utilitat ja que
l'aigua que s'obtindrà servirà per a
reg dels arbres i zones ajardinades
del poble, per a la neteja viària i dels
contenidors de residus i, en un futur,
servirà també per regar la gespa artificial del camp de futbol. Aquest pou
representarà un estalvi d'aigua de
consum municipal, així com una
reducció en les despeses econòmiques ja que es tracta d'aigua
que no ha tingut tractament de potabilització ni de bombeig des de la
conca del riu Llobregat.
També s'ha demanat una subvenció a
l'Agència Catalana de l'Aigua per
equipar un nou pou al costat del riu
Llobregat per tal d'augmentar la
capacitat de captació del sistema de

subministrament d'aigua potable del
municipi de Navàs. L'import d'aquest
equipament puja a 43.815 euros.
A més, l'Ajuntament ha endegat un
pla d'utilització racional de l'aigua en
totes les dependències i equipaments municipals, que inclou la
instal·lació de dispositius airejadors,

que redueixen fins al 50 % el consum
de l'aigua, en totes les aixetes en què
ha estat possible. També es van
repartir més de 400 airejadors
d’aquest tipus entre la ciutadania de
Navàs durant l'Expoambient que va
tenir lloc amb motiu de la Fira de
Primavera 2008.

Jornada en defensa dels rius
Després de l'èxit de l'edició de l'any
passat, el Fem Dissabte es va
tornar a repetir a Navàs aquest passat 7 de juny, coincidint amb el Dia
Mundial del Medi Ambient, amb
més energia que mai per tal de
mobilitzar-nos per preservar els nostres espais fluvials nets i en bon
estat.
En aquesta edició, han estat 19 els
municipis on s’ha realitzat la neteja
popular d'espais fluvials. Aquesta
activitat aspira a esdevenir una jornada reivindicativa on es posi de
manifest la necessitat de conservar
en bon estat de salut els rius i la
responsabilitat de la ciutadania i les
administracions en eliminar l'ús
d'aquests espais fluvials com a abocadors.
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Navàs homenatja
el món esportiu

Navàs s’ha afegit enguany a la Festa
de l’Esport 2008, promoguda per la
Diputació de Barcelona, i que ha portat
al nostre municipi un munt d’actes i
una jornada de portes obertes de
totes les instal·lacions esportives del
municipi. A més, en el sopar d’entrega
de premis es van guardonar els
esportistes que més han destacat al
nostre municipi i vam comptar amb la
presència dels coneguts esportistes
David Meca i Marc Coma.
La Festa de l’Esport va començar el
divendres 6 de juny, amb un viatge al
País Basc d’una expedició del CD
Navàs. També es va organitzar un berenar popular i saludable per a tota la
quitxalla en edat escolar. I es va fer un
clínic de bàsquet a càrrec dels
jugadors del sénior CB Navàs.
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El dissabte a la tarda es van fer diversos partits de futbol sala al pavelló
entre els equips de Navàs i Collbató,
de diferents categories. També hi va
haver les Intercomarcals de natació,
amb més de 100 nedadors a les
instal·lacions de l’Eix. I, al vespre, els
sopar d’entrega de premis, acte central de la festa.
La celebració es va tancar diumenge,
a la plaça de l’Ajuntament, amb l’organització, per part del Virus, de diversos jocs esportius per a la quitxalla.
A més, durant tot el cap de setmana
es van poder visitar les instal·lacions
esportives amb què compta el
municipi de Navàs.
En la Festa de l’Esport 2008 hi van participar uns 160 municipis de tot
Catalunya.

Els guardonats
Millor esportista local 2007
Francesc Cocharrera
Millor directiu 2007
Ramon Safont
Millor esportista local 2008
Dídac Batlló
Millor directiu 2008
Antoni Claramunt
Millor esportista català 2008
Marc Coma
Premi d’Honor de l’Esport
Rosa Sellarés
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Policia Local

Per tal de millorar el servei que es
presta a la ciutadania s'ha iniciat la
convocatòria per a la provisió de sis
places d'agent de la policia local de
Navàs. Això es complementarà
amb la formació bàsica de policies
que rebran els agents a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
També s'ha procedit a l'adquisició
d'un vehicle 4 x 4 per poder atendre demandes de protecció civil,
auxiliar persones, arribar a llocs de
difícil accés, donar suport en
tasques de control d'incendis, etc.
A més, l’Ajuntament vol agrair la
magnífica tasca de la Policia en dos
desafortunats incidents que han
tingut lloc recentment: un incendi en
una casa per mala manipulació d’una
bombona de càmping gas, en què
un guàrdia va resultar ferit ja que no
va dubtar a arriscar-se per ajudar una
persona que hi havia quedat atrapada. D’altra banda, l’actuació del cos
va ser cabdal per a la detenció d’uns
delinqüents que estaven robant a la
carretera del Mujal.

Canvi de contenidors per
millorar les recollides

Navàs participa en la campanya
comarcal +GROC, en què es renoven
els contenidors grocs de recollida
d’envasos, llaunes i brics, i se’n canvia la ubicació per apropar-los més als
ciutadans amb l’objectiu d’augmentar
la recollida selectiva d’aquest residu.
Durant el mes de maig es van iniciar
les sessions d'informació dirigides a
la població. Durant aquestes sessions
s'han informat 360 famílies. Les persones que han assistit a les sessions
de informació i portaven algun envàs
net i buit que pugués ser dipositat
dins del contenidor d'envasos han
entrat en un sorteig de 10
instal·lacions de cubells de reciclatge

per a la cuina. El 90 % de les persones que van assistir a les sessions
informatives van portar algun envàs.
A més, en les sessions es donaven
unes bosses de roba per anar a comprar i així reduir les bosses de plàstic.
Coincidint amb el canvi de contenidors grocs, també tenim previst
canviar els de la fracció de resta. Se
suprimiran els contenidors metàl·lics
per contenidors de 1.000 i 700 litres
de plàstic i de color verd fosc. Aquest
canvi pretén donar un caire de poble
més net i harmònic, i retirar de la via
pública els contenidors que ja fa anys
que s'estan utilitzant i que estan en
condicions força precàries.

Projectes a curt termini
. Ampliació de l’escola bressol
. Ampliació de la Residència, tant el centre de dia com les places per a residents
. Projecte de construcció d’un centre de dia a Palà de Torroella
. Habilitació de més aparcaments a la carretera de Berga, al costat on ara no es
pot aparcar

. Trasllat del departament de Serveis Socials a un punt proper a l’Ajuntament
. Licitació del projecte per al parc de l’Estació
. Ampliació del CAP
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Centre Cívic

Exitosa Fira de Primavera

Els dies 5 i 6 d'abril es va celebrar la 76a edició de la Fira de Primavera. Hi
van participar unes 150 parades al Passeig Ramon Vall, 40 expositors a la
tradicional Expo Navàs del passeig, 25 expositors a la pista Sant Jordi, on es
va celebrar per primera vegada l'Expo de Mediambient, i una trentena d'atraccions a la Plaça Gaudí. La Fira també va estar plena d'activitats lúdiques,
culturals i esportives, espectacles, exposicions, concursos, etc..
El diumenge, en la visita d'autoritats, vam comptar com a convidat d’honor
amb Teo Romero, diputat-president de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona.

Urbanització de la
plaça de l’Estació
Al final del mes de maig es va tractar en el ple de l’Ajuntament el tema
de les contribucions especials que
aniran a càrrec dels veïns i que permetren sufragar part de la despesa
de la urbanització de la plaça de
l’Estació.
L’Ajuntament de Navàs compta amb
una subvenció de més de 505.000
euros. El pressupost total de l’obra
és de més de 821.000, dels quals
gairebé 104.000 es pagaran a partir
de contribucions especials a càrrec
dels veïns de la zona. La resta es
pagarà amb fons propis de
l’Ajuntament.
Està previst que les obres d’urbanització comencin aquest proper mes
de setembre.
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Millora del CAP
L’Ajuntament ha propiciat una reunió
amb la consellera de Salut, Marina
Geli, per tractar la millora del Centre
d’Atenció Primària (CAP) i també es
duen a terme reunions amb la direcció del CAP Navàs i del CAP Bages.
L’objectiu millorar el funcionament
del CAP per poder donar un servei de
més qualitat.

Gespa artificial
La reforma, ampliació i millora del
camp de futbol encara la seva recta
final. El dia 22 de maig es va acabar el
termini per presentar les pliques per a
la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol municipal. En total, es
van presentar 5 empreses a la convocatòria. Es preveu que els treballs
comencin aquest proper mes de juliol.

Parlar del Centre Cívic és una mica avorrit, això és el que ens dieu molts i
moltes de vosaltres, i teniu tota la raó,
ja que fa massa temps que se'n parla i
no s'aclareix res de positiu. Des
del'Ajuntament , sempre hem vist que
era un equipament molt necessari pel
jovent, però vam haver de prioritzar d'altres projectes que ens semblaven
encara més urgents: llar d'infants,
residència, piscines, ampliació de
l'escola pública, portada d'aigües a
totes les masies del municipi, arranjament de camins rurals, urbanització de
places i carrers, pavellons esportius,
biblioteca, deixalleria, món rural, etc.
El fet de la loteria va obrir una esperança, ja que l'Ajuntament no disposava, ni disposa, de recursos, però el
temps ens ha confirmat que els diners
tampoc ho solucionen tot i encara no
tenim l'equipament.
Esperem i desitgem que la redacció del
Pla d'Ordenanció Urbanística (POUM)
ens ajudi a trobar un lloc idoni i que
agradi als membres del Consell de
Joventut, i així, puguem arribar a una
entesa definitiva i desencallar aquesta
obra que ha esdevingut l'obra de la
"sagrada família navassenca".

Assessorament per
a comerços
La Diputació de Barcelona i la
Cambra Comerç de Manresa han signat un conveni per promoure accions
de millora de la competitivitat de les
pimes, mitjançant l'assessorament
individual i personalitzat als comerços. S’ofereix un servei de diagnosi
individual,
el
programa
“Modernitza’t”, que realitzarà un
equip tècnic professional que posarà
a disposició de les empreses comercials les solucions més adients en la
gestió diària del negoci. Un cop analitzat l'establiment, se'n valoraran les
debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats i, a partir d'aquí, es
donaran recomanacions per tal de
millorar-lo. Hi ha 9 establiments de
Navàs que ja han sol·licitat el servei.
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Homenatge
a la gent gran

Unes 350 persones (266 de les
quals eren majors de 75 anys)
van participar al dinar d’homenatge a la vellesa que va tancar la
Setmana cultural de la Gent Gran
organitzada per la junta del Club
d’Avis. Del 4 a l’11 de maig es van
fer diverses activitats, com caminades, campionats de dards,
botifarra, billar, xerrades, etc .
D’altra banda, per la Diada de
Sant Jordi, l’Ajuntament de Navàs
es va adherir a la campanya
“1001 una rosa contra l’oblit”,
endegada per la Diputació de
Barcelona, per la qual es regalen
roses als avis i àvies que viuen
sols i que, sovint, tenen dificultats per sortir de casa. A Navàs
vam repartir unes 50 roses, que
vam portar a les cases d’aquestes persones, que es van mostrar
molt emocionades i agraïdes per
aquesta iniciativa.

Visita al CosmoCaixa

Els voluntaris de Càritas i els alumnes
dels tallers d’alfabetització i costura
van participar en una sortida guiada a
Barcelona que es va fer a principis de
juny per visitar el CosmoCaixa.

Valentí Gubianas presenta “El
meu primer llibre de Sant Jordi”

Es van apagar els llums i es va fer la
màgia. El què havia de ser una presentació de llibre, es va convertir en
un espectacle de música, veu i imatge
que va captivar l'atapeïda sala d'actes
de la Biblioteca. Es tractava de
mostrar als navassencs "El meu
primer llibre de Sant Jordi" il·lustrat
pelrValentí Gubianas i escrit per Pep
Molist. I va resultar ser una captivadora proposta que tenia la banda sonora
escrita i interpretada per Esteve Vidal i
Toti Vilà, el dir de Joan Casadesús i les

imatges del llibre projectades a gran
tamany. El públic, majoritàriament
adult, es va trobar atrapat per una
essència que el transportà a la seva
infància i, gràcies als dibuixos del
Valentí, va recuperar el sentit genuí de
la festa de Sant Jordi.
Després d'aquest inici gairebé oníric,
van parlar el pedagog i expert en literatura infantil Josep M. Aloy, l'autor del
text i el mateix Valentí Gubianas. L’acte
es va acabar amb la signatura de llibres, cava i pastissos.

Setmana de Sant Jordi
L’Ajuntament i el Raig han treballat
conjuntament per dinamitzar la festa
de Sant Jordi a Navàs, per això es
van organitzar diverses activitats. Es
va organitzar un taller temàtic sobre
la llegenda de Sant Jordi i les tradicions. El resultat de l’activitat va ser
un mural que encara podeu veure
exposat a les instal·lacions del Punt
d'Informació Juvenil.
Per altra banda, una vintena de persones van participar en el taller de
risoteràpia que ens va fer la Maria
dels "Ai carai". Durant dues hores,
els participants van riure i van aprendre a desconnectar dels problemes
quotidians.
Cal destacar també la IV edició del
Concurs de Sant Jordi de floretes en
català. Es van rebre més de 125 but-

lletes participants, a les quals cal
sumar les que van arribar via e-mail.
Enguany es van entregar com a
premi 10 entrades pel concert de
Sant Jordi del grup “Gossos”, que va
ser la traca final d'aquesta setmana
temàtica (veure més informació a la
pàgina següent).
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Arrossada a Sant Salvador
de Torroella

La tradicional arrossada de Sant Salvador de Torroella es va celebrar el dia 18 de
maig amb l’assistència de l’alcaldessa i la regidora de Serveis Socials. Es va
aprofitar l’avinentesa per acomiadar i agrair els seus serveis a mossèn Ramon
Florensa amb motiu de la seva jubilació.

Món rural
Des del Pla de Desenvolupament
rural hem demanat ajudes al
departament d’Agricultura perquè
financïin l’arranjament de diversos camins rurals i així aconseguir que la distància entre
diferents punts del municipi sigui
més assequible. Entre d’altres,
tenim l’objectiu d’escurçar distàncies entre Palà i Navàs passant per Castelladral. El pressupost d’aquesta obra és de
426.000 euros. També s’ha demanat que la Generalitat participi
en la rehabilitació de l’antic ajuntament, avui convertit en alberg
de joventut, amb un pressupost
de 20.000 euros.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
aconseguit una subvenció de
60.000 euros per a l’any 2011 per
reformar la plaça Nova de Palà
de Torroella. El pressupost és de
més de 100.000 euros.

Festa Major de
Castelladral

Concert de “Gossos” a Navàs

Més d’un miler de persones van assistir al concert que el grup “Gossos” va
fer a Navàs el passat 26 d'abril. Aquest 2008 els músics manresans celebren
el seu 15è aniversari com a grup i per aquest motiu la seva gira actual és més
especial que les anteriors. De fet, després del concert d'homenatge que van
protagonitzar a l'Auditori de Barcelona a principis d'abril, el nostre concert va
ser el primer de la gira, cosa que va motivar que molts joves de fora de Navàs
vinguessin fins a la Pista Sant Jordi per gaudir de l’espectacle. L’organització
del concert va comptar amb la col·laboració del Raig i Joves Actius.
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Castelladral va viure tres dies de festa i
gatzara amb la festa major: concerts,
partits de futbol, xocolatada, un bon
sopar i vetllada musical a l’alberg,
missa solemne i balls populars...
L'associaciació de Veïns i Amics dóna
les gràcies a tothom per la seva participació i fa una crida perquè en la propera
festa dels exescolars de Castelladral
del proper 27 de setembre, centenari
de l'edifici de les escoles, sigui un èxit.
Qualsevol exescolar pot posar-se en
contacte amb els veïns de Castelladral
per tenir-ne informació.
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Gestions per
l’institut
El Departament d´Educació de la
Generalitat es manté ferm en la previsió que la posada en marxa de l´institut públic a Navàs no serà una realitat
fins al 2012. Aquesta és la resposta
que el conseller Ernest Maragall va
donar a una delegació de Navàs que
es va entrevistar amb ell. Aquesta previsió es materialitzarà sempre i quan
es mantinguin les xifres actuals de
creixement del nostre poble.
El conseller també va deixar clara la
voluntat del departament de fer realitat aquest equipament a Navàs, malgrat que el situa quatre anys més tard
del que demana el municipi, que desitja que ja fos una realitat el curs vinent,
encara que fos amb una mesura provisional.
El conseller no va tancar la porta a la
proposta que es va presentar de crear
abans un embrió d'aquest institut
posant en marxa unes primeres aules
de secundària a l'escola de primària
Sant Jordi.
El mateix Ernest Maragall va manifestar que el departament té molt clar
que qualsevol ampliació de l'oferta de
secundària que s'hagi de fer en el
futur en aquesta àrea -que abraça
Navàs, Puig-reig, Sallent, Balsareny i
Casserres- passarà per construir el
nou institut en el nostre municipi.

CLIMATOLOGIA
El mes destacat del primer mig
any és la pluviometria. En total
s'han recollit, fins al 6 de juny,
314,2 litres. El mes més plujós
ha estat el maig amb 144,5
litres. El dia 25 de maig ha estat
el més plujós amb 43 litres.
La temperatura mínima va ser el
dia 1 de gener, amb un registre
de -7,9º i la temperatura màxima, el dia 4 de maig, amb 26,8º.
Quant al vent, el registre més
destacat va ser el dia 17 d'abril,
quan va arribar a 74 km/h.

El futbol infantil, campió de lliga

Els alevins del CF de Navàs de 2a categoria han quedat campions de lliga. Van
celebrar-ho amb una festa en què van fer el recorregut des del camp de futbol
fins a l’Ajuntament amb un tractor molt ben guarnit. Allà van ser rebuts pel regidor d’Esports i d’altres regidors. Van sortir al balcó a saludar els seguidors i se’ls
va entregar una placa commemorativa.

Web de polígons i empreses del Bages
El Consell Comarcal del Bages, en
col·laboració amb els ajuntaments,
ha posat en funcionament un web,
poligonsiempreses.ccbages.cat,
que ofereix informació detallada
sobre els més de 125 polígons existents i/o previstos, i més de 6.000
empreses i comerços ubicats en els
diferents municipis.
L’objectiu és fer la màxima difusió

del teixit empresarial del Bages i,
alhora, mostrar, mitjançant un senzill sistema de cerca, la disponibilitat
de sòl per a noves implantacions
industrials. El Consell Comarcal i
l'Ajuntament han signat un conveni
de col·laboració, per penjar el nou
web a la pàgina de l'Ajuntament i
oferir aquest nou servei gratuït a
tots els usuaris.

Avisos i recordatoris

. Els telèfons mòbils van deixar de funcionar correctament durant uns
dies a causa de l’incendi que va tenir lloc a l’antena de Telefonica
instal·lada al passatge del Riu.

. Recordem

que davant l’Ajuntament hi ha tres places d’aparcament
reservades al personal del CAP. Respectem-les.

. Cal respectar els senyals de circulació. Evitarem sancions i millorarem
la seguretat viària.

. És necessari que tinguem cura dels animals domèstics. Si embruten els
carrers, nosaltres en som responsables. Recentment s’ha aprovat una ordenança que permet sancionar els propietaris que no compleixin la normativa.

. Recordem que els voluminosos no es poden deixar a la via pública. Cal
portar-los a la deixalleria.

. La Diputació va contractar una treballadora familiar per a 6 mesos, però
està de baixa i no podem donar el servei perquè no s’ha contractat substituta. Lamentem els contratemps que hagi ocasionat aquesta situació.

Juny 2008 · 9

LA PLAÇA

EL DIA A DIA A NAVÀS
L’Ajuntament dóna la benvinguda a la
CUP, la nova formació política que es
posa en marxa a Navàs. Esperem que,
amb la col·laboració de tots, puguem fer
un poble encara millor.
Redacció del projecte per a la remodelació de les pistes de tennis i la creació
de noves pistes de pàdel.
Tancament de la placeta pròxima a la
Bonser amb la finalitat de fer-la més
segura per als menuts que hi juguin.
Adequació de les piscines cobertes i
descobertes.
Arranjament, per part de l’Incasòl, de les
humitats de la sala d’actes de la biblioteca municipal.
Petició de pressupost a diverses empreses per a l’arranjament de la font de
la Plaça de l’Ajuntament.
Celebració, a la residència d’avis, de la
festa de la Mare de déu de Montserrat,
amb la visita del Club d’Avis de Cardona
que va oferir una extensa selecció de sarsueles.
El director de la Residència ha manifestat
la seva intenció de trobar un relleu per a
aquest càrrec.
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Adquisició dels baixos del costat de
l’Ajuntament per al trasllat de l’empresa
d’aigües municipal.
Visita a l’Ajuntament del delegat del go vern a la Catalunya Central, Jordi
Fàbrega, per donar resposta a tot un
seguit de qüestions sobre cultura, món
rural, habitatge, etc.
Celebració a Cardona del Dia de les
Esquadres amb presència de l’alcaldessa
de Navàs, el regidor de Governació i el caporal de la policia local.
Adjudicació de la conservació i manteniment del cementiri a l’empresa Mèmora.
una aula d’in Posada en funcionament d’u
formàtica a la residència d’avis finançada
amb recursos propis i amb la col·laboració de la Fundació F. Rubiralta.
Petició al departament d’Educació de
l’ampliació de places a l’escola bressol
Quitxalla. Estem pendent de resposta.
Posada en funcionament del servei de
Podologia al Club d'Avis a càrrec de Sílvia
Matamala, infermera i podòloga. El servei
s’oferirà dos cops al mes.
Arranjament del tram central de la vorera
de la carretera de Berga.

LA PLAÇA

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
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EN RECORD DE...

Josep M. Castella

Música i sentiment navassencs
l ball de Gegants de Navàs, sota
una pluja de llàgrimes que semblava que baixaven del cel, va ser
el solemne comiat per al mestre Josep
M. Castella i Molins, que va morir el passat dia 21 de maig, als 97 anys. Un bon
català que era feliç sentint-se i exercint
de navassenc. Descansi en pau.
Nascut a Artés el 9 d'agost de 1910,
va tenir bons mestres, mossèn Lluís
Canyelles, el reconegut clarinetista
Enric Guadayol i el pianista Blai Net.
Castella va ser organista del cor parroquial d'Artés i director de la coral
l'Espiga. En la revolta de 1934
expliquen que va aconseguir salvar de
la foguera el magnífic orgue de l'església d'Artés.
La guerra civil la va passar tocant el
saxofon a la Banda Militar de la 27a
Divisió. El 1940 es va casar amb
l'Angelina Santasusana, de Navàs,
que va conèixer tocant el piano de cal
Salvadoret.
Va dirigir tres grups musicals -Orfeus,
Sol i Lluna i Castella y su orquestaque van animar les festes majors de
tota la comarca, a la dècada dels quaranta.
L'any 1949 es van fer càrrec de l'antiga sabateria Molins de Navàs ( fundada el 1886) i es va dedicar a l'ofici de
sabater. Mossèn Josep Rota li va
demanar per ser organista i ho va ser
durant uns 50 anys. Encara avui, els

E
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diumenges a missa de 12 sembla que
hagi de ser al racó de l'harmònium.
Era un home creient i conseqüent.
De 1949 a 1970 va dirigir la Societat
Coral Cantaires Navassencs, escampant caramelles i cançons arreu, sota
l'esguard del vell estandard.
Amb l'autor del llibret dels Pastorets
de l'Ametlla, Francesc d'Assís Picas,
van fer la sarsuela titulada "A
Montserrat hi ha bruixes". D'aquesta
època podria ser la sardana-nadala "Ja
ha nascut el Salvador", que han cantat
totes les formacions corals de Navàs
i que pocs dies, abans del darrer
Nadal, la Coral Nova li va interpretar al
menjador de casa seva. Aquesta
vivència li va allargar la vida.
Els balls de Nans, dels Gegants i
Cascavells de Navàs, harmonitzats
per a cobla, els va escriure sobre partitura entre 1965-1968, amb una clara
inspiració de música tradicional i popular. El caràcter de la seva obra
musical dedicada a les tradicions de
Navàs, ja ho podem dir clarament,
genera una simbiosi social integradora, de patent netament catalana i
socialment ben acceptada per
tothom.
L'etapa més prolífica com a músic i
compositor va arribar amb la Coral
Sant Genís, treballant incansablement amb el seu director, Ramon
Cabra, durant 14 anys (1974-1987). Va

escriure himnes pel CB Navàs i la
Coral Sant Genís, la sardana "El Pla de
l'Alzineta", caramelles i arranjaments
dels Beatles i Lluís Llach, amb la
col·laboració fidel de mossèn Climent
Forner.
L'Ajuntament de Navàs l'any 1981 el
va distingir com a fill adoptiu. Poc
després, va obtenir el consens de
totes les entitats culturals per rebre el
Premi Flama, que va atorgar per
primera
vegada
l'Agrupació
Sardanista el 1984, ara fa 25 anys.
Les darreres actuacions en públic les
va fer amb el Show del Club d'Avis,
acompanyant les veus de Josep Deig,
Martí Just i Joan Crispí.
Ha escrit els himnes del Cor
Artesenc, del Club de Futbol d'Artés i
el de Sant Joan de Mondarn, els
goigs de la Puríssima de Navàs amb
lletra del Bisbe Antoni Deig i de la
Creueta amb lletra de Lluís Badia.
La melodia del ball de Gegants, interpretada en el més bell i emotiu comiat,
al so d'una viola, un clarinet i una guitarra davant dels seus familiars i amics,
pensem que és el que més li hauria
agradat a Josep Maria Castella, en l'hora dels adéus. La seva música ha fet i fa
poble. Les notes que ha escrit fan pàtria
i generen sentiments que van modelant l'ànima col·lectiva de Navàs.
Albert Obradors

