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EDITORIAL
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Navàs potencia el seu
centre comercial
Seguirem fidels al nostre estil
Teniu a les vostres mans la darrera
edició de La Plaça d'aquesta legislatura. Per tant, havia de ser una edició
especial en la qual poguéssiu visualitzar el treball fet des de la darrera
edició d'aquesta revista d'informació
municipal i en la que, a la vegada, us
rendíssim comptes del treball fet
durant la legislatura.
És fent aquesta recol·lecció de temes
i d'imatges que t'adones de la feina
feta, però també de la que es podia
haver fet i que, per diverses causes,
encara no s'ha portat a terme atesa
la situació econòmica que estem
vivint tots els ajuntaments.
Hem fet feina, evidentment, però no
és cap mèrit. Era el nostre compromís cap a tots els navassencs i

navassenques que van dipositar la
seva confiança en nosaltres. En tot
cas, el demostrar que s'ha treballat
ens dóna el valor de poder-nos sentir
autoritzats a demanar-vos que ens
seguiu fent confiança.
Confiança perquè hem treballat amb
rigor i seriositat. Sense entrar en lluites estèrils que distreuen dels objectius marcats i que perjudicarien, sens
dubte, la imatge de poble seriós i
treballador, amb una gran qualitat de
vida, que exportem cap als pobles
veïns.
I un poble segur, com ens han manifestat recentment els comandaments responsables de la seguretat,
tant a nivell policial com polític, de la
Catalunya Central, on som un refe-

rent en aquest camp. I un poble que
cada dia vol ser més net i endreçat,
tal i com ens demana la nostra ciutadania.
Un poble compromès amb l'estalvi
energètic que mira al futur amb optimisme. Que veu com aquelles inversions fetes per millorar l'activitat
comercial estan començant a recollir
els seus fruits.
Un poble que vol uns polítics seriosos i amb experiència, amb capacitat
de gestió i d'aportació de solucions
als problemes.
Espero que hàgim estat el govern
municipal que esperàveu de nosaltres. Ens hem esforçat tant com
hem pogut i ens queden moltes
ganes i ànims per seguir-ho fent.

LA PLAÇA

Aposta per les noves tecnologies,
els tràmits online i la digitalització
L'Ajuntament de Navàs ha iniciat una decidida ofensiva per implantar l'ús de les noves tecnologies
aplicades a la gestió administrativa municipal amb l'objectiu d'oferir un servei més eficient a la
ciutadania, mentre participa en la iniciativa pionera e-NOTUM, té el domini www.navàs.cat en
funcionament i es planteja la digitalització de l'arxiu que compta amb milers de documents
Navàs aposta de manera ferma per la
implantació de l'ús de les noves tecnologies aplicades a la gestió administrativa municipal. Es tracta de facilitar
al màxim els tràmits online, a través
d'internet. D'aquesta manera, el
ciutadà, des de l'ordinador de casa
seva, podrà fer tota mena de tràmits
electrònics amb l'Ajuntament, amb
estalvi de temps, capacitat de seguiment dels processos i total comoditat.
PLATAFORMA SIGEM
Un dels objectius a curt termini que
l'Ajuntament ja està en procés
d'implantació és la plataforma SIGEM
(Programes
de
Gestió
per
l'Administració del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio), que
està implementant l'empresa manresana SUMA, amb la col·laboració dels
serveis informàtics municipals i les
diferents àrees de treball que en seran
receptores.
DIGITALITZAR DOCUMENTS
Des del dia 1 de gener, l'Oficina
d'Atenció a la Ciutadania de
l'Ajuntament de Navàs ha començat a
digitalitzar de forma sistemàtica tots
els documents que tramita, (entrades
i sortides) amb la finalitat d'agilitzar
processos, estalviar paper i crear el
primer exercici amb arxiu digitalitzat.
Entrades i sortides de documents,
projectes, expedients i certificats passen per un procés de digitalització que
queda arxivat al servidor de
l'Ajuntament. Els diferents departaments municipals tenen accés a la
documentació digital per consultar-la,
treballar-hi i guardar-la a l'arxiu digital
definitiu quan s'hagi acabat la seva
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L'aposta per les noves tecnologies a l'administració local permet estalviar temps a la ciutadania

tramitació.
MENYS PAPER I MÉS ONLINE
Amb la mateixa voluntat d'estalvi de
paper i agilitzar processos, l'Ajuntament
continua millorant i facilitant els tràmits
online, a través d'internet. L'any passat, a través de l'aplicació e-tram, es
van tramitar 260 peticions i en els dos
primers mesos de 2011 ja s'han superat
les 90 sol·licituds, un 1% de les
entrades totals que s'han registrat
presencialment. L'augment de tràmits
online és cada vegada més utilitzat per
la ciutadania per fer gestions amb les
administracions públiques i s'ha convertit en un objectiu de millora prioritari
per part de l'administració municipal.
L'aplicatiu e-tram es fàcilment localitzable a la pàgina web de l'Ajuntament,
ja que es troba al centre de la pantalla
amb lletres de color negre i vermell. La
graella de tràmits en línia està configu-

rada per a una vintena de possibilitats,
que en funció de la seva complexitat i
l'aplicació de la llei de protecció de
dades personals, demana una certificació digital per tal de poder identificar
el sol·licitant.
També hi ha tràmits corrents que no
requereixen la signatura digital i en
aquest sentit, els més utilitzats de
moment són la instància genèrica, la
cita amb càrrecs electes (regidors i
alcalde), queixes i suggeriments que
es puguin rebre.
E-NOTUM
Per tal de garantir la prestació d'un
servei amb total garantia, l'Ajuntament
de Navàs i el Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya signaran un conveni per a la prestació del
servei de notificacions electròniques
oficials, que dóna una més gran agilitat
administrativa, estalvi de temps i de
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mitjans que beneficia tothom. Aquest
sistema que utilitza l'administració
pública es coneix com a e-NOTUM.
Aquest espai web actua com a dipòsit
de notificacions telemàtiques, garanteix
la confidencialitat de les dades, segell,
data i hora per acreditar el lliurament o
dipòsit de la documentació i de l'accés
per part de l'interessat al seus continguts.
Els mecanismes d'accés al sistema
e-NOTUM seran a través de certificats
digitals personalitzats, amb plenes
garanties jurídiques i tècniques.
D'aquesta manera l'administració
municipal podrà adreçar-se als interessats que ho hagin demanat, per mitjans electrònics i en compliment de la
Llei 11/2007, de 22 de juny, que regula
l'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics. La voluntat de l'equip
de govern és signar ben aviat aquest
conveni i facilitar la integració del servei
e-NOTUM i la plataforma EACAT,
seguint el protocol definit pel Consorci
d'Administració Oberta.
Aquest servei també ofereix la prestació d'intranet per a la gestió i connexió interna de les diverses àrees
municipals.
VIA OBERTA
L'Ajuntament també ha donat suport
al Conveni Marc d'Interoperabilitat, en
què amb la denominació de Via Oberta,
el Consorci AOC engloba els serveis
que ha desenvolupat per facilitar la
transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les
administracions i, en general de les
institucions públiques, possibilitant la
substitució de l'aportació de certificats
i altres documents en suport paper, en
els procediments administratius per
part dels interessats.

El domini www.navàs.cat amb accent
ja està operatiu a través d'internet
L'Ajuntament ha estat un dels primers municipis en obtenir els permisos necessaris per fer servir el
domini www.navàs.cat amb accent,
per entrar en contacte amb la seva
pàgina web oficial. L'entitat que gestiona aquests permisos Domini.cat,
ha atorgat a l'Ajuntament la llicència
informàtica corresponent, que els
serveis informàtics municipals de
Navàs, que des de feia temps havien
sol·licitat.
L'alcalde de Navàs, Josep Oliva, entén aquest pas com una millora tecnològica i a la vegada identitària.

Peu de foto imatge web

Els domini navàs.cat (amb accent)
i navas.cat (sense accent), porta
indistintament a la pàgina web de
l'Ajuntament de Navàs.

El nou emplaçament de l'Arxiu és el
primer pas per digitalitzar-ne tot el fons
El nou espai destinat a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Navàs, amb
dues plantes soterrànies del nou edifici annexat, ja acull les 4.500 caixes
de documents que formen part del seu
fons històric. Les instal·lacions s'han
equipat amb prestatges mòbils i ara
l'arxiu permet una millor organització
i facilitat de consulta del material que
custodia.
El proper objectiu que s'ha fixat des de
l'Ajuntament serà la revisió, selecció i
digitalització dels documents, amb la
finalitat de facilitar les consultes digitalment, sense necessitat d'haver de

Imatge del nou Arxiu Municipal

buscar caixes, remenar papers, documents i la possibilitat que s'espatllin o
que es perdin.

Actes de la Setmana de la Dona Treballadora

Deixalleria mòbil

Del 6 al 20 de març s'han programat
actes amb motiu de la celebració de la
Setmana Internacional de la Dona
Treballadora, organitzats per l'Àrea
d'Atenció a les Persones i la
col·laboració de les Dones d'Avui per
Navàs.
Els actes més destacats van ser una
projecció de cinema amb la pel·lícula
“Baby, tú vales mucho”, un concurs de
fotografia sobre el món de la dona i

La deixalleria mòbil arribarà els dissabtes 2, 16 i 30 d'abril i 14 i 28 de
maig per dur a terme la recollida de
residus de mida petita. A Palà ho farà
el 8 d'abril i el 6 de maig. A Navàs
s'ubica a la plaça Gaudí i a Palà a
l'Avinguda Sant Llorenç. Piles, fluorescents, tòners, olis, medicaments, CD/
DVD, petits electrodomèstics, bateries, cables, esprais i ferralla són
alguns dels residus que admeten.

l'esport, en record a la nedadora navassenca Rosa Sellarés. També es va fer
una xerrada sobre el treball creatiu de
les dones a càrrec de Fina Virtutia,
treballadora social.
El dia 18 de març es va fer una visita
guiada al temple de la Sagrada Família
de Barcelona, i el dia 20 estava prevista l'organització de la IV Caminada
popular a Gaià, amb esmorzar al restaurant Gaià.

Març 2011 · 3

LA PLAÇA

Les obres al carrer de l'Església fan que
la via sigui de prioritat per als vianants
A principis de gener l'Ajuntament va
començar les obres de reforma del
carrer de l'Església, que han transformat el centre comercial del poble en
zona preferent per a vianants. Els
treballs s'han executat amb rapidesa,
d'acord amb el compromís establert
entre el consistori, els veïns i els comerciants de la zona, als quals van
donar detalls del projecte en una
reunió feta l'endemà de Reis.
Detall de les obres
La reforma del carrer ha consistit en la
supressió de voreres, amb un paviment de llambordes que augmenta la
sensació d'amplitud, convida al passeig de vianants i facilita les compres,
sense prohibir la circulació de vehicles.
També s'han instal·lat vuit fanals de
disseny clàssic repartits alternativament al llarg del carrer que donen al
conjunt una estètica urbanística particular. El mateix disseny de fanals
s'ha fet servir per canviar els antics
punts de llum que hi havia a la plaça
de l'Església.
Fons FEDER
L'adequació del carrer ha sumat les
aportacions econòmiques del Fons
Europeu
de
Desenvolupament
Regional (132.000 euros) més les de
l'Ajuntament del mateix import, en el

Les obres al carrer de l'Església han tingut una durada inferior a dos mesos

projecte denominat “Comerç de proximitat”, que ha de servir per potenciar
el poble com a centre comercial de la
seva zona d'influència, amb unes
infraestructures adequades que reforçaran l'oferta actual de serveis i han de
fomentar la reactivació de l'economia.
Projecte global
Una part del projecte “Comerç de
proximitat” es va dur a terme abans de

Nadal, amb l'ampliació d'aparcament
de zona blava a la carretera de Berga,
que ha permès duplicar les places
d'estacionament dins la travessia principal del poble. La mesura ha estat ben
acollida, tant pels comerciants com
pels ciutadans, que troben un espai
d'estacionament gratuït de zona blava,
amb un horari limitat però al costat
mateix dels establiments i serveis
principals del poble.

Es repinten els passos de vianants a la travessia de Navàs
La senyalització horitzontal de la travessia principal de Navàs, la Carretera de
Berga, s'ha hagut de repintar de cara a
millorar la seva visibilitat i funcionalitat.
També s'ha renovat la pintura dels cinc
passos de vianants, que hi ha entre el
passeig de Circumval·lació i la Carretera
de Viver. Les obres es van fer durant
un matí i van obligar els operaris a fer
un tall de circulació que va afectar tot
el trànsit rodat per l'interior del muni-
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cipi, inclòs el servei d'autobusos de
l'empresa ALSA.
La Policia Local va senyalitzar i habilitar
un traçat alternatiu per facilitar la circulació pel centre del poble, mentre van
durar els treballs. La brigada municipal, amb el suport d'operaris contractats pel pla especial d'ocupació
“Projecte Impuls” de l'Ajuntament i el
Servei d'Ocupació de Catalunya, es va
encarregar de fer les obres.

Els passos de vianants s'han repintat
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'Fem dissabte' torna
el proper 26 de març
El dissabte 26 de març tindrà lloc
una nova jornada del 'Fem dissabte'
que organitzen el Projecte Rius i
l'Associació Habitats. A Navàs, la
neteja es farà a la zona del pont de
Castellet, a partir de les 10 del matí.
La convocatòria és oberta a tothom
qui tingui sensibilitat pel medi ambient i consisteix en fer una neteja de
l'entorn fluvial.

Públic i comerciants valoren en positiu
la nova ubicació del mercat setmanal

Comiat Joieria Carmina

Botiguers i veïns del carrer de
l'Església i l'Ajuntament han participat en els actes de comiat de la
Joieria Carmina. L'establiment ha
tancat el negoci després de molts
anys dedicats a la venda de joies i
rellotges al municipi.

Festa Major a Palà
La Festa Major de Palà de Torroella
se celebrarà aquest any el cap de
setmana del 16 i 17 de juliol, segons
ha confirmat l'Associació de Veïns
de Palà. La diada va relacionada
amb l'onomàstica de Sant Llorenç
de Brindisi, que s'escau el dia 21.

Amb les obres de millora del passeig de Ramon Vall acabades, el dissabte 15 de
gener va començar una nova etapa del mercat setmanal de Navàs, amb el canvi
d'ubicació i doblant el nombre de parades que havia tingut en la seva antiga
ubicació a la plaça de l'Església.
El nou mercat ocupa uns 200 metres lineals, entre la plaça Gaudí i el carrer Mn.
Morta, amb unes 30 parades que promocionen diferents productes relacionats
amb l'alimentació, el calçat i la jardineria entre altres. Alguns comerciants de
Navàs han sol·licitat a l'Ajuntament llicències per muntar parades al mercat
setmanal, amb el doble objectiu de reforçar l'oferta i diversificar el seu negoci
amb nous punts de venda dels seus productes.
Gran acceptació
El canvi d'ubicació ha suposat una revitalització del mercat, que gaudeix d'un
espai singular i adequat com és el passeig de Ramon Vall. La resposta del públic
ha estat d'una gran acceptació i cada dissabte, de 9 a 14 hores, aquesta proposta esdevé un punt de trobada, on flueixen les relacions humanes i comercials. El públic és majoritàriament de Navàs, però també de pobles veïns que
han respost satisfactòriament a la campanya de publicitat que l'Ajuntament ha
fet en mitjans de comunicació de la comarca, sota el lema “El mercat de Navàs,
un passeig”.
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Èxit en la presentació dels llibres de
Rossend Sellarès i Climent Forner

A l'esquerra, imatge de la presentació del llibre de Rossend Sellarès i, a la dreta, fotografia de l'acte en què es va presentar l'obra de Climent Forner

Amb una setmana de diferència es
van presentar a la sala d'actes de la
Biblioteca de Navàs dos llibres de
l'editorial L'Albí. Un d'un autor consagrat com és Climent Forner i l'altre,
de Rossend Sellarés, que va presentar el seu primer recull de poemes
titulat “Un fil de veu”.
Com és habitual en la presentació en
públic de la seva obra, Sellarès va
omplir la sala de gom a gom i va
comptar amb el suport dels rapsodes

Assumpta Santacreu, Dolors Claret,
Ramon Carreté, Josep Vilarmau i el
guitarrista Martí Riera. L'autor del
pròleg, Climent Forner, va definir el
llibre de poemes com a biogràfic de
l'autor, destacant 'el seu llenguatge
planer i la llibertat de formes, la musicalitat de les seves paraules i la musicalitat que tenen els seus versos'.
L'acte va finalitzar amb una actuació
del duet Mecànica Orgànica, que van
posar música al poema “Si vols venir

amb mi”.
Per la seva part, Climent Forner ha
publicat el volum 'Paraules sobre
paraules' amb un recull de 50 pròlegs
que va definir com 'els aperitius de
llibres escrits per altres autors' i 34
discursos 'de paraules al vent'. La
suma de pròlegs i discursos són 84,
els anys que fa que va néixer Forner.
La Coral Nova va posar la banda
sonora de l’acte amb l'himne dedicat
al Pi de les Tres Branques.

L'Ajuntament manté l'aposta per la integració tarifària
L'Ajuntament aportarà prop de 2.600
euros en el marc del conveni per a la
integració tarifària aquest 2011. El
departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat assumeix 608.000
euros en compliment del Pla de
Transport de Viatgers 2008-2012,
impulsat pel Govern català, que vol
millorar l'eficiència, la qualitat i la competitivitat del transport públic.
La integració tarifària redueix el cost
del bitllet i facilita els viatges amb
transport públic, entre Navàs i
Barcelona. Amb el desplegament
d'aquesta mesura tots els ciutadans
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del Bages poden moure's per la xarxa
d'autobusos interurbans, urbans,
Metro, Rodalies, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i tramvia
amb un únic bitllet sense que comporti cap despesa addicional, amb un
temps de transbordament de dues
hores i mitja.
La implantació d'aquest sistema tarifari integrat ha permès augmentar
substancialment el nombre de viatgers de transport públic i generar un
important estalvi econòmic per als
usuaris. El preu d'un viatge de Navàs
a Barcelona no supera els tres euros i

Mapa de la integració tarifària

mig. Els usuaris disposen d'una àmplia
gamma d'abonaments integrats
segons les seves necessitats i la targeta més demanada és la T-10.

Repàs en imatges 2007-2011

Àlbum fotogràfic de la feina
feta per l'Ajuntament

Parc de l'Estació

Ampliació de
l'Ajuntament

Camió per a la
brigada municipal

Millores de la font de
la Plaça de l'Ajuntament

Oficina de
Serveis Municipals

Reformes al
Club d'Avis
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Repàs en imatges 2007-2011

Noves pistes de tennis i
pàdel a l'Alzineta

Millores a l'Escola
Municipal de Música

Nou Pla d'Ordenació
Urbanística

Convenis per crear
ocupació
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Rehabilitació
Habitatges Cal Miquel

Eliminació barreres
arquitectòniques

Repàs en imatges 2007-2011

El mercat al passeig
de Ramon Vall

Gespa artificial al
camp de futbol

Palà ja té el seu
llibre històric

El centre de Navàs
dobla els aparcaments

Celebració dels 50
anys de Cal Miquel

Ajudes a la compra
de llibres escolars

Millores per potenciar
el centre comercial

Asfaltat del tram
Castelladral-Serrateix
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Repàs en imatges 2007-2011

Remodelació del passeig
de Ramon Vall

Oficina d'Atenció a la
Ciutadania - OAC

Nou piano per a
l'Escola de Música
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Més parcs infantils

Resposta ràpida a
la nevada de 2010

Els Voluntaris de
Protecció Civil vetllen
el territori
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La recuperació de l'institut-escola

Gots reutilitzables
El Punt d'Informació Juvenil Raig ha
comprat un estoc de més de 4.000
vasos, que tenen la particularitat de
ser reutilitzables. L'objectiu és deixar-los a les entitats que organitzen
festes i recuperar-los, una vegada
hagin servit. Després de cada ús es
rentaran i es tornaran a disposició
del qui ho desitgi. El disseny del got
ha anat a càrrec d'Enric Carol.

Mor Rosa Sellarès
Dos dies abans de complir els 101
anys, el dia de Reis, ens va deixar la
nedadora navassenca Rosa Sellarès.
Era l'esportista catalana més veterana en natació. Sellarès va rebre
un emotiu homenatge el dia que va
fer 100 anys, a la piscina, i de la mà
del Club Natació Navàs. Aquell dia
va nedar 50 metres esquena,
establint el seu darrer rècord.

Amb la finalitat que el curs vinent el
poble disposi del llargament esperat
institut-escola, l’Ajuntament s'ha
compromès a posar a disposició de
la Generalitat els espais públics que
puguin acollir les aules del que ha de
ser en el futur un nou centre educatiu d'oferta pública. Per la seva part la
Generalitat farà un esforç econòmic
per dotar-lo dels recursos humans
que facin falta, per garantir la posada
en marxa del nou centre educatiu
d'oferta pública de secundària, i del
primer curs acadèmic. La preinscripció d'alumnes ja s'ha fet amb tota
normalitat, entre el 14 i el 25 de
febrer a l'escola Sant Jordi.
L'acord pactat entre l'alcalde de
Navàs, Josep Oliva i la consellera
d'Educació de la Generalitat, Irene
Rigau, va ser una ràpida resposta al
neguit i la preocupació que va generar entre la comunitat educativa,
les famílies, la plataforma Pro Institut
i el propi Ajuntament, l'anunci de
suspensió per motius econòmics del
projecte d'institut-escola per Navàs,

Imatge de la reunió

Salvador Redó (Regió7)

promès a finals d'any passat per
l'anterior govern de la Generalitat.
La resposta de suport dels pares
davant la vista de l'alcalde a la consellera va ser enèrgica, amb una tancada amb voluntat de ser indefinida a
l'escola. La protesta es va desactivar
quan es van fer públics els pactes
entre les dues institucions, l'autonòmica
i la municipal. L'Ajuntament ha ofert a
la Generalitat diferents opcions per
ubicar provisionalment les aules del
nou institut.

Aparcar als carrers Sant Genís i Sant Josep
Davant la petició dels veïns i comerciants dels carrers Sant Josep i
Sant Genís que varen presentar un
plec d'al·legacions a la proposta
formulada per l'Ajuntament per
variar la normativa d'aparcaments
quinzenals, s'ha acordat finalment
mantenir la norma existent, que
afecta l'aparcament de vehicles.

Així, és obligatori canviar la zona
d'estacionament, en un sentit o
altre del carrer cada quinze dies.
En el ple de gener, l'Ajuntament va
considerar els dos recursos presentats pels veïns, deixant sense
efecte l'acord municipal anterior
que proposava fer els canvis
d'aparcament per semestres.

Llibre de poemes en homenatge al Bisbe Antoni Deig
L'Ajuntament i l'Associació d'Amics
del Bisbe Antoni Deig van organitzar
un acte d'homenatge en record del qui
fou Bisbe de Menorca i emèrit de
Solsona, Antoni Deig i Clotet. L'acte,
que es va celebrar el 4 de març al
Casal Sant Genís, va servir per recordar l'il·lustre personatge, per actualitzar el seu pensament i la seva obra, a
través dels poemes del seu llibre 'Un
camí de camins'. L'homenatge va

comptar amb les intervencions del
president de l'Associació Amics del
Bisbe Deig, Carles Tejedor, de la monja
sor Lucia Caram, del seu amic Climent
Forner, i de l'alcalde Josep Oliva. En
un auster escenari, hi havia el bastórem del bisbe que li va servir en la
seva missió pastoral per atansar-se als
homes, una senyera i la pantalla on es
van veure les imatges dedicades al
Bisbe a l'espai 'Un tomb per la vida'.

L'acte va homenatjar el Bisbe Deig
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Dia de Carnestoltes

El 7 i 8 de maig, Fira de Primavera
La Fira de Primavera és l’activitat firal més important del poble i també el
principal aparador per donar a conèixer el dinamisme empresarial i comercial del municipi. La Fira de Primavera de Navàs és una de les més
antigues de Catalunya i s’ha convertit en un referent que anualment incrementa el nombre d’expositors i el nombre de visitants. Des del consistori, conjuntament amb la comissió de la fira, s’estan ultimant tots els
preparatius per a la celebració de la 79a edició, que aquest any serà els
dies 7 i 8 de maig. El certamen manté l'oferta d'activitats lúdiques, culturals i esportives amb espectacles, exposicions, concursos de pintura
ràpida i dibuix, trobada i cercavila de gegants, projeccions de cinema,
teatre, etc. En l'actualitat, ja es compta amb la inscripció d'un centenar de
parades que ompliran el Passeig de Ramon Vall. Les empreses tindran el
seu espai a l'Expo Navàs al pavelló municipal. El tema principal del
monogràfic del programa de la fira serà 'Pau Duarri i la seva obra'.

L'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil es presenta a Palà
L'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Navàs es va presentar a Palà
de Torroella dies enrere.
El president de l'AAVV de Palà, Joan
Closa, va presentar l'acte que va
comptar amb la intervenció de Josep
Isach, president del Voluntariat de
Protecció Civil, que va fer una exposició
sobre els objectius de l'entitat i la
seva interrelació amb els sistemes
d'emergència, la prevenció d'incendis
forestals, la revisió periòdica dels hidrants del municipi i suport als equip
de mossos, policia local i SEM.
El regidor de Governació de
l'Ajuntament de Navàs, Antoni López,
va valorar positivament la implantació
del grup de voluntaris i va demanar als
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veïns de Palà de Torroella que en cas
d'emergència es truqui al telèfon de la
Policia Local de Navàs, per tal de
poder activar tots els operatius
d'emergència el més ràpid possible.
Entre els assistents hi havia agents
dels cossos de la Policia Local de
Navàs i Mossos d'Esquadra.

La unificació en un sol dia del programa d'actes del Carnestoltes Infantil i
el Carnestoltes Reganser ha estat
positiu. Els organitzadors pensen a
repetir l'experiència en el futur. Un any
més la sortida massiva de nens i
nenes disfressats va donar una nota
de color a la rua que va enllaçar la
plaça de l'Ajuntament i la pista Sant
Jordi, encapçalats per una carrossa de
l'entitat organitzadora, Joves Actius,
caracteritzats de follets del bosc. La
ballaruca amb els 'Pocasolfes' i un
berenar amb coca i xocolata per
tothom va culminar un animat i divertit
carnaval. Per la seva part, el Carnaval
Reganser, adreçat al públic adult, va
protagonitzar una rua de disfresses i
comparses pel passeig de Ramon Vall,
fins a la pista Sant Jordi, on els esperava la flamant orquestra Girasol. Totes
les persones que anaven disfressades
tenien l'entrada de franc.

Torna l'Arrossada a
Castelladral
En el moment de tancar aquesta edició
estava previst celebrar el passat 13 de
març l'Arrossada de Castelladral, que
l'any passat es va suspendre a causa
de la nevada que havia caigut dies
abans. Un dels atractius de la diada
d'enguany va ser la trobada de tractors
d'època, que va despertar l'admiració
dels assistents. Van destacar els antics
vehicles agrícoles de motor amb una
mecànica molt menys sofisticada que
l'actual. El grup del Pi Tort va repartir
uns quants centenars de quilos d'arròs,
mentre la mainada gaudia d'una atracció inflable i Jordi Soler ho amenitzava
amb una ballada popular. El dia abans
es va programar una sortida a peu i en
bicicleta al Molí de Planès.

Renovació del DNI

L'associació es va presentar a Palà

A petició de l'Ajuntament, la unitat
mòbil de la policia de l'Estat ha programat dues visites per renovar i expedir
DNI. La primera jornada es va fer el 4
de febrer i la segona serà el 31 de
març. Una tercera llista d'espera està
pendent que es fixi la data. En total,
s'hauran expedit uns 300 carnets.

LA PLAÇA
El 3r Critèrium de
Ciclisme, el 5 de juny

Diàleg dels escolars amb l'alcalde

El diumenge 5 de juny es disputarà el
III Critèrium de Ciclisme Grans
Clàssiques, seguint la pauta de les
dues anteriors edicions, amb un recorregut de 116 quilòmetres, organitzat
pel Club Ciclista Alt Llobregat i la
col·laboració de l'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament.
El dia abans s'organitzaran curses
populars al passeig de Ramon Vall,
entre altres novetats de l'edició
d'aquest 2011.

La sessió de diàleg va ser interessant

IV Cros Sant Jordi
El proper dissabte 16 d'abril se celebra
el quart Cros Sant Jordi de Navàs en
una prova de 10 quilòmetres pel nucli
urbà i per camins de terra. La participació es limita a 350 persones i està
organitzada pel Club Triatló de Navàs
amb la col·laboració de l'Ajuntament.
El cros té una part més exigent però
enguany s'han suavitzat els pendents
de la segona part de la cursa per fer-la
més assequible a tots els nivells. Les
inscripcions es poden fer a l'adreça
www.crosdesantjordi.blogspot.com.

Trobada de clàssics
Els amants del motor tenen una cita el
proper diumenge 3 d'abril. L'entitat
Mustang Motors Navàs organitza una
Trobada de Cotxes Clàssics amb una
concentració al passeig de Ramon
Vall, esmorzar popular i lliuraments de
plaques pels vehicles participants.
La trobada és oberta a tothom qui tingui un vehicle de més de 25 anys,
nacional o d'importació, que funcioni
i pugui fer la Ruta de les Colònies fins
a Berga. A la tornada tots els conductors tindran un record de la jornada.

Una vintena d'alumnes de 5è de
primària del col·legi Sant Josep van
participar en una xerrada amb
l'alcalde Josep Oliva per descobrir el
funcionament intern de l'Ajuntament
i les motivacions personals que
impulsen les persones a treballar pel
bé comú.
L'objectiu de la trobada era conèixer
per dins la seu del govern municipal,
desenvolupar la consciència de
pertànyer a una comunitat i oferir
una aproximació al funcionament i
organització del consistori. Un altre
dels objectius era que els alumnes
coneguessin millor els mecanismes
de presa de decisions i dialogar amb

l'alcalde. La visita va constar d'una
breu explicació de l'organització
municipal, una visita a l'edifici i una
entrevista a l'Alcalde amb preguntes
que els nens i nenes havien preparat.

Reunió de la Junta de Seguretat
Amb la finalitat d'analitzar i valorar
la situació de la seguretat pública al
municipi, el passat 25 de febrer es
va reunir la Junta Local de Seguretat,
amb l'assistència del delegat del
Govern de la Generalitat, Jordi
Moltó, els sotsinspector i sergent
dels Mossos d'Esquadra, Jaume
Roca i Elisabet García, el cap de la
Policia Local de Navàs, Sergi
Ramos, el regidor de Governació,
Antoni López, i l'alcalde Josep
Oliva. Segons les dades aportades
pels Mossos, Navàs es troba per

sota de la mitjana catalana de fets
delictius. El Bages registra el 32% i
Navàs el 20% entre febrer de 2010
i gener de 2011, una xifra lleugerament superior respecte anys anteriors.
Els membres de la Junta de
Seguretat van fer una lectura positiva de la coordinació entre Mossos
i Policia Local que ha permès ser
més eficients. En aquest sentit, es
mantindrà el projecte de policia de
proximitat amb patrulles mixtes i
tasques de prevenció.

Els escolars participen al Dia de l'Arbre
Aquest any, com a conseqüència del
mal temps, es va haver d'ajornar el
Dia de l'Arbre fins a principis de
febrer amb la participació de dos
cursos de primer i segon de primària
dels centres CEIP Sant Jordi i Sant
Josep.
A les 10 del matí el col·legi Sant
Josep va plantar dos pins pinyers
(Pinus pinea) al Parc de l'Estació i el
CEIP Sant Jordi ho va fer a les 11 del
matí amb quatre alzines (Quercus
ilex) dins del recinte de la mateixa
escola. Els 135 alumnes de les dues
escoles van gaudir d’un esmorzar de
pa amb xocolata i una mandarina,
que van compartir amb les autoritats

Fotografia de grup amb els escolars

locals.
Per plantar tots els arbres es va utilitzar terra orgànica i compost cedit
pel Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus a partir de la fracció orgànica del municipi.
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L'Ajuntament potencia un
enllumenat públic eficient
L’Ajuntament ha fet dues actuacions
molt importants en l’àmbit de les
instal·lacions de l’enllumenat exterior
amb l'objectiu de ser més eficient i
obtenir un estalvi energètic i en conseqüència econòmic. En aquest sentit, s'ha actuat al Passeig Ramon Vall i
al Carrer i Plaça de l’Església.
Les instal·lacions que s’han realitzat
tenen una classificació d’eficiència
energètica classe A i utilitzen làmpades
d’halogenurs
metàl·lics
ceràmics de 70 watts de potencia
amb un rendiment lumínic de 100
lm/w. Només al Passeig s’ha passat
de 112 lluminàries ( 2 globus per 56
columnes) amb una potència
instal·lada de 11,2 kW (112 làmpades
de 100w) a 52 columnes amb 52 lluminàries de 70w, fet que suposa una

potència instal·lada de 3,64 kW (menys
que en un habitatge) Representa una
reducció de la potencia instal·lada en
un 67,5% i en conseqüència l’estalvi
econòmic serà també d’un 67,5%.
L'Ajuntament també ha instal·lat rellotges astronòmics a tots els quadres
de comandament, ha canviat totes les
làmpades de l’estació d’autobusos i la
plaça de l'Escola de Música funciona
amb energia solar.
Racionalitzar l'energia
Les mesures que aquests dies està
proposant el govern per tal de fomentar i obtenir un estalvi energètic posen
de manifest la importància que té per a
tots fer una utilització racional dels
recursos energètics. Des de Navàs se
segueixen aquestes directrius.

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
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Torna l'espai outlet
per als comerços
El diumenge 20 de març tornava
l'Espai Outlet i Promoció a la plaça de
l'Ajuntament que organitza la Unió de
Botiguers i Serveis de Navàs. El certamen omplia de parades i productes de
tota mena aquest cèntric espai. La
iniciativa uneix esforços en l'àmbit del
comerç local, fent pinya a través d'una
activitat lúdico-comercial que projecta
exponencialment l'oferta de serveis
de Navàs, en el marc d'una jornada on
es donen cita les activitats festives, la
gastronomia, la música en directe i
propostes adreçades a la mainada.

La iniciativa repeteix l'èxit anterior

LA PLAÇA

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

Renovem el compromís
S’acaba una legislatura i aviat començarà la campanya
electoral per a les properes eleccions municipals.
Des de CiU us volem dir que no canviarem ni la nostra
manera de fer ni la nostra manera d’entendre Navàs per
intentar millorar els resultats electorals: seguirem fidels
al nostre estil, al que vosaltres ja coneixeu i al que
creiem que és el millor per al nostre poble. Defugirem,
com hem fet aquests 4 anys, les baralles polítiques i la
crispació, destinarem el nostre esforç a fer feina i no pas
a criticar els altres grups polítics, i no entrarem tampoc
en dir quines coses s’han fet només gràcies a nosaltres
perquè creiem que la bona gestió del govern municipal
es deu, en gran part, a l’interès i la participació de tots
els navassencs i navassenques.
Acabem una legislatura que no ha estat gens fàcil: les
condicions econòmiques són desfavorables, els projectes necessiten un plus d’imaginació per trobar el
finançament adequat, i la necessitat de formar una
coalició a l’equip de govern ens ha fet assumir decisions
que a vegades no ens han estat fàcils.
Tot i això, amb el lideratge del Josep Oliva, que fa dos
anys i mig que es va estrenar com alcalde, Navàs ha fet
un salt important en aquells eixos que ens vam marcar

com a prioritaris de cara a aquesta legislatura: l’atenció a
la ciutadania, la qualitat de vida, l’eficiència en la gestió i
l’estimulació del sector econòmic. Eren uns reptes no
gens fàcils d’assumir, però els nostres esforços s’havien
de destinar cap a aquestes línies de treball. Només cal
mirar tot el que s’ha fet i comparar-ho amb poblacions
del nostre voltant per veure que els navassencs podem
estar molt satisfets de la gestió duta a terme: la gespa
del camp de futbol, l’ampliació de l’Ajuntament amb la
creació de la Oficina d’Atenció Ciutadana, la rehabilitació
de l’Escola de Música, el Parc de l’Estació, la renovació
del Passeig, els nous aparcaments a la Carretera de
Berga, el canvi d’ubicació i la potenciació del mercat, la
remodelació del carrer de l’església... No hem estat parats ni un sol moment, i aquests en són els resultats.
L’equip de CiU, amb el Josep Oliva al capdavant, ha
treballat incansablement i amb la ferma convicció que
era possible fer més amb menys, gestionant eficientment. A això ens hem dedicat, els resultats els teniu a la
vista, i a això ens oferim a continuar fent si continuem
gaudint de la vostra confiança. Renovem el compromís!
Moltes gràcies a tots.
		

CiU de Navàs
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ENTREVISTA:

Anna Fontquerni

Cap del SEM a la Catalunya Central

“Nosaltres hi som
per donar una
oportunitat de vida”

A

bans d'acabar l'any la metgessa
navassenca Anna Fontquerni va
ser nomenada cap territorial del
Servei d'Emergències Mèdiques de la
Generalitat després de dirigir el SEM
d'Osona els darrers anys.
- Com han anat aquests primers
mesos de feina?
- Han estat tres mesos molt intensos, d'activitat, que han servit per
situar-me i per fer-me una millor idea
de què implica. Sempre que inicies
una etapa nova, el moment de conèixer el nou entorn i entendre què s’espera
de tu és un moment estimulant.
- Què és el que li agrada més de la
seva feina?
- Intentar que hi hagi les millors
condicions perquè qualsevol persona
que pateixi una emergència sanitària a
qualsevol zona de la Catalunya Central,
pugui rebre-la de la millor manera possible, tenint en compte que abans que
nosaltres arribem el problema ja s’ha
produït. Nosaltres hi som per donar
una oportunitat de vida a algú que ha
perdut quelcom important: la salut.
- Expliqui’ns les diferències entre
coordinar el SEM a Osona i fer-ho al
conjunt de les comarques centrals?
- Realment és molt diferent, a Osona
era la coordinadora de la UCI mòbil de
Vic i en el dia a dia era un dels metges
de la unitat; l’equip tenia unes 20 persones. Ara coordino 5 UCI mòbil i 29
unitats de Suport Vital Bàsic amb una
població de referència de més de mig
milió de persones. Ara fer guàrdies
com a metge és a costa del meu
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temps personal i m’agrada encara
més que mai perquè és el moment en
què entenc algunes de les coses que
m’expliquen els professionals i on,
sobretot, mantinc el contacte directe
amb els pacients que tant m’agrada.
- Com és un dia de feina?
- Una sorpresa. Els dies comencen
molt d’hora, abans de marxar de casa,
en llegir el correu que pugui haver arribat durant la nit i veure si hi ha algun
tema urgent que sigui prioritari. En
sortir de casa ja conec quina agenda
tinc per a aquell dia i quins temes cal
resoldre. Durant el dia segur que apareixeran novetats o situacions inesperades. Sempre treballo escoltant els
incidents en què estan implicats els
equips.
- Parli’ns del perfil i del nombre de
professionals que el SEM mobilitza
a la Catalunya Central?
- Al SEM tenim dos tipus d’unitats.
Les de Suport Vital Bàsic, on van 2
tècnics de transport sanitari i les unitats de Suport Vital Avançat, les que
coneixem com a UCI mòbil. Hi van 3
persones: tècnic de transport sanitari,
infermera i metge. Les primeres són la
peça clau del sistema, les que arriben
primer, fan les primeres maniobres i
també detecten si cal l’activació de
més recursos o a l’inrevés, l’anul·lació
d’alguns recursos que estaven activats, el que els permet ser operatius
per poder donar resposta a altres incidents. I les segones atenen pacients
de major gravetat, en la majoria de les
ocasions amb el suport d’un equip de
suport vital bàsic.

- Quantes actuacions fa el SEM de
mitjana cada dia?
- A la Catalunya Central el SEM fa 125
actuacions de mitjana al dia i aproximadament en 25 d’aquestes hi intervenen Unitats de Suport Vital Avançat
(UCI mòbil).
- Quina ha de ser la relació amb els
agents que intervenen en situacions
d’emergència (Policia Local, Mossos
d’Esquadra, Bombers, etc.)?
- Evidentment de màxima col·laboració
i coordinació. No només amb la resta
d’equips d’emergència sinó també
amb la resta del sistema sanitari, CAP
i hospitals de la zona.
- Vostè ha defensat la necessitat
d’acostar el servei al territori. Com
s’aconsegueix aquesta territorialització actuant des de Manresa?
- Cal tenir els avantatges d’una institució gran, amb la possibilitat de treball
en xarxa que implica, i alhora amb la
capacitat d’adaptar-se a les peculiaritats de cada zona. En aquest sentit, fa
aproximadament un any, el SEM va
iniciar un procés de territorialització
posant com a base les regions, model
que havien posat en marxa prèviament altres serveis d’emergència.
- Expliqui’ns la tasca que fan en el
camp dels procediments sanitaris.
- S’han marcat dos objectius principals: que el pacient obtingui la millor
atenció independentment del lloc on
es trobi i que obtingui la màxima coordinació entre equips. Són problemes
de salut que anomenem temps-depenents, on cada minut guanyat és clau.

