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Hi ha moments en què, des de l'Ajuntament
mateix, ens dóna la sensació que el poble no
es transforma amb la rapidesa que als inte-

grants de l'equip de govern ens agradaria. Però som
conscients que les grans obres es comencen pels fon-
aments i ara, davant de diferents projectes, estem en
la fase d'assegurar que es podran fer realitat i que el
finançament serà el millor. Volem que importants
obres urbanístiques per al municipi tinguin el mínim
impacte econòmic sobre les famílies del poble. Són
obres molt importants. Estem fent de formiguetes.
Estem demanant ajudes a totes les administracions
perquè Navàs pugui tenir les infrastructures que es
mereix amb un cost raonable.

A les portes de les festes de Nadal podríem dir,
metafòricament, que hem fet una bona colla de cartes
als Reis. Volem que ens ajudin a tirar endavant obres
a la llar d'infants, a la plaça Espanya, a la biblioteca, a
les infrastructures rurals, a la llera del Cardener, etc.
Treballem per aconseguir un municipi cohesionat
entre el nucli urbà i les zones rurals. Treballem perquè
tots ens sentim a gust.

Des de La Plaça, aprofito aquestes ratlles per desit-
jar unes bones festes a tothom. 

Maria Àngela Estruch i CarbonellMaria Àngela Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs

Sembrem per poder recollirSembrem per poder recollir

Una  residènciaUna  residència
de qualitatde qualitat
Una  residènciaUna  residència
de qualitatde qualitat
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D es de fa anys, l'Ajun-
tament de Navàs ha donat

suport a totes les accions que
s'han portat a terme per tal d'a-
conseguir l'anhelat desdobla-
ment de l'eix del Llobregat.
Aquestes obres, finalment,
seran una realitat a partir de
principis de l'any vinent. Això
significarà que durant uns
mesos haurem de conviure
amb els entrebancs que
suposaran els treballs d'am-
pliació de la C-1411 entre
Sallent i el límit municipal de
Puig-reig. Una vegada superat
l'escull de les obres podrem
disposar d'una carretera autèn-
ticament europea, que ens aju-
darà a apropar-nos  tant a les
poblacions que tenim al sud
com al nord.

La conversió de l'Eix del
Llobregat amb
autovia haurà
de significar
una reducció
significativa
dels proble-
mes de trànsit

que vivim de forma sovinteja-
da, sobretot els caps de set-
mana amb tot el flux de vehi-
cles procedents de l'àrea metro-
politana.

Amb el desdoblament
estarem més a prop de Manresa
i de Barcelona, però també de
Berga. Aquest apropament aju-
darà que cada vegada hi hagi
més parelles joves que no tin-
guin la necessitat d'haver de
marxar a viure fora del nostre
municipi. Anar a treballar a
diari a molts punts de la
província serà més fàcil i més
ràpid.

A l'Ajuntament volem que
aquest desdoblament afavo-
reixi al màxim el nostre
municipi. Per això ens estem
movent perquè es faciliti un
accés al polígon industrial,  que

des de fa anys
estem poten-
ciant perquè al
nostre poble
es creï riquesa
i llocs de tre-
ball.

Arriba el desdoblament
A principis del 2001 començaran les obres de l’esperada ampliació

de l’eix del Llobregat. El desdoblament es farà, en aquesta fase,
entre Sallent i el límit municipal de Puig-reig

Durant uns mesos,Durant uns mesos,
haurem de conviurehaurem de conviure

amb les obresamb les obres. . .. . .
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Les obres a l’eix
del Llobregat
convertiran la

carretera en una
via veritablement

europea

Nova numeració 
de carrers

Des dels serveis tècnics
municipals s'està treballant
per a l'ordenació i infor-
matització de la numeració
dels carrers de Navàs.
L'objectiu d'aquesta iniciati-
va és regularitzar la
numeració existent per ade-
quar-la al creixement que ha
tingut el nostre poble.  Les
zones de més expansió els
darrers anys són el barri
Bonavista, passeig de Cir-
cumval·lació i el sector de la
Residència d'Avis. Coinci-
dint amb aquest treball de
numeració s'ha repartit un
plànol a totes les empreses
de la zona industrial on hi ha
la localització de cada indús-
tria i la seva corresponent
numeració. Gràcies a aquesta
feina de numeració serà més
fàcil la localització de les
finques i la tramitació de
documentació urbanística.
També se'n beneficiarà el
servei de Correus.

Reparacions al
carrer Verdaguer

La regidoria d'Urbanisme i
Obres està portant a terme
obres de reparació al carrer
Mn. Cinto Verdaguer, entre
el carrer de la Creueta i el de
Sant Cugat. La presència
d'aigües subterrànies havia
deteriorat la base i el mateix
asfalt del carrer. Les obres
consisteixen en el buidat d'un
metre de fondària de la part
central de la calçada.
Posteriorment s'haurà de
tornar a compactar la terra i
col·locar una nova capa
asfàltica.
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A la recerca de subvencions
Una part de la feina d'un equip de govern

com el de Navàs se centra en la tasca de
captació de recursos econòmics a institucions
superiors per tal de poder executar projectes que
amb el finançament local seria impossible mate-
rialitzar. Això significa un pelegrinatge constant
per part de l'alcaldessa i regidors a instàncies
com la Diputació, la Generalitat o la Unió
Europea perquè aquestes institucions avalin
projectes tan importants per al nostre poble com
la urbanització del sector de la plaça Espanya o
les noves piscines municipals, per posar només
dos exemples significatius.

La recerca constant d'ajudes esdevé una
feina, inicialment poc agraïda, però que amb el
temps ha de donar els fruits esperats.
L'alcaldessa Maria Àngels Estruch comenta que
"en el cas de la plaça Espanya hem demanat
una ajuda de cent milions de pessetes a la Unió
Europea i cinquanta més a la Generalitat
perquè volem reduir al màxim l'impacte que tin-
dran les contribucions especials sobre els veïns
del sector". Però les ajudes que es demanen no
únicament van adreçades a grans infrastruc-
tures. També es vol el suport per a altres equipa-
ments que ajuden a millorar la qualitat de vida
de la població: biblioteca, llar d'infants, etc. 

L’ampliació de la zona industrialL’ampliació de la zona industrial
La cartera de projectes que té en aquests

moments l'Ajuntament de Navàs és important i
agafa tots els fronts. Si no hi ha res de nou, les
obres del nou polígon industrial començaran a
caminar aquesta propera primavera. Tot el
procés previ a les obres està en marxa i, si no hi
ha cap entrebanc, els treballs començaran el
març. El mes de gener es decidirà l’empresa
adjudicatària d’entre les que hagin presentat les
seves ofertes segons el plec de condicions. 

Altres projectes que el consistori té entre
mans són la travessia urbana, a punt d'executar-
se, la portada d'aigües a la Vall d’Hortons, la
calefacció de la llar d'avis, la possibilitat de
col·locar plaques solars tèrmiques la Residència
d'Avis, etc. 
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Navàs busca ajuts per als projectes que han de transformar el poble

ON HEM DEMANAT DINERS?ON HEM DEMANAT DINERS?

A LA UNIÓ EUROPEAA LA UNIÓ EUROPEA

Plaça EspanyaPlaça Espanya 100 100 milionsmilions

Llar d'infantsLlar d'infants 53,4  53,4  

A LA GENERALITATA LA GENERALITAT

Plaça EspanyaPlaça Espanya 50  50  milionsmilions

Agència Catalana AiguaAgència Catalana Aigua 21   21   
Llera CardenerLlera Cardener 17   17   
Ctra. Can FlautesCtra. Can Flautes 15   15   
Aigua Vall d'HortonsAigua Vall d'Hortons 15    15    
BibliotecaBiblioteca 13   13   
Teatre PalàTeatre Palà 12    12    
Arranjaments aiguatsArranjaments aiguats 5    5    
Accessos a masiesAccessos a masies 3     3     
Enllumenat públicEnllumenat públic 1,7    1,7    
Xarxa clavegueramXarxa clavegueram 1     1     
Il·luminació Palà/VallsIl·luminació Palà/Valls 1  1  

A LA DIPUTACIÓA LA DIPUTACIÓ

PiscinesPiscines 49 49 milionsmilions

Il·luminació Sant CugatIl·luminació Sant Cugat 2,6  2,6  
Promoció OcupacióPromoció Ocupació 0,90,9
EsportsEsports 0,6     0,6     
Consell JoventutConsell Joventut 0,3     0,3     
Fira PrimaveraFira Primavera 0,3    0,3    
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75 residents i llista d’espera
per a la Residència d’Avis
L a Residència d'Avis de

Navàs ha passat recent-
ment un control de qualitat
assistencial segons les direc-
trius que dóna el departament
de Benestar Social de la
Generalitat. Professionals
independents de la Fundació
Avedis Donabedian han avalu-
at els indicadors de qualitat en
el funcionament i la gestió
d'aquest servei municipal.
L'examen ha passat amb bona
nota i el treball que realitzen
els professionals del centre ha
estat  reconegut i considerat.

A la Residència d'Avis de
Navàs hi ha 75 places, totes
ocupades. La mitjana d'edat
dels residents (53 dones i 22

homes) és de 84 anys. La per-
sona de més edat és Montserrat
Sallés, de 96 anys,  que en fa
quinze que viu a la Residència.
La llista d'espera per entrar-hi
és força important. Els
navassencs hi tenen preferèn-
cia per davant de veïns d’altres
pobles.

Cada setmana, unes trenta
persones del Voluntariat de
Càritas Parroquial fan pro-
grames d'animació i dina-
mització al centre geriàtric. Cal
dir també que dos objectors hi
fan el servei civil. La residèn-
cia ofereix altres serveis com el
de menjador,  bugaderia, centre
de dia, o el seguiment d’una
estació mteorològica.

CalendariCalendari
d’activitats de lad’activitats de la
Residència Residència 
DESEMBRE

Diumenge, 17 - 5 tarda
Espectacle amb Dani Màgic

Dimecres, 20 - 2/4 de 5 tarda
Berenar amb el Patronat
Municipal

Dijous, 21 - 2/4 de 6 tarda
Concert de Nadal amb l'Aula
de Música

Divendres, 22 - 10 matí
Vetllada amb el Col·legi Sant
Josep

Divendres, 22 - 2/4 de 5
tarda
Cagatió amb el Voluntariat
de Càritas

Diumenge, 24 - 2/4 de 5
tarda
Concert amb la soprano
Montserrat Bella
A les 7 tarda
Sopar tradicional de Nadal

Dilluns, 25  - 10 matí
Missa de Nadal
1 migdia
Dinar de Nadal

Dimarts, 26 -2/4 de 5 tarda
Sortida cap als Pastorets de
l'Ametlla de Merola

Diumenge, 31 - 7 tarda
Sopar de Cap d'Any i raïm
de la sort

GENER

Dilluns, 1 - 1 migdia
Dinar especial d’Any Nou

Divendres, 5 - 6 tarda
Cavalcada de Reis i regals

Diumenge, 7 -2/4 de 5 tarda
Lliurament premis concurs
de pessebres i ball

El dia més calorós de l’any 2000 a
Navàs va ser el 25 d’agost, amb 38,8º.
La temperatura més baixa d’aquesta
tardor ha estat de -2,8º, el dia 10 de
novembre. 

En tot l’agost, només es van recollir

23,5 litres d’aigua. El setembre en van
caure 27,5, i a l’octubre es van recollir
31,5 litres de pluja. Cal dir que els
mesos d’octubre i novembre, general-
ment plujosos, han estat molt secs
aquest any.

C L I M A T O L O G I AC L I M A T O L O G I A

P e r  D e l f í  V i l a s e c a
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Nou arquitecte
tècnic municipal

L'equip de govern ha con-
siderat oportú reforçar els
serveis tècnics municipals
amb la contractació d'un
arquitecte tècnic en contracte
de pràctiques. La voluntat és
una millora dels serveis rela-
cionats amb l'urbanisme
municipal: des de l'orga-
nització de la brigada muni-
cipal fins a la redacció de
projectes. 

Augment moderat de les taxes
E l ple municipal del 6 de

novembre passat va
aprovar la modificació de les
ordenances fiscals i els preus
públics per a l'any 2001 en un
percentatge que, en la majoria
de casos, se situa en un incre-
ment que va entre els 2% i el
3%. En total, s'han modificat
dotze ordenances, que són les
següents: 
- Impost sobre béns immobles.
-Impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica.
- Taxa per expedició de docu-
ments.
- Taxa per serveis funeraris.
- Taxa per recollida de residus
sòlids urbans.
- Impost d’activitats eco-
nòmiques
- Taxa subministrament d'ai-
gua potable.
- Taxa per a llicències urbanís-
tiques.
- Taxa per la instal·lació de
parades, casetes de venda,
atraccions...
- Taxa per la prestació de
serveis assistencials de la
Residència d'Avis.
- Taxa per la prestació dels
serveis d'ensenyaments espe-
cials en establiments munici-
pals.

Els impostos relacionats
amb la creació de nous llocs de
treball i activitat econòmica no
s’apugen. Un dels que afecta
més persones és el relacionat
amb els vehicles que, per
exemple, s’apuja 170 pessetes
respecte l'any anterior per a
vehicles de 8 a 12 CV fis-
cals.Hi ha algunes taxes que
tot i que pugen lleugerament
encara no permeten autofi-
nançar el servei. Aquest és el
cas del cementiri, reg, residus
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Els aiguats del 10
de juny porten cua

El nostre consistori ha
hagut de reaccionar amb
diligència arran dels aiguats
que van afectar el municipi
el 10 de juny passat. Ja s'han
fet moltes gestions i algunes
obres per reparar els danys.
Els principals desperfectes
van ser:

-Enderroc d’un mur de
contenció entre la C-1410 i
la plaça de la Indústria.

- Destrosses a l'escullera
esquerra del riu Cardener, al
seu pas per Can Flautes.

- Desfeta de camins rurals.
- Malmesa de conduccions

d'aigua a diferents punts de
Palà, Can Flautes i rodalies.

- Afectacions a trams de la
xarxa d'enllumenat entre
Palà de Torroella i la Rata.

- Desperfectes greus a la
teulada de l'antic convent de
Palà de Torroella.

L'Ajuntament ha rebut
una subvenció de 5 milions
per tirar endavant les actua-
cions més urgents. S'esperen
noves partides per afrontar
totes les despeses generades
pels aiguats, d’uns 40 mi-
lions de pessetes.

sòlids urbans, piscina... Entre
les taxes que baixen hi ha la de
l'expedició de documents amb
la compulsa corresponent.

22 pessetes al dia per la22 pessetes al dia per la
recollida de brossarecollida de brossa

Tot i l'increment que ha
aprovat el consistori navas-
senc en la taxa per a la recolli-
da de brossa, el preu a pagar
per habitatge és de 8.100 pes-
setes. Això significa que cada
unitat familiar únicament paga
22'19 pessetes al dia per dis-
posar d'un servei que li recull
la brossa que genera.

L’augment de la majoria de
taxes és del 2%. Aquest és el
cas, per exemple, del servei
funerari. Quant al servei
d'aigua potable, s'ha modificat
el sistema de càlcul de la taxa.
Això significarà un benefici
per a aquells qui consumeixen
poca aigua. És una mesura per
racionalitzar el consum d’ai-
gua, tal com propugnen els
especialistes en medi ambient.
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A partir del nou any, els
veïns de Navàs notaran

canvis en la neteja viària, un
servei que fins ara portava a
terme directament una brigada
municipal que disposava d'un
vehicle tipus dumper adaptat.
Ara, la responsabilitat de la
neteja als carrers del poble

anirà a càrrec de l'empresa
navassenca de Josep Maria
Santmiquel, que des de fa una
bona colla d'anys ha demostrat
la seva efectivitat en la recolli-
da de brossa.

Per tal de poder executar la
feina de neteja als carrers de la
forma més acurada i àgil, l'em-

Navàs ja té setze àrees amb
contenidors per a la recollida selectiva

En el decurs d'aquest any 2000,
Navàs ha aconseguit implantar un
total de setze àrees on hi ha concen-
trats contenidors per al reciclatge del
paper, cartró, vidre i envasos que
faciliten que la població porti a
terme la recollida selectiva.
Actualment el nostre municipi
supera els nombre mínim d'àrees de
recollida selectiva que fixa la norma-
tiva: una zona de contenidors per a
cada 500 habitants. L’any passat

Navàs disposava de tretze d’aquestes
zones i enguany s'ha arribat a les
setze. Actualment també hi ha con-
tenidors a nuclis rurals com el Mujal,
Castelladral, Palà i Sant Salvador. A
banda d'aquestes zones, a Navàs es
disposa d'una minideixalleria mòbil
que es pot localitzar el primer dis-
sabte de cada mes al mercat. Allà
podreu portar-hi oli fregit, piles, flu-
orescents, tintes de fotocopiadores,
impressores, etc.

Canvis en el servei de neteja viària
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Recollida de cartró
als comerços

La recollida selectiva de
cartró als comerços de Navàs
ha començat amb bona respos-
ta. El nou servei  ha permès
recollir dos mil quilos de
cartró en el decurs dels dos
primers mesos. Aquest materi-
al es ven a una empresa de
reciclatge.

La recollida es fa cada dues
setmanes i, per facilitar el
servei, l'Ajuntament informa
les botigues amb 24 hores
d'antelació.

presa concessionària ha com-
prat un vehicle d'última ge-
neració, amb braços articulats i
aspiradors que han demostrat la
seva validesa en altres
municipis on ja està funcio-
nant. Aquesta nova màquina té
un cost econòmic que se situa
entre els 17 i els 20 milions de
pessetes, segons els accessoris
que finalment s'hi col·loquin.

L'alcaldessa Maria Àngels
Estruch considera que és
important el paper de
l'Ajuntament, però considera
que "tenir el poble net no
depèn només de l'Ajuntament.
Cal la col·laboració de tots els
ciutadans i ciutadanes. Un
poble net és el que s'embruta
menys, no el que es neteja més.
Desitgem molts èxits a l'empre-
sa del Sr. Santmiquel en la
nova tasca que emprendrà
properament".

La previsió és que aquest
vehicle de neteja romandrà en
servei cada dia des de les 6 fins
a les 10 del matí, i de les 2 a les
5 de la tarda. 
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Més de cinquanta anys de botiga oberta
El comerç de Navàs està de festa. 27 establiments

del poble han complert 50 anys o més d’activitat.
La botiga més antiga és Calçats Castella, amb més de
110 anys. La regidoria de Promoció Econòmica de

l’Ajuntament i l’UBIS de Navàs van voler fer un
reconeixement públic a aquestes botigues. En el marc
de la Fira de Tardor, se’ls va entregar un diploma
commemoratiu de la celebració.

Trasllat de despatxos
a l’Ajuntament 

L'Ajuntament ha decidit fer
una reestructuració de les
dependències municipals.
L'expedició de documents ha
crescut d'una forma notable i
ha posat en evidència la
manca d'espai per al personal
administratiu i serveis tècnics.
Ara, els serveis de comptabi-
litat i economia es podran tro-
bar a l'antic despatx dels
serveis tècnics (arquitecte). A
la segona planta de l'edifici
consistorial, s'hi han ubicat els
serveis tècnics, amb despatxos
per a l'arquitecte, l'arquitecte
tècnic, l'enginyer, i el regidor
d'Obres i Urbanisme.

El CAP disposarà
d’un dentista

L’Ajuntament de Navàs ha
demanat una subvenció per
dotar el Centre d'Assistència
Primària (CAP) de l'equipa-
ment necessari perquè un den-
tista hi pugui treballar en les
millors condicions. En aquests
moments, el CAP del poble no
ofereix aquest servei, cosa que
fa que moltes famílies d’hagin
de desplaçar a altres municipis
per anar al dentista, amb la
incomoditat, pèrdua de temps
i despesa que aquests trasllats
suposen. Si podem tirar enda-
vant el nostre projecte, el
servei de dentista es podrà
oferir al poble mateix.

El 904 10 55 55, telèfon
per a les ambulàncies
A Navàs també ens afecten els canvis

en el servei de transport sanitari que es
van aplicar l'1 de novembre passat.
Actualment al Bages hi ha un total de
nou ambulàncies: quatre en servei les
24 hores del dia (Sallent, Castellbell i el
Vilar, Cardona i Manresa) i cinc que
fan serveis programats. El conjunt del
servei és coordinat des de Vic. Per a de-
manar una ambulància cal trucar al telè-
fon 904 10 55 55. Es preveu que  una
ambulància arribi al lloc indicat en
menys de vint minuts. El Servei Català
de la Salut ens ha assegurat que el fet
que la coordinació es faci des de Vic no
ha de provocar demores en el servei, ni
traves de caràcter administratiu.

Un dels comer-
ços guardonats
va ser la farmà-
cia Maristany
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200 ocupats més durant el 2000

Un total de 77 persones han trobat feina a
través de les ofertes que ha canalitzat el

Servei de Promoció de l'Ocupació (SPO), depe-
nent de l'Ajuntament de Navàs. Del total d'atu-
rats que s'han incorporat al món laboral, 54 han
estat dones (70%) . Destaca el fet que 21 per-
sones s'han inserit en la indústria de les arts grà-
fiques i 8 al tèxtil i indústria agroalimentària. La
resta han anat a sector ben diversos. Pel que fa a
l'estudi de l'evolució de l'atur a Navàs també és
significatiu que hi ha hagut aquest any 138 per-
sones que han trobat feina sense passar per cap
servei oficial de recerca laboral. 

Tornant a les dades del Servei de Promoció
de l'Ocupació,  en el decurs de l'any 2000 s'hau-
ran fet un total de 128 entrevistes, de les quals
el 74% correspon a dones i el 26% a homes. Per
edats, un 51% dels usuaris tenen menys de 26
anys, un 42% entre 26 i 45 anys i un 7% supe-
ren els 45 anys. Les estadístiques demostren que
tres quartes parts dels aturats només tenien
estudis primaris com el graduat escolar, ESO o
bé FP1. Un 17% han acreditat haver realitzat
estudis secundaris com el batxillerat, i un 8%
estudis universitaris.

Pel que fa a les ofertes de feina el Servei de
Promoció de l'Ocupació n'ha rebut un total de
173, majoritàriament d'empreses ubicades al
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77 aturats s’han col·locat a través de Promoció de l’Ocupació

Accions per al fomentAccions per al foment
del turisme i l'autoocupaciódel turisme i l'autoocupació

La Regidoria de Promoció Econòmica
actualment està participant en el Grup de
Competitivitat del Cardener que forma part
del nou consorci turístic creat per la zona
del Cardener i que engloba al municipis,
associacions i organismes públics d'aquest
territori.

També es forma part de Xarxa Set, que
es un organisme que dóna suport als
emprenedors en el nostre territori, i hem de
remarcar que el servei que s'està donant des
de l'Ajuntament en el decurs d'aquest any hi
ha hagut unes 50 consultes fetes a nivell
d'iniciatives emprenedores per crear nego-
cis amb estructura d'autònom i/o de soci-
etat. Participant en aquest col·lectiu, els
navassencs tenen la facilitat de participar
en jornades de creació d'empreses.  

terme de Navàs o rodalies. També hi ha hagut
43 ofertes d'empreses de treball temporal.
Sobretot, es demanen oficials de la branca tèxtil
-20 llocs- i peons del tèxtil -18 llocs a cobrir-.

LES DADES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓLES DADES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

Total d’entrevistes realitzades l’any 2000: Total d’entrevistes realitzades l’any 2000: 128128

Per sexesPer sexes Per edatsPer edats Per estudis Per estudis 
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Ben aviat tots els veïns de
Navàs veuran l'inici de les

obres de millora de l'estat de la
calçada de la carretera que
travessa el nucli urbà. Aquestes
obres, que arranjaran les nota-
bles deficiències que ara s'ob-
serven al ferm, han estat de-
manades reiteradament per part
de l'Ajuntament a la direcció
general de Carreteres, orga-
nisme que s'encarrega de l'ad-
judicació dels treballs. Segons
han informat els seus respon-
sables, les obres aniran a càrrec
de l'empresa Sorigué, en el
tram de l’accés sud fins a pas-
seig Circumval·lació. L'em-
presa Geovial és l'encarregada

de fer el projecte per  al tram
que va des de l'esmentat pas-
seig fins a l'accés nord.

Les obres hauran de servir
per millorar la imatge de les
entrades de Navàs i la travessia
urbana i, a la vegada, reduir la
sinistralitat. Els treballs  con-
sisteixen en la reparació a fons
de la calçada, amb una nova
capa d'asfaltatge. També està
previst que s’acondicionin els
vorals al sector oest, es
col·loqui la senyalització cor-
responent, s'habiliti espai per
apacar, i en el tram entre
Balmes i passeig de Circum-
val·lació, s'haurà de canviar el
clavegueram.
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Millores a la travessia urbana
L’Ajuntament ha pressionat perquè comencin les obres

Estudi sobre el
comerç de Navàs

La direcció general de
Comerç de la Generalitat s'ha
compromès a realitzar un
estudi de l'activitat comercial
a la nostra població.
L’objectiu d’aquest docu-
ment és calibrar el potencial
comercial de Navàs, ana-
litzar l'estructura actual del
sector comercial i fixar les
millors actuacions a fer per
optimitzar els recursos i
l’eficàcia del comerç a la
nostra població.

Per fer aquest estudi se
signarà un conveni a tres
bandes entre la Unió de
Botiguers, la Generalitat i
l'Ajuntament per tal de
col·laborar en l'execució del
treball.

Bona resposta a la
web municipal

L'Ajuntament de Navàs
està satisfet de la bona
resposta ciutadana que està
tenint la pàgina web del
municipi. La primera valo-
ració és que s'ha aconseguit
que una part dels ciutadans -
encara petita- facin servir la
web per a fer-hi determinats
tràmits i consultes. També ha
estat interessant la consta-
tació que navassencs que
viuen a l'estranger l'han con-
sultada i han fet arribat la
seva felicitació a l'Ajun-
tament.

La pàgina web de Navàs
es va presentar en el decurs
de la Fira de Primavera de
l'any passat i, a part de la
informació general i turísti-
ca, permet transmetre sug-
geriments, queixes i executar
alguns tràmits burocràtics.
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Primera trobada de joves
de Sant Salvador de Torroella i de Palà

Sant Salvador de Torroella
va ser escenari a finals del mes
de setembre de la Primera
Trobada de Joventut, que va
aplegar joves d'aquest nucli i
de Palà. L'organització de la
festa va anar a càrrec de la regi-
doria de Joventut de
l’Ajuntament de Navàs  i del
jovent de Palà i Torroella.
També hi va col·laborar el
Virus.

Després de l'àpat -que va
reunir una bona colla de
navassencs-, cap a les 4 de la
tarda, varen començar els jocs
de cucanya per als més petits i
els esports d'aventura per als
nois i noies més agosarats. Hi
va haver activitats ben diverses
relacionades amb el món de
l’aventura, com tir amb arc,

bicicleta de muntanya, tirolina,
ràppel i pont de mico.

De les vuit del vespre fins a
les 12 de la nit, aproximada-
ment, hi va haver l'actuació
musical de Maria Alba i el seu
acordió electrònic, adreçada
tant als adults com als joves. A
la festa no hi van pas faltar els
ja famosos entrepans de
Torroella i el servei de bar va
funcionar prou bé i va servir
per finançar una part de la
despesa de la festa.

L'assistència de públic va
ser bona, sobretot a mida que
avançava el vespre. De cara a
l'any vinent hi ha la voluntat
d'avançar la festa a finals de
juny o a principis de juliol i s'hi
vol afegir un concert de rock
pensat per als joves.

La xarxa d’aigua també
arribarà a la Vall d’Hortons

Bústies vermelles
per a les propostes

dels joves
S’ha posat en marxa la

campanya de la Xarxa
Comarcal de Bústies per a la
Joventut. El seu objectiu és
oferir als joves una línia
directa de comunicació amb
la regidoria de Joventut. El
joves de Navàs ja poden fer
servir aquesta bústia per  fer
arribar els seus suggeri-
ments, propostes o queixes
als representants municipals.
Aquestes bústies, de color
vermell, es poden trobar a la
biblioteca, al Raig i a
l'Escola Tècnico Profes-
sional Diocesana. 

L'Ajuntament de Navàs té la clara
vocació que qualsevol racó del
municipi, per allunyat que estigui del
nucli urbà, pugui tenir accés a la
xarxa d'abastament d'aigua potable.
L'última actuació, en fase d'execució,
és a la zona de la Vall d’Hortons. Les
inversions que s'han fet i es fan
perquè l'aigua arribi arreu són d'uns
200 milions de pessetes. 

Des de fa anys s'hi dediquen nota-
bles esforços per tal d'avançar de cara
al reequilibri territorial del nostre
municipi, un dels més grans de la
demarcació amb 82 Km2, amb ves-
sant al Cardener i al Llobregat.

L'any 1991 es va començar la por-
tada i distribució d'aigua als nuclis
més allunyats del nucli urbà de
Navàs. El juliol de 1995 es va inau-
gurar l'arribada d'aigua a Sant Cugat
del Racó. El maig de l'any passat, el
conseller d'Agricultura Francesc
Xavier Marimon inaugurava la porta-
da d'aigua a Castelladral. Ara ha arri-
bat l'hora d'executar les obres a la
zona de la Vall d’Hortons, a la ves-
sant del Cardener. Pel que fa a Palà,
ja es van fer algunes millores, tant en
la captació d'aigua, amb la construc-
ció de nous pous, com de conducció,
emmagatzematge, etc.
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Josep Maria Badia i Masgrau

Sant Cugat, dels romans al romànicSant Cugat, dels romans al romànic
Sant Cugat el Racó o de Salou és un poble de

masos dispersos, enclavat en els altiplans que hi ha
entre Castelladral i Navàs. La seva excel·lent
situació ha fet que en el decurs dels temps se n'ena-
morés tothom. Del pas de la gent, ens n'ha quedat
un important assentament iberoromà i una magní-
fica església romànica.

Al Pla de Sant Pere hi havia hagut un poblat
ibèric, segurament de la tribu dels Berginstans. Ho
prova l'abundant material que es pot trobar en els
camps, especialment la ceràmica; d'aquesta cal
destacar-ne la pintada amb motius geomètrics i flo-
rals. Els ibers vivien de l'agricultura i també tenien
una destacada artesania. Es poden considerar els
nostres avis culturals.

Si aquests són els avis, els romans són els
nsotres pares. La presència de la civilització
romana la testimonien la diversitat i abundància de
ceràmica des del segle II a. d. C fins al segle V d.
d. C. En l'època romana, el poblat es converteix en
una vil·la romana , és a dir, en un gran mas d'ex-
plotació agrícola, que deuria tenir força importàn-
cia si tenim en compte l'extensió de les troballes
ceràmiques. Tot això demostra que els romans
també es van interessar per les terres de l'interior
del nostre país.

Aquesta llarga presència humana continuarà en

l'època medieval, com ho indiquen les restes de
l'església romànica del pla, i arribarà fins avui en
els masos que encara són habitats.

En el segle X, quan estava naixent Catalunya, la
parròquia de Sant Cugat era propietat del compte
de la Cerdanya, Miró II el Jove; s'anomenava l'alou
de les Església Clavades. Per això es deia antiga-
ment Sant Cugat de Salou, és a dir, de l'alou. El
topònim actual de Comacomtal, prop de les Cots
de Castelladral, ens recorda aquesta possessió de
l'esmentat comte, que limitava amb el comtat
d'Osona. L'any 926 en féu donació al monestir de
Ripoll. Així, els parroquians quedaren sota la juris-
dicció dels abats de Ripoll, situació que durarà
nou-cents anys, fins l'any 1835. D'aquest segle X
era l'església preromànica, de la qual se'n trobaren
els fonaments de l'absis rectangular sota del pres-
biteri.

L'església romànica és del segle XI i ens ha
arribat pràcticament intacta. Cal destacar-ne tres
característiques: el primer lloc, la planta de creu
grega que té l'edifici, amb els quatre braços iguals,
que és molt poc freqüent al nostre romànic; a con-
tinuació, el cimbori cilíndric amb les finestres
cegues, que és l'únic exemplar conservat al nostre
país; i, finalment, podem observar que la decoració
llombarda, composta de faixes i arcuacions cegues,

que normalment es troben
només a l'absis, aquí s'estén
per tots els murs de l'església.
Tot i això converteixen Sant
Cugat en un monument singu-
lar i únic a tot catalunya, en
una autèncita joia del romànic
català. En aquest plàcid racó hi
podem trobar les arrels del que
som avui. Podem percebre-hi
encara l'esperit de treball dels
nostra avantpassats en els
camps conreuats durant gene-
racions i l'esperit de la fe a l'es-
glésia, on han ressonat
pregàries i cants.

Una imatge de
l’església de

Sant Cugat del
Racó

1111

La Plaça és una revista d’informació municipal, editada per l’Ajuntament de Navàs.La Plaça és una revista d’informació municipal, editada per l’Ajuntament de Navàs.
Disseny i maquetació: Disseny i maquetació: CatPress, serveis de Comunicació. Telèfon 93 872 14 22. Fax 93 872 13 61. E-mail: catpre@teleline.es. Redacció:Redacció: Informació facili-
tada per l’Ajuntament de Navàs. Telèfon i fax 93 839 00 22.  Fotografia:Fotografia: Cedida per Josep Manubens i Arxiu de l’Ajuntament de Navàs. 
Impressió:Impressió: Gràfiques Sunyer, S.L. - Navàs



LA PLAÇA LA PLAÇA Butlletí municipal de NavàsButlletí municipal de Navàs

Josep Maria Casas SabataJosep Maria Casas Sabata . Catedràtic de Química a la UPC i investigador

AAcostar la ciència a la població és una de
les grans passions del professor Josep
Maria Casas i Sabata. A part de la seva

tasca vocacional per a la docència, a l'Escola
Tècnico-Professional Diocesana de Navàs, des
fa 34 anys, i com a catedràtic d'Enginyeria
Química a la Universitat Politècnica de
Manresa, des d'en fa 25, la divulgació de la cièn-
cia, sobretot en temes de medi ambient, és una
feina que des de sempre ha portat a terme amb
moltes ganes. Josep Maria Casas Sabata dedica
bona part del seu temps a la divulgació, ja sigui
amb les seves col·laboracions esporàdiques al
diari Regió7, al programa radiofònic 'Ciència a
l'abast de tothom' a La Veu de Navàs -cada ter-
cer diumenge de cada mes-, amb la seva tasca
com a assessor a l'Ajuntament de Manresa -per
a qui va redactar un llibret informatiu sobre com
els ciutadans poden millorar el medi ambient- o
amb les seves col·laboracions amb el programa
de TV3 'El Medi Ambient'. 

Nascut a Cercs, però establert a Navàs des de
l'any 1966, va rebre l'any passat el premi Flama
de Cultura Popular per la seva tasca, una distin-
ció que va rebre "amb molta il·lusió". I no és el
primer reconeixement que li fan, el premi
Doctor Esteve i una beca d'investigació de Caixa
Manresa també s'inclouen al seu brillant currícu-
lum com a docent i científic.

-Vostè va ser un dels
precursors de la pre-
ocupació actual que hi
ha per temes de medi
ambient...

- Ara és en boca de
tothom, però jo ja vaig
fer la meva tesi docto-
ral l'any 85-86 sobre la
qualitat dels rius
Llobregat i Cardener.
Ara continuo fent temes de recerca a la univer-
sitat, en concret sobre els metalls tòxics que
poden trobar-se a l'aigua o als seus sediments i
que s'acumulen a diverses parts del cos, i també
segueixo tesis doctorals que fan els meus

alumnes. Però també m'agrada la divulgació.
M'agrada posar fàcil allò que és difícil.

-En aquests moments hi ha molta preocupació
per temes de medi ambient. Realment és tan
greu la situació?

- En els propers vint o vint-i-cinc anys serà un
dels temes estrella. Junt amb les telecomunica-

cions i l'enginyeria
genètica estic con-
vençut que serà un
dels temes del segle
XXI. Els humans hem
fet molta feina de
destrucció al planeta
i la població no n'està
prou conscienciada.
Els efectes del forat
de la capa d'ozó i

d'altres problemes mediambientals actuals són
clarament efectes provocats per aquest compor-
tament agressiu dels humans respecte del medi
ambient. Ara el que cal és que cadascú des de
casa sàpiga que hi pot fer molt.

“M’agrada posar fàcil allò difícil”“M’agrada posar fàcil allò difícil”
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. . . . . . 

La divulgació de temes La divulgació de temes 
científics és una de les granscientífics és una de les grans

tasques de Casas Sabata,tasques de Casas Sabata,
guardonat l’any 1999 amb guardonat l’any 1999 amb 

el Premi Flamael Premi Flama


