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Per aquestes dates, fer balanç de l’any que acabem de
passar és inevitable. Des de l’alcaldia de l’Ajuntament
de Navàs s’ha treballat fort per intentar fer realitat un
grapat de projectes ben interessants per al nostre
municipi i que, a conseqüència del seu elevat cost, són
de difícil execució. La perseverància i les ganes que
Navàs guanyi en bons equipaments donen els seus
fruits i, més tard o més d’hora, anem veient els canvis
que hem propiciat.
Aquest mandat municipal, que també arriba a la recta
final, ha estat marcat per la definició d’alguns projectes
que encara no podem veure acabats, però dels quals
estem segurs que a curt termini podrem gaudir.
Tindrem noves piscines. Primer les descobertes i més
endavant arribaran les cobertes. Tindrem llar d’infants
i també direm adéu a les aules prefabricades de l’esco-

la, en el moment que estigui acabada una ampliació,en
la qual ja estan treballant els tècnics.
En aquesta mateixa publicació podreu veure com s’a-
vança de forma molt positiva en la construcció de la
deixalleria, de l’estació d’autobusos, del teatre de Palà,
etc. Però no estem únicament interessats en les
infraestructures. Tot allò relacionat amb els serveis,
especialment els adreçats a millorar la qualitat de vida
de les persones, donen passos importants. El Raig, la
residència d’avis, l’escola de música, l’atenció a la
dona, la tele o la ràdio són alguns exemples de l’in-
terès que tenim pels serveis i la cultura.
I també aprofito aquestes línies per a desitjar-vos unes
bones festes i un bon any.

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs

Una  residència
de qualitat

La perserverància dóna fruits

L’escola serà més gran
(pàgina 2)
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L'escola pública Sant Jordi de
Navàs ha crescut arran de

l'increment d'alumnes registrat
aquest curs. De moment, s'han
hagut d'incorporar dues aules
prefabricades que reuneixen
totes les condicions per poder-hi
donar classes. Aquesta am-
pliació és provisional fins que el
departament d'Ensenyament

hagi acabat el projecte, en què ja
treballa, i la construcció de l'e-
quipament definitiu. 
Per altra banda, a l'escola Sant
Josep es va portar a terme un
simulacre d'evacuació del cen-
tre en cas d'emergència greu. Es
va actuar amb molta correcció i
diligència i el procés de desa-
llotjament es va fer en només

tres minuts. Hi va col·laborar la
Policia Local de Navàs.
L’escola Sant Jordi i l’EDN
també preveuen fer un exercici
de característiques semblants.
Tot i així esperem que mai no
s’hagin de portar a terme aques-
tes mesures i les escoles de
Navàs continuïn donant bon
servei als nens i joves de Navàs.

L’escola Sant Jordi s’ampliarà

22

S’han habilitat un
parell de “cargo-
leres”, en espera
de l’ampliació del

centre

La xerrada que va fer Mn. Climent
Forner sobre l’Any Verdaguer a la
biblioteca va ser molt concorreguda i
participada. La presentació de l’acte
va anar a càrrec del regidor de
Cultura que va esmentar alguns para-
lel·lismes entre Mn. Cinto Verdaguer
i Mn. Climent Forner. També es van
llegir poesies de l’obra del poeta de
Folgueroles.

Any Verdaguer reexit
a la biblioteca amb
Mn. Climent Forner
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Al sector de l'antiga
estació de trens de

Navàs s'aixecarà la
nova llar d'infants que
promou l'Ajuntament.
En total, es construiran
cinc aules: una per a
nadons fins a 1 any;
dues per a nens i nenes

de fins a dos anys i
dues més per als que
tenen fins a tres anys.
Serà un equipament
molt funcional que té
com a objectiu  oferir
un servei adequat als
moments actuals.
L'equip de govern

considera indispensa-
ble que, de forma pro-
gressiva, es vagin in-
corporant serveis com
aquest, que permetin
que les dones tinguin
més facilitat per
accedir al món laboral.
La data d'entrada en

servei de la llar d'in-
fants encara no es pot
concretar. La intenció
de l'Ajuntament és que
pugui estar per al pro-
per curs escolar, però
dependrà de la celeritat
amb què es puguin exe-
cutar les obres.

Llar d’infants a l’antiga estació de tren
La nova llar d’infants de Navàs tindrà cinc aules: una per nadons de fins a un any,

dues per a nens i nenes de fins a dos anys i dues més per als que tenen fins a
tres anys. La intenció de l’Ajuntament és tenir-la a punt per al curs vinent

En aquesta pàgi-
na, tres imatgesvirtuals de lafutura escola
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La Veu de Navàs comença una
nova etapa, amb més programació

L ’emissora de ràdio munici-
pal, La Veu de Navàs, con-

tinua millorant els seus formats
i continguts amb la voluntat de
convertir-se en una ràdio de
referència per a tots els
navassencs i navassenques. La
seva directora, Elisabet López -
que té vint anys i estudia Dret a
la universitat
Pompeu Fa-
bra-, ens
explica quins
són els rep-
tes de l’e-
missora:
“Estic vincu-
lada a La
Veu de Na-
vàs des de fa
8 anys. En aquesta emissora,
he dut a terme diverses
tasques: des de portar els con-
trols, fer entrevistes, infor-
matius, etc. També vaig posar
en marxa, fa tres anys, una ini-
ciativa que és el programa  “Tal
com érem”, amb aportacions
de les experiències i records de
la gent més gran i que fins ara

ha despertat un gran interès.
Des del meu nomenament com
a directora de La Veu de
Navàs, s’ha iniciat un nou pro-
jecte amb la col·laboració de
l’actual equip, format per gent
que ja compta amb experiència
i també per noves incorpora-
cions, que es mostra molt par-

ticipatiu i col-
laborador. Així
que hem comen-
çat aquesta eta-
pa amb l’emis-
sió els diu-
menges, de 2/4
d’11 del matí a
les 2 del migdia.
Entre els objec-
tius més imme-

diats hi ha l’emissió de nous
espais radiofònics els dissabtes
a la tarda.
La Veu de Navàs es vol confi-
gurar com l’espai de tothom
per a tothom, on les persones
puguin col·laborar tant des de
dintre com des de fora, infor-
mar, aprendre, comunicar-se,
participar i passar-s’ho bé”

L’any 2002 ens deixa amb un regust de
pluja i més de 645 litres per metre quadrat
acumulats en dotze mesos. El mes d’abril
ens va deixar el rècord d’aigua recollida
durant tot el mes amb 123,5 litres per metre
quadrat i, curiosament, el mateix mes, el dia
25, ens va donar una temperatura màxima
de 29 ºC, un altre rècord per a l’època. El
mes d’octubre ha estat molt plujós, amb 100

litres per metre quadrat, dels quals 74 van
caure en 24 hores del dia 9.

El juny va ser el mes que va registrar
una màxima més alta, els dies 22 i 23 es
va arribar als 36 ºC. La mitjana de màximes
els mesos de juny, juliol i agost va ser d’en-
tre 21 i 22 ºC. El mes d’agost va ser molt
atípic, amb 11 dies de precipitacions i tem-
peratures moderades.

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

Pe r  D e l f í  V i l a s e c a . R e s i d è n c i a  d ’ Av i s  d e  N a v à s

El dia 26 de desembre, La
Veu de Navàs i Canal N,
s’afegeixen a l’organització
de la Marató a favor d’un
centre d’acollida infantil
d’Etiòpia. De 10 a 2 del matí,
es fa programació especial i
conjunta a favor de la reco-
llida de donatius per a aques-
ta causa. 
D’altra banda, el diumenge 5
de gener, Canal N oferirà en
directe, a partir de les set de
la tarda, la Cavalcada de
Reis al nostre municipi.

La Residència d’Avis de
Navàs continua traçant una
línia de treball dirigida cap a
la professionalització de l’a-
tenció assistida de la gent
gran. El servei d’infermeria i
mèdic s’ha reforçat. Ja fa un
any que els avis gaudeixen
d’un servei de fisioterapeuta
que està donant molt bons
resultats en l’àmbit de la
rehabilitació física.
També continua donant bons
fruits el treball de l’animado-
ra social i el treball que rea-
litzen Voluntariat de Càritas
a diari. Darrerament, s’ha
incorporat a l’equip interdis-
ciplinari de la Residència
una psicòloga que avaluarà
els aspectes cognitius dels 75
avis que hi ha al centre.
De cara a l’any 2003, d’altra
banda, els projectes són
d’ampliar el menjador, fer
una sala de rehabilitació i
reformar el jardí exterior.

Canal N, al costat
dels esdeveniments
de Navàs

Millores a la
Residència d’Avis

...

. . .

Entre els objectius
més immediats, hi ha

l’emissió de nous
espais els dissabtes

a la tar da
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Les obres de l’estació
d’autobusos avancen 

Els treballs de
construcció de la

nova estació d'auto-
busos de Navàs
avancen en el ter-
minis previstos. Si
no hi ha cap con-
tratemps, l'Ajun-
tament i la
Generalitat tenen la
intenció d'inaugurar
aquest equipament el
dia 1 de maig de
l'any vinent. La
primera pedra es va
col·locar el passat 15
d'octubre. L’acte va
comptar amb l'as-
sistència del director
general de Trans-
ports de la Ge-
neralitat, Enric Ticó,

i les autoritats locals.
En aquests moments,
es pot constatar que
una part de l'estruc-
tura del nou equipa-
ment ja s'ha aixecat.
A la mateixa zona on
hi haurà l'estació
d'autobusos, s'urba-
nitzarà la perllon-
gació del carrer
Verge de Montserrat
que és perpendicular
a la travessia urbana
de l'antiga carretera.
La voluntat de
l'Ajuntament és en-
dreçar tot el sector
com una manera més
de facilitar la uti-
lització del transport
públic.

M. Àngels
Estruch i Enric

Ticó van posar la
primera pedra

Des de la regidoria de la
Dona de l’Ajuntament de
Navàs, s’ha portant a terme la
campanya SENECA FALLS,
amb la col·laboració de
l’Oficina Tècnica del Pla
d’Igualtat de la Dona de la
Diputació de Barcelona.

El programa era molt com-
plet i constava de diferents
activitats encaminades a cons-
tatar el paper de la dona en el
decurs de la història de la
humanitat i a reivindicar el
paper que ha de tenir en la
societat actual i que li ha de
permetre arribar a una plena
igualtat de drets i deures amb
els homes.

Programa per a
debatre sobre

el paper de la dona L’educadora social de Navàs,
que havia estat contractada pel
Consell Comarcal del Bages, va
deixar la plaça per motius perso-
nals. Això ha obligat l’Ajuntament
a buscar una solució. Ja s’ha signat
un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Moià pel qual
l’educadora d’aquest municipi
prestarà els seus serveis també a
Navàs. Es preveu que la nova edu-
cadora, Cristina Martín, s’incor-
pori a Navàs el proper mes de
gener. Les seves funcions bàsiques
seran:
Intervenció social a nivell indi-
vidual en casos d’infants i
famílies
Intervenció en grups de joves
Intervenció comunitària

Col·laboració i planificació amb
diferents entitats, serveis i centres
d’ensenyament
Participació en les activitats del
Consell Comarcal
Formació d’àmbit professional

AJUDA A DOMICILI
D’altra banda, us informem que

s’ha ampliat el Servei d’Ajuda a
Domicili (SAD) amb una persona
a mitja jornada, des del mes d’oc-
tubre passat. L’ampliació d’aquest
servei permet incrementar-ne el
nombre d’usuaris. Són persones
que, a causa de les seves condi-
cions físiques, econòmiques o
familiars, necessiten un suport
extern per tal de desenvolupar-se
amb la major normalitat possible.

Nova educadora social per a Navàs

..

..

..

..

..

..
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El reasfaltatge del Passeig
Ramon Vall, que es va por-
tar a terme el mes de
novembre, ha estat molt
ben acollit pels veïns de
Navàs. Almenys això es

desprèn de les mostres de
satisfacció arribades a l'e-
quip de govern. En total, es
van asfaltar 4.500 metres
quadrats del passeig, la qual
cosa permet passejar d’una

manera molt més agrada-
ble, sense els problemes de-
rivats dels sots que s'havien
format els darrers mesos.
En realitat, l'actuació que
s'ha fet al Passeig s'ha de

considerar que té un caràc-
ter provisional ja que la
intenció del govern munici-
pal és urbanitzar-lo de nou,
en la línia del que s'ha fet a
la plaça Antoni Gaudí.

Satisfacció per l’asfaltatge del Passeig Ramon Vall

Cap dels impostos munici-
pal bàsics es modificaran de
cara l'any vinent, d'acord amb
l'acord de ple d'aquest mes de
novembre passat. Aquesta pos-
tura s'ha pres arran de la
incertesa que hi ha en aquests
moments a nivell estatal sobre
el nou projecte de llei
d'hisendes locals que també
comporta la supressió de l'IAE.

El que sí que s'ha retocat són
les taxes que, segons el cas,
pugen entre el 3% i el 5%. El
que afecta totes les famílies, el
de recollida d'escombraries,
per exemple, puja un 3%.

Els impostos
municipals no

s’apugen i les taxes
ho fan moderament

De mica en mica la deixalleria del carrer Pedraforca que construeix
Ampans va agafant forma en un solar d’uns 1.000 metres quadrats de super-
fície. Si es compleixen els terminis, entrarà en servei en el decurs del primer
trimestre de l'any vinent. També, en relació a residus urbans, a Navàs es
portarà a terme la recollida d'orgànica a botigues i restaurants amb un sis-
tema específic.

La deixalleria avança
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Les noves piscina descobertes,
que hauran d'agafar el relleu

a les antigues de l'Alzineta, que
han quedat obsoletes després de
gairebé 40 anys de vida útil,
estaran acabades poc abans que
comenci la temporada d'estiu.
Almenys aquesta és la voluntat
amb la qual treballa l'equip de
govern que està enllestint els dar-
rers treballs previs al comença-
ment de l'obra. Hi haurà una
piscina de 25 metres de llarg per
12,5 d'ample i una altra més peti-
ta per a infants.
Navàs, de la mateixa manera que
ho va ser el 1967, vol ser referèn-
cia a la comarca en tot allò rela-
cionat amb activitats aquàtiques.
Per això, a banda d'executar
aquest projecte de piscines
d'estiu, també ja té força avançats
els tràmits per poder-ne construir

dues més de cobertes. En aquest
cas també n'hi haurà una de 25
metres de llarg i una segona, més
petita, de 12,5 metres de llargada.
L'alcaldessa Maria Àngels
Estruch considera que "aquests
equipaments lúdics, esportius i de
salut són necessaris per a Navàs i
els pobles més propers. Només
cal veure l'alta concurrència que
tenen les piscines a l'estiu. A més
a més, la nostra aposta és la de
construir piscines com a equipa-
ments que poden millorar la qua-
litat de vida dels navassencs. Hi
ha moltes persones que les neces-
siten com a teràpia per alleugerir
moltes dolències".
Remarca que en les piscines
cobertes s'hi preveu una sala per
fer-hi gimnàstica, una altra de
polivalent i altres espais per
donar un bon servei.

Navàs tindrà les noves
piscines descobertes el

proper estiu

Cada vegada està més
clar que la separació dels
residus i el seu reciclatge
han de formar part de les
nostres vides per tal de
garantir el futur del planeta.

Per això, després del
paper, el vidre, els envasos,
les piles, els fluorescents i
els olis de fregir, és hora de
posar en marxa la separació
i posterior tractament de la
matèria orgànica.

Aquest és un pas molt
important i per això es vol
que totes els veïns  i veïnes

de Navàs coneguin el nou
sistema de recollida d’es-
combraries que es portarà a
terme en un futur pròxim.
Primer es començarà pels
locals comercials i, més
endavant, arribarà a la resta
del poble. En aquests
moments, s’està valorant
quin és el sistema més ade-
quat per implantar a Navàs.

En el seu moment, s’in-
formarà tots els navassencs
d’aquestes novetats. Estem
convençuts que amb una
mica d’hàbit i cultura medi-

ambiental serà molt fàcil
portar a la pràctica la reco-
llida d’orgànica.

La recollida de matèria orgànica arriba a Navàs

Serà un nou pasendavant en lagestió de residusa Navàs

Dues imatgesvirtuals de lesfutures piscinescobertes
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Des de fa molts anys, Navàs ha
estat present en la meva vida. De
petita, ja havia participat en esde-
veniments festius i culturals del
poble: Fira de Primavera, Festa
Major... Quan va sorgir l’oportunitat
de venir-hi a treballar professional-
ment no vaig dubtar-ho, fou més que
atractiu,  tot un somni. 

A més de tenir la sort de poder
exercir una professió vocacional al
cent per cent, ha estat un privilegi i
una satisfacció, tant personal com
professional, poder organitzar i ges-
tionar una biblioteca pública des del
seu començament, comptar amb tots
els nous recursos tecnològics, amb
més i millors serveis per atendre les
necessitats d'informació, formació i
de lleure de tots els ciutadans.

Tot i que a vegades dóna la sen-
sació que el temps no passa, que con-
tinuaries per sempre més en el lloc
que estàs, malauradament això no és
real. Inexorablement, les circumstàn-
cies canvien, no es poden dominar,
sorgeixen noves necessitats que fan
replantejar de nou un canvi a la teva
vida. I així ha estat, les circumstàn-
cies personals han canviat, ha sorgit
l’oportunitat d'iniciar un nou pro-
jecte al costat de casa, un pas més en
la teva professió, i aquest ha estat el
detonant d'haver de deixar Navàs per
iniciar una nova etapa professional a
Sant Joan de Vilatorrada.

Ja han passat més de tres anys des
que el mes de juny del 1999 vam
emprendre el nou servei de bibliote-
ca pública a Navàs, en el nou equipa-
ment del Passeig Ramon Vall. Amb
molta il·lusió i entusiasme, s'ha tre-

Un fins sempre per a Navàs
Cristina Galí i Vilarasau

Cristina Galí, que des de l’any 99 ha estat al capdavant de la biblioteca Josep
Mas Carreras, deixa Navàs per iniciar nous projectes professionals. En aquest

article fa balanç d’aquests tres anys de feina i s’acomiada de tots nosaltres

UN ANY PLE 
D’ACTIVITATS

La Biblioteca Josep Mas Carreras
ha acollit durant aquest any un
gran nombre d’activitats culturals i
lúdiques. A continuació teniu un
resum del que ha donat de si el
2002:

Taller de Nadal per a infants

Taller de màscares i disfresses

Demostració pràctica de com fer
garlandes

Concurs de dibuix “Dracs de Sant
Jordi” i exposició

Xerrada-Audiovisual “El crit silen-
ciat”

Taller d’internet per a adults

Taller de dibuix  i bibliopiscina

Cinefòrum. Projecció la pel·lícula
“Solas”

L’hora del conte

Conferència “La vida i l’obra de
Mn. Cinto Verdaguer”

Curs de cuina de Nadal i taller de
Nadal per a infants

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

SETEMBRE

GENER

JULIOL / AGOST

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

ballat per oferir un bon servei al
poble de Navàs, que sempre ha estat
receptiu i agraït amb totes les pro-
postes que des de la biblioteca s'han
portat a terme. Res no hagués estat
possible sense comptar amb un bon
equip de treball que sempre m'ha
donat el seu suport, ha incentivat les
meves il·lusions i ha estat al costat de
totes les iniciatives proposades.
Durant aquest anys puc dir que amb
la Carme i la Montse hem après dia a
dia la satisfacció per la feina ben feta,
un aprenentatge continu que ha
revertit en un millor servei als usuaris
de la biblioteca. Per tot això i més,
vull agrair molt especialment a les
meves companyes tot el suport i l'ex-
periència viscuda que hem compartit.

Tanmateix, agrair a l'Excm.
Ajuntament de Navàs, pel suport
incondicional que ha donat a la
Biblioteca Josep Mas Carreras, al
regidor de Cultura Ivan Manubens i a
tot l'equip de govern que directament
o indirectament ha vetllat i donat
suport a la Biblioteca.

Des de la Biblioteca sempre hem
tingut especial atenció per incentivar
qualsevol iniciativa cultural i de
lleure proposada per les entitats i els
centres d'ensenyament existents al
municipi. És a tots ells que també
vull agrair des d'aquí la seva col·la-
boració i suport rebut.

Per acabar, només vull expressar
el meu agraïment a totes les persones
que he conegut, que m'han acollit,
que m'han permès conèixer i estimar
molt més el poble i la seva gent.
Espero que, amb el pas del temps
perduri la seva amistat.
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Obres de millora de la xarxa
d’abastament d’aigua

Després d’haver assolit
l’any 2000 l’objectiu de com-
pletar l’arribada del servei
municipal d’aigua potable a tot
el terme municipal amb la
finalització de les obres de la
xarxa d’abastament a la Vall
d’Hortons i de Vallbona,
l’Ajuntament de Navàs i l’em-
presa municipal Serveis
Municipals de Navàs estan por-
tant a terme la realització de
dues obres que suposaran una
important millora en la segure-
tat i qualitat del servei d’aigua
potable del municipi.

La primera d’aquestes obres
ve motivada per l’afecció de
les conduccions generals i l’an-
tic dipòsit de Can Forcada per
les obres de desdoblament de la
carretera Eix del Llobregat C-
15. La necessitat de suprimir
aquest dipòsit ha exigit que es
posi en servei un nou dipòsit
regulador a Vilafresca, al costat
de l’existent. Aquest dipòsit
s’havia construït ja fa alguns
anys amb motiu de la construc-
ció de la ronda de Navàs, però
no s’havia pogut finalitzar la
seva interconnexió. Les obres,
finalitzades el passat mes d’oc-
tubre, han estat especialment
dificultoses per la necessitat de
mantenir el servei d’aigua
sense que afectés en cap
moment els usuaris. El
pressupost d’aquestes
obres és de 195.553,96
euros que estan
finançats pel Departa-
ment de Política Terri-
torial i Obres Públiques.

La segona obra a la qual ens
referíem, i que s’està executant
actualment, consisteix en la
modificació del sistema de
captació d’aigua des dels qua-
tre pous d’aigua propers a la
llera del Llobregat i que
abasteixen la xarxa de Navàs.
Es modifica el sistema de
desinfecció de l’aigua incorpo-
rant-hi sistemes de control
automàtic de la dosificació de
clor, i també s’amplia l’estació
de bombament fins als dipòsits
de Vilafresca. El pressupost
d’aquestes obres és de
82.502,49 euros, finançats pel
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat i pel mateix
Ajuntament de Navàs.

Com a millores més signi-
ficatives per al servei d’aigua a
conseqüència d’aquestes obres,
executades per Aigües de
Manresa SA, podem destacar:

Increment de la capacitat de
reserva d’aigua als dipòsits de
Vilafresca que passa de 2.000 a
3.800 metres cúbics.

Increment de la capacitat de
l’estació de bombament que
passa de tenir dues bombes a
tenir-ne tres, cadascuna per a
95 metres cúbics/hora, amb la

possibilitat de funcionar-ne
dues a l’hora.

Millora en el procés de bar-
reja de les aigües captades i la
seva desinfecció que passa a
fer-se amb hipoclorit en dues
etapes controlada automàtica-
ment.

Instal·lació de telecontrol
per a les captacions, bomba-
ment general i control de
dipòsit de Vilafresca. De forma

que aquestes
instal·lacions podran
ser supervisades des
del Centre de Control
d’Aigües de Manresa
de forma continuada i
en temps real les 24
hores del dia.
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S’ha fet un noudipòsit reguladora Vilafresca

...
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“Un nou dipòsit regulador
a Vilafresca i la millora del

sistema de captació i
desinf ecció d’aigua en
garantiran la qualitat”

.
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El punt d'informació juvenil El Raig, així com
l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament es van
traslladar a finals d'octubre als baixos de la Casa
Consistorial.

El canvi d’ubicació d’aquest equipament s’ha
produït perquè l’antic espai que ocupava aquest

servei, la Caixa de Manresa el necessitava per a
l’ampliació de les seves oficines.

Hem d’agrair a Caixa Manresa que durant tots
aquests anys haguem pogut utilitzar aquestes
dependències sense cap cost per a l’Ajuntament i
que es vagi fer càrrec de tot el manteniment de
l’antiga biblioteca. Va ser un gran servei que l’en-
titat financera va prestar tant al nostre poble com
a molts d’altres de la comarca, emmarcat dins de
l’obra social que l’entitat té establerta.

Amb el temps les coses canvien i la majoria
canvien per a millorar. Això és el que ha passat
amb aquestes dependències. La Generalitat, la
Diputació i Caixa Manresa van contribuir a què
Navàs pugui gaudir d’unes noves instal·lacions
adequades a les necessitats vigents -tenim una
gran biblioteca-. El trasllat que se’ns  ha proposat
ara també millorarà els Serveis Socials, ja que
s’han ubicat als baixos de l’Ajuntament i queden
molt més reservats i aïllats i així es pot parlar amb
més tranquil·litat per la discreció que ofereixen.

No dubtem que d’ara en endavant podrem con-
tinuar comptant, tal i com hem fet fins ara, amb el
suport de la primera entitat financera de la comar-
ca per a fer realitat nous projectes de caràcter
social.

El Raig i Serveis Socials es traslladen
als baixos de l’Ajuntament

Una imatge
de la inaugu-
ració del Punt
d’Informació
Juveniel El

Raig

1100

Des del Departament d’Agri-
cultura, se’ns ha informat que
després de festes es continuarà i
s’acabarà la segona fase del pro-
jecte de la carretera d’accés al
nucli de Valldeperes. 

Finalment, han estat incloses
en el projecte unes obres comple-
mentàries consistents en la per-
llongació del vial fins gairebé

arribar a l’església. És un tram
complicat a causa del pendent
existent.

Esperem que ben aviat puguem
rebre ajuts per a l’acondiciament i
asfaltat del tram de carretera que
va des de Sant Cugat fins a
Castelladral i així relligar els nos-
tres orígens, Castelladral, amb el
nucli que ha esdevingut el més

important del municipi, Navàs.
La nostra voluntat és la de mi-

llorar la comunicació entre Palà i
Navàs mitjançant la perllongació
de la carretera que ja uneix
Castelladral i Navàs.

Aquesta connexió facilitaria la
relació entre ambdós nuclis, que
de ben segur seria molt més fluï-
da.

Finalització de la carretera d’accés a Valldeperes
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És previst que d’aquí a pocs
dies finalitzin les obres de
remodelació del teatre de Palà
de Torruella.

Estem contents que a partir
d’ara els veïns de Palà puguin
utilitzar un equipament que
reuneix les millors condicions
de funcionalitat, operativitat i
seguretat per a la realització
d’un ampli ventall d’activitats
socioculturals.

Els nous vestidors, els
labavos, la nova instal·lació
elèctrica i d’enllumenat o el
fals sostre, són algunes de les
obres que s’han executat i que
de ben segur milloraran la uti-
lització d’aquest equipament.

S’acaben les obres
al teatre de Palà

Les obres dels col·lectors i
de l’estació depuradora
d’aigües residuals han estat
adjudicades a l’empresa
AREMA. El calendari de rea-
lització de les obres preveu
que es comencin passades les
festes de Nadal.

Aquestes obres resoldran la
depuració de les aigües residu-
als de tipus urbà i permetran
l’abocament d’aigües netes i
depurades a la riera del Mujal.
Això contribuirà decisivament
a la regeneració biològica,
mediambiental i paisatgística
de la llera de la riera. Al
mateix temps, millorarà osten-
siblement la qualitat de vida
dels habitants del nucli urbà en
l’aspecte sanitari i de males
olors.

Adjudicades les
obres dels 

col·lectors i l’estació
depuradora 

de Mujal

Reconeixement oficial
de l’Aula de Música

Durant el mes de juliol,
l’Ajuntament de Navàs va sig-
nar un conveni amb el
Departament d’Ensenyament
perquè l’Aula de Música de
Navàs sigui reconeguda com a
escola municipal de música.
Amb aquest acord, la
Generalitat reconeix oficial-
ment el centre i permet que
l’Ajuntament es pugui acollir
als ajuts del Departament que
es convoquen i atorguen per al
manteniment dels centres.

En aquests moments, estem
pendents de la formalització
del conveni de finançament.
Esperem que aquest fet suposi
un pas més en la consolidació
dels estudis musicals al nostre
poble i l’estabilitat professional
dels 8 professors que confor-

men l’equip docent del centre.
A més, gràcies als ajuts,
esperem que es compleixi l’ob-
jectiu de formar una petita
orquestra.

L’Ajuntament està disposat a
fer un esforç per tirar endavant
aquest projecte, que té un cost
elevadíssim, però està con-
vençut que la cultura té un preu
i, malgrat això, cal treballar per
impulsar-la. L’aula de música,
creada l’any 1998, va suposar
una aposta decidida per la for-
mació cultural i artística tant
dels nens i nenes com dels
adults del poble. En els anys
que porta funcionant ha desta-
cat per la seva capacitat de con-
vocatòria, amb un augment
constant tant del nombre
d’alumnes com de professors.

L’escola ja podràoptar als ajutsoficials
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MAREA NEGRA

Primer de tot vull expressar la
meva solidaritat amb Galícia, pen-
sant que les persones van per
davant de la política. Els voluntaris
han entès de seguida que el més
important és salvar el nostre medi
ambient i han posat fil a l’agulla
des del primer moment, com ja va
passar aquí a casa nostra amb els
focs. Després, però, caldrà dema-
nar responsabilitats.
Deixant de banda que la política
pugui quedar mal parada per la
prepotència amb què es mouen
alguns i l’evident incompetència,
el més greu de tot plegat és que
amb aquesta actitud s’impedeix
d’assolir consens per definir els
criteris de qualsevol política d’ac-
tuació. Fins i tot, si el poble els
acaba passant factura, sempre
serà de menor import que la del
mal que ha rebut.
Aquesta mateixa prepotència és a
Navàs la que justifica inventar una
piscina de 2,6 milions d’euros?
Planificada tres vegades com si
no fos un conjunt? Electoralment
parlant, però, queda bé, si més no
es podrà demanar un altre crèdit
milionari per pagar-lo en deu anys
(actualment es deuen 1,5 milions
d’euros només en crèdits al
BBVA).
Tant se val que els informes diguin
que no és viable, Convergència
ha de fer quelcom d’espectacular
pensant en les eleccions que se
celebraran el proper mes de maig.
Sempre així podran continuar
dient que això és cosa dels socia-
listes, fins i tot devem tenir la
culpa que la plaça Gaudí s’enfon-
si, encara que l’hagi feta la

Generalitat per mediació de l’em-
presa GISA. El cert és que no
n’hem pogut gaudir ni deu dies!
Això no obstant la tornarem a
inaugurar; ja sabeu que en aquest
poble la mitjana d’inauguracions
és de tres per cada obra o per
parc agençat.
Us en diré una altra que fins avui
Convergència no ha gosat treure
a la llum pública. Aquesta vegada
es tracta de l’antiga biblioteca de
la plaça de l’Ajuntament. Doncs
pareu l’orella: Caixa Manresa se
l’ha feta seva sense pagar-ne ni
cinc a l’Ajuntament. Temps enrere
aquesta entitat li havia fet una
oferta de 30.000 euros pel mateix
local, quantitat que no va ser
acceptada en un ple per conside-
rar-se insuficient. Ara, al cap d’uns
mesos, el regalen amb l’excusa
que no “tenim cap contracte” o
que “no el trobem”. Els socialistes
creiem que si ni l’equip de govern
de Convergència ni l’entitat
d’estalvi en qüestió no tenen cap
contracte, vol dir que és indefinit i
que, per tant, hi tenim tot el dret,
tant si ens el volem quedar, com
desfer-nos-en, però a bon preu.
No cal dir que les relacions entre
l’equip de govern i l’entitat
d’estalvi són molt “estretes”, i que
la decisió presa demostra que el
poble se’ls en fot, perquè, tot ple-
gat, què en faria de 30.000 euros?
Comptat i debatut, als de l’equip
de govern els ha sortit rodó, no els
calgut negociar i han deixat ben
contents els seus amics.
En aquest afer tanta culpa hi té
l’Ajuntament com l’entitat d’estalvi
que s’ha avingut a pactar en be-

nefici del seu compte de resultats,
tot i saber que perjudicava el nos-
tre poble. Hauríem d’intentar entre
tots que l’any vinent a Navàs
aquests resultats fossin més
desequilibrats perquè així potser
no camparien tant a la seva (nos-
altres ja ho hem posat a l’agenda
per si de cas).
Ja per acabar, una altra que
també costa de creure. Com bé
sabeu, a Navàs hi tenim un bisbe
emèrit, ara creu de Sant Jordi, i un
altre mossèn poeta també retirat,
doncs, tot i així, s’ha hagut de tan-
car una capella perquè al barri de
cal Miquel no s’hi poden oficiar les
misses per falta d’un mossèn.
Amb el barri, com amb les zones
deprimides, tothom s’hi atreveix,
perquè la gent està tan acostuma-
da a rebre que ja ni es queixa, i
sovint un acaba pensant que tam-
poc no serviria de res.
Vet aquí que, naturalment, hem
parlat de Navàs. Però no voldria
acabar aquestes quatre ratlles
sense aprofitar l’ocasió per desit-
jar-vos un bon Nadal i un feliç Any
Nou, amb el bon gust d’aquella
imatge per a l’esperança: la dels
voluntaris catalans a Galícia.

JORDI LÓPEZ I FERNÁNDEZ
Secretari de política municipal

PSC-Ciutadans pel Canvi
Assemblea Municipal de Navàs

Si voleu acabar amb la prepotència con-
vergent que només afavoreix quatre
llepaculs i participar en un projecte il·lusio-
nant a Navàs, us podeu posar en contacte
amb nosaltres al local del partit de l’antic
col·legi de BUP, els dimecres de 9 a 2/4
d’11 del vespre i els dissabtes de 9 a 10
del matí.

Text reproduït literalment de l’original presentat per PSC-Ciutadans pel Canvi

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

La revista LA PLAÇA reserva un espai perquè tots els grups polítics de Navàs puguin expressar les seves
opinions. La nostra voluntat és  que, entre tots, puguem fer un Navàs encara millor 



No sabem com serà l'any que
s'apropa; esperem que els pro-
pers mesos serveixin per anar
molt més enllà. Sortosament a
l’equip de govern de
Convergència i Unió encara no
se’ns han acabat ni els projectes
ni les il·lusions, i mantenim
intactes les ganes de treballar pel
bé i el progrés del poble.
Podem comprovar com ha estat
el present, és fàcil. Navàs ha
canviat! Això ens omple d'alegria
i ens n'hem de felicitar tots ple-
gats. Bé, tots els que vulguin, és
clar. Sempre hi ha qui per
ignorància o amb mala fe, vol
emmascarar fets que són inqües-
tionables; en benefici propi, és
clar.
Per mostra, més que un botó,
gairebé una botonera. Tenim un
altre cop un passeig per on fa
goig tornar a passejar; una plaça
nova que ens ha permès gaudir
de la fresca de les nits d'estiu i ha
servit per enllaçar bona part del
passeig de Circumval·lació i
dotar-nos de més places d'a-
parcament i zones ajardinades.
D'aquí a poc veurem com s'a-
caben les obres de la nova
estació d'autobusos i gaudirem
d'un nou espai que serà el punt
de partida de la urbanització de
tota la zona de l'antiga estació. La
nova zona industrial és un dels
altres grans reptes que s'han
aconseguit materialitzar durant
aquest any i donarà peu a la
implantació de noves indústries
que revitalitzaran encara més un
poble tan actiu com és el nostre.
Hem creat i millorat molts serveis
d'atenció als ciutadans. La neteja
dels carrers, l'assistència social,
la residència d'avis, el punt d'in-
formació juvenil són serveis que
han millorat sensiblement. Des de

no fa gaires mesos disposem de
personal especialitzat dedicat a
l'animació sòcio-cultural i a la pro-
moció econòmica. Són nous
serveis que mica en mica han de
donar els seus fruits.
Podríem fer un repàs exhaustiu
amb més i més detalls de les
coses que s'han fet però no ens
sembla que sigui el millor
moment.
Ara, que som a les portes del
Nadal, tenim ganes de carregar-
nos d'energia, i aprofitar les
festes per revisar la nostra carpe-
ta i començar l'any amb la llista de
prioritats ben confegida per apor-
tar als ciutadans més qualitat de
vida, més serveis i la satisfacció
de poder dir que vivim en un
poble que prospera amb l'ajut de
tots. Navàs ha canviat... i canviarà

encara més! Aquest és el nostre
missatge, la nostra alegria del
Nadal la volem transformar en
futur, en un estímul constructiu
que s'encomani, que envaeixi
totes i cada una de les llars, el cor
de cada navassenc i navassenca,
un esperit que no s'apagui quan
marxin les llums dels carrers ni
els arbres guarnits, unes ganes
de seguir fent poble que ens
acompanyin sempre.
Gràcies pel vostre suport i pels
suggeriments que tant ens han
ajudat. Esperem de tot cor poder
seguir comptant amb la vostra
confiança.
Bon Nadal i Feliç Any Nou.

Convergència i Unió
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UN BON ANY

Text reproduït literalment de l’original presentat per Convergència i Unió
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L’alcaldessa, entre el
conseller Mas i la seva

esposa, en una trobada 
a la Seu d’Urgell
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Text reproduït literalment de l’original presentat per ERC

Un adéu i una ben vinguda
Com tots sabeu, el Jordi Deig, per
motius personals, ha traslladat la
seva residència a un altre
municipi, fet incompatible amb el
càrrec polític que desenvolupava a
l'Ajuntament de Navàs. Per aquest
motiu, ha renunciat al seu càrrec,
tot i que continua estretament vin-
culat en totes les activitats del
nostre grup polític. Des de La
Plaça li volem donar una vegada
més les gràcies per tota la feina
feta durant les gairebé dues legis-
latures al capdavant d'Esquerra
Republicana de Navàs. També
volem donar la benvinguda a
l'Imma Corominas que ha rellevat
al Jordi en les seves responsabili-
tats polítiques i que juntament
amb l'Arcadi Vilà ens representen
al nostre poble.

Una oposició constructiv a i
raonada
És a dir, intentem davant les pro-
postes mostrar el nostre suport
justificat o bé el nostre desacord
argumentant, a més a  més de
presentar una opció alternativa en
cas de desacord. Us exposarem
alguns exemples.
Els accessos a la nova estació
d'autobusos. Segons el projecte
que s'està portant a terme, l'entra-
da i la sortida dels vehicles a la
nova estació d'autobusos es rea-
litzarà des del bell mig de la car-
retera de Berga a través d'un tall a
la tanca que separava l'antiga
estació de tren de la carretera.
D'aquesta manera els autobusos
venint de Berga i sortint cap a
Manresa quedarien entravessats
durant la maniobra de canvi de
sentit a la via més transitada del
poble. Nosaltres pensem que una
rotonda a la cruïlla de la carretera
de Gaià resoldria fàcilment l'accés
a l'estació i a més a més reduiria
el risc de topades en aquest punt

tan conflictiu del nostre poble.
L'antiga biblioteca. Tots sabem
que el local de l'antiga biblioteca
va ser cedit per la Caixa de
Manresa en concepte d'obra
social. Aquesta entitat degut a les
reformes que estava realitzant en
la seva oficina estava interessada
en recuperar aquest espai a canvi
d'un import simbòlic. Nosaltres
vam proposar que la quantitat fos
suficient per tal de poder substituir
la pèrdua del local amb béns de
ciare social dirigits a entitats i
associacions que sovint tenen difi-
cultats per sostenir les seves
activitats. L'intercanvi probable-
ment hagués desfavorit al poble
però la donació desinteressada,
sense veure ni un cèntim, segur
que l'ha perjudicat.

El nostre triomf
La moció que vam presentar en el
darrer ple, en relació a les declara-
cions fetes per la Conferència
Episcopal espanyola va ser
aprovada per unanimitat. En
aquestes declaracions es posava
en un mateix sac el terrorisme i el
nacionalisme, cosa inadmissible
sota el nostre punt de vista. La
nostra moció va estar fonamenta-
da en la incongruència entre
aquestes declaracions i les pas-
torals de Joan Pau II, en les que
sempre ha defensat el dret de tots
els pobles a l'autodeterminació. Va
ser votada a favor per tots els
grups polítics del poble. Aquest
manifest de rebuig també ha estat
recolzat per moltes altres inicia-
tives d'intel·lectuals i polítics de tot
el país. Totes elles es faran arribar
a la Conferència episcopal
espanyola, així com la del nostre
Ajuntament.

Esmenes a les or denances fis -
cals
Davant els preus abusius dels

serveis municipals com és l'impost
de successions de nínxols (13.000
pessetes, perquè tothom ho
entengui bé) o bé les fotocòpies
necessàries pels tràmits a real-
itzar a l'Ajuntament (0,30 �, no
0,03), demanem que els preus
que tots ens veiem obligats a
pagar siguin simbòlics. En el cas
dels nínxols era necessari actua-
litzar el cens per tal d'evitar confu-
sions amb els propietaris que
sovint són difunts, però no és just
que cada traspàs suposi una
despesa d'import tan elevat. Quan
a les fotocòpies i altres serveis
que faciliten el bon funcionament
de la part burocràtica del poble,
considerem que no haurien de
suposar una càrrega econòmica,
sinó tot el contrari, més aviat
caldria facilitar-ho al màxim i con-
vertir-se en un servei real i a tots
nivells per a tots els ciutadans.

Eleccions i inauguracions
Una vegada més s'acosten elec-
cions per tant ve l'època de les
inauguracions. Tots volem que el
nostre treball sigui reconegut,
però cal que estigui acabat i ben
acabat. Tenim passeig recentment
pavimentat i una estació d'autobu-
sos en construcció, des de l'oposi-
ció demanem que no es torni a
caure en el fracàs que va suposar
l'inauguració de la plaça Gaudí.
Volem les coses ben fetes, per
això cal que tots els tècnics i càr-
recs polítics de l'Ajuntament efec-
tuïn els controls de qualitat i segui-
ment de les obres, que al cap i a la
fi les fan empreses privades i som
nosaltres que hem de procurar pel
seu bon fer.

Per últim desitgem Molt Bones
Festes a tots els navassencs i
navassenques.

ERC de Navàs
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Josep Maria Badia i Masgrau

Les tradicions nadalenques de Na vàs

El naixement del Nen Jesús 
Enguany s´escau el 60è Concurs de

Pessebres, que la Parròquia de Navàs porta
a terme d´ençà del 1943 i que ha mantingut
darrerament amb l´ajuda del Cercle Artístic.
La tradició de fer pessebres, ja siguin
casolans, ja siguin artístics, ha anat perdu-
rant a casa nostra. En els anys 50 i 60, fou
molt celebrat el Pessebre de l´Acció
Catòlica, compost de diversos quadres artís-
tics i situat a la Sala de Jocs del Casal.

Navàs ha tingut Pastorets en dos períodes
curts. En els primers anys del segle vint, a
l´Ateneu, se´n van fer. Cal destacar l´estrena
l´any 1915 d´uns Pastorets propis, obra dels
autors locals J. Albanell, que féu la lletra, i
A.Pascual, que compongué la música. Des
de l´any 1954 fins el 1960 es representaren
els Pastorets al Local Parroquial, a càrrec de
l´Acció Catòlica, que mobilitzaren molts
navassencs i navassenques, grans i xics.

Des de 1977, el Pessebre Vivent vingué a
omplir el buit dels Pastorets. Iniciat per la
Catequesi parroquial, fou continuat i millo-
rat per l´Agrupament Escolta Ali Bei a la
plaça de l´Església i carrers del voltant. En
els primers anys es celebrava el dia de Nadal
al migdia i després es situà en acabar la

missa del Gall. El vol de l´àngel
des del campanar i la seva am-
bientació són elements destaca-
bles d´aquesta representació
popular.

L´arribada dels Reis Mags
La celebració d´aquest esde-

veniment s´ha convertit en la
tradició més important del cicle
nadalenc al nostre poble. Ja a
l´any 1906 tenim constància de
la Rebuda dels Reis, que consis-
tia únicament en un acte de rebu-
da que es feia al teatre Ateneu.

Acabada la guerra, el Club Futbol Navàs la
va continuar de la mateixa forma.

Però l´any 1946 l´Acció Catòlica parro-
quial se´n farà càrrec i la convertirà en la
Cavalcada dels Reisque avui tenim.
Actualment es compon d´uns 125 partici-
pants tots vestits i pintats, que van pasant per
tots els papers de la cavalcada a mesura que
es van fent grans; hi intervenen noies des del
1979. L´aspecte més característic és el
repartiment dels paquets amb els regals casa
per casa. Econòmicament es sosté amb les
aportacions de les famílies i la col·laboració
d´empreses i comerços. La festa es comple-
ta amb la recollida de les cartes dels infants
pel Patge dels Reisel dia 1 de gener.

Noves tradicions  
En aquests darrers anys, han nascut

diverses iniciatives, que van convertint-se en
tradicions: el Concert de Nadalde la Coral
Sant Genís i el de l´Aula de Música -succes-
sors del concert nadalenc del Cor
Parroquial-, les maratons solidàriesde la
ràdio i la televisió locals -el "Nadal del
pobre" d´altres temps-, els guarniments llu-
minososdels carrers i els balls de Nadal i
Cap d´Any al Pavelló municipal.

Una imatge de
la Cavalcada 

de Reis de 
l’any 1961
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Jaume Gubianas . Il·lustrador

A ls seus 36 anys,
Jaume Gubianas
compta amb una

llarga experiència com a
il·lustrador i dissenyador. La
seva especialitat són els
dibuixos per a adolescents,
que apareixen principalment
en llibres de text d’ESO però
també en literatura juvenil.
Treballa per a editorials tant
prestigioses com Edebé i
Santillana però el seu vessant
de dissenyador gràfic l’ha por-
tat també a fer feines per a
empreses i institucions de la
zona.

- Sempre t’ha agradat
dibuixar?
- Sí, ja de bastant petit m’ho

passava molt bé dibuixant i
pintant però no em plantejava
dedicar-m’hi. De fet, vaig estu-
diar Administratiu però
després vaig començar a
l’Escola Massana. Llavors, em
va anar sortint feina mentre
estudiava i finalment vaig
decidir posar la meva pròpia
empresa. 

- Un bon dibuixant neix
o es fa?
- Una mica les dues

coses. Has de tenir
algunes qualitats i,
sobretot, molt d’interès,
però perquè un dibuix
estigui ben fet no n’hi ha
prou amb això. Has de
treballar i esforçar-t’hi
molt. Quan ho fas només per
afició vas al teu aire i quan
comences a estudiar és com si
comencessis de zero.

- Què intentes transmetre amb

els teus dibuixos?

- La majoria de feines que
faig estan al servei d’alguna
cosa i, per tant, el dibuix com-
pleix una funció. Es tracta de
reforçar el text donant la meva
interpretació, però sempre
sense trair la imaginació del
lector.

- En quin tipus d’il·lustracions
et sents més còmode?

- M’he anat posant en el camp

de la il·lustració per a adoles-
cents i ja m’agrada però tot i
això no defujo fer d’altres
coses. Crec que en un moment
donat podria treballar per a un

públic adult si em sorgís l’o-
portunitat.

- És difícil guanyar-se la vida
fent d’il·lustrador?

- Jo diria que no és fàcil però
tampoc és impossible. Si ho fas
ben fet pots tirar endavant. La
majoria de vegades treballo
per encàrrec, però també hi ha
èpoques en què no tinc tanta
feina i llavors em dedico a pre-
sentar-me a algun concurs. Va

bé per experimentar i
provar coses que no
faig per encàrrec. És
aquí on puc ser més
creatiu. 

- El teu germà també
dibuixa. Us ve de
família?

- Bé, el meu pare
també és artista i a la

meva mare no se li dóna pas
malament. El meu germà i jo,
però, tenim estils molt dife-
rents. Ell és més experimental,
jo tinc un estil més realista.

“No es pot trair la ima ginació del lector”
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“Els concur sos em ser veix en
per experimentar i pr ovar coses
que no puc f er quan treballo per

encàrrec. És aquí on puc ser
més creatiu”

A dalt, JaumeGubianas al seuestudi de Navàs.A sota, un delsseus dibuixos


