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Les crisis es poden superar quan hi ha una bona for-
mació. Per això, arran de la reducció de plantilla de
Bonser vam creure convenient apostar d’una manera
decidida en formar aquelles persones que s’havien
quedat sense feina i ajudar-les a estar preparades per
assumir nous reptes professionals, encara que no tin-
guin res a veure amb el tèxtil, un sector que tothom
sap que està en clar retrocés en aquest país. Hem
posat en marxa cursos de geriatria, informàtica i de
monitors d’esplai i lleure. És una formació oberta a tota
la ciutadania i que ens permet conèixer de prop alguns
dels filons d’ocupació més importants a Navàs i a la
nostra comarca.

Volem que els homes i les dones del nostre municipi
estiguin preparats, com també ho volem per als nos-

tres infants. En aquest sentit, apostem d’una manera
decidida per l’ampliació de l’escola Sant Jordi que ja
se’ns ha quedat petita i per la construcció d’una llar
d’infants que satisfaci les ncessitats derivades del
creixement demogràfic.

Com cada any per aquestes dates, vull aprofitar LLAA

PPLLAAÇÇAA per fer-vos arribar la meva més efusiva feli-
citació per les festes de Nadal. M’agradaria, segur que
com a tots vosaltres, que el missatge de Pau s’esten-
gués durant tot l’any i per tots els racons del món.

Bones festes a tots!

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs

Formar per estar preparats

Formació  per facilitar la
inserció laboral
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El personal laboral i fun-
cionaris  de l’Ajuntament

de Navàs porten a terme un
procés de formació que ha de
servir per millorar els proces-
sos de treball intern i, a la
vegada, crear una Oficina
d’Atenció al Ciutadà, que farà
molt més àgil i efectiu qual-
sevol tràmit o consulta que
s’hagi de fer als serveis
municipals de Navàs.
El concepte d’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà va en la línia
del que s’anomenen
finestretes úniques que ten-
deixen a simplificar la buro-
cràcia associada a l’activitat
pública.

A la nova oficina de Navàs,
que serà una realitat durant
l’any 2005, hi haurà una per-
sona que centralitzarà bona
part de la informació munic-
ipal. Aquest professional,
que estarà vinculat infor-
màticament a tots els serveis
municipals, podrà informar
sobre requisits, sobre la
situació en què es troben els
expedients, etc.
La iniciativa del consistori de
Navàs és un nou pas per
apropar-se el màxim possible
als ciutadans i per solu-
cionar de manera ràpida i
àgil qualsevol tràmit que
hagin de fer.

Navàs tindrà oficina
d’Atenció al Ciutadà

Els mesos de juliol i
agost, amb 55 i 94 litres,
han estat els més plu-
josos del segon semestre
del 2004. Els dies 29 de
juliol i d’agost es van
recollir 25 i 39 litres,
respectivament.

La temperatura màxi-
ma d’aquest estiu va
arribar el dia 24 de juliol
amb 36,5º i  la mínima,
que va ser de 10,4º, es va
produir el dia 9 del
mateix mes.

La falta de plujes
aquesta tardor és evident.
El mes de setembre es van
recollir 27 mm i a l’oc-
tubre, 22 mm. La tempe-
ratura mitjana dels
mesos de setembre i
octubre va ser, per con-
tra, força alta, amb valors
de 20º i 16º de promig.

CLIMATOLOGIA

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 municipi de Navàs està
més ben preparat per
afrontar qualsevol tipus d’e-
mergència d’ençà que s’ha
aprovat el Pla de Protecció
Civil local. Aquest pla preveu
de quina manera s’ha de
reaccionar davant d’eventua-
litats com incendis, aiguats o
altres emergències. En cada
cas, es determina un respon-
sable encarregat de coordi-
nar la situació.

Navàs ja té Pla
de Protecció Civil
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L’atenció als

ciutadans

serà més

efectiva amb

el nou servei
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Formació per a superar la crisi

L’Ajuntament ha progra-
mat diferents accions de

caràcter formatiu per tal de
facilitar que les persones que
van quedar-se sense feina
puguin recol·locar-se a curt o
mitjà termini. Els cursos que
es porten o portaran a terme
estan pensats perquè també
hi puguin accedir altres veïns
de Navàs que tenen ganes
d’estar ben formats per
afrontar les exigències de
l’actual vida laboral.
Els cursos, alguns dels quals
ja han començat, s’han trami-
tat a través de la Diputació de
Barcelona i són finançats en
un 45% pel Fons Europeu, un
45% per l’Ajuntament i el 10%
per la Diputació.
La resposta a la convocatòria
ha estat notable: per exemple,

del curs d’informàtica bàsica
se n’han fet dues tandes, amb
un total de 44 participants.
Un altra de les propostes, que
comença aquest desembre, és
ajudar a fer un currículum i
conèixer millor els meca-
nismes per trobar feina. 
Els dos cursos que comporten
més hores de formació són el
de geriatria i el de monitors
de lleure, vinculats a sectors
especialment emergents en
creació de llocs de treball. El
curs de geriatria, de 720
hores, permetrà als partici-
pants (una vintena) que l’ha-
gin superat satisfactòriament
tenir un títol homologat per
la Generalitat. La pròpia
residència d’avis de Navàs hi
col·laborarà en tots els
aspectes més pràctics.

El de monitors de lleure
començarà el proper mes de
gener, constarà de 350 hores i
serà responsabilitat del CAE.
Cada grup tindrà un màxim
de 25 participants. Aquest
curs també comporta una ti-
tulació que permet accedir a
ofertes laborals relacionades
amb activitats de lleure com
casals d’estiu, colònies, etc.
Es considera que aquest és un
dels filons d’ocupació més
importants relacionats amb
els joves ja que la prevision de
la Generalitat és ampliar l’ho-
rari d’obertura de les escoles.
Aquest canvi significa que hi
haurà més presència d’activi-
tats formatives de lleure,
dirigides per monitors titu-
lats com els que es formaran
a Navàs.

Imatge d’un
dels cursos de

formació quees porten aterme  
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Navàs organitza diferents cursos per facilitar la recol·locació laboral
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El bisbe Antoni Deig va
rebre el 3 d’octubre passat

el reconeixement i homenatge
de tot Navàs, el seu poble, on
va néixer i on va passar la dar-
rera etapa de la seva vida.
L’Ajuntament, amb aquesta

iniciativa, va voler que el con-
junt de la població tingués l’o-
portunitat de participar en
diferents actes que es van cele-
brar. L’ofici religiós va ser con-
celebrat per una notable re-
presentació de preveres de la

diòcesi de Solsona. Pel que fa a
iniciatives de caràcter ciutadà
es va descobrir una placa com-
memorativa a la casa nadiua
d’Antoni Deig. L’acte va ser
molt participat, amb la inter-
venció de destacats personat-
ges de la vida cultural i políti-
ca catalana, com el sociòleg
Salvador Cardús, el psicòleg
Joan Estruch, l’escriptor mn.
Climent Forner, la directora
general d’Afers Religiosos de la
Generalitat, Montserrat Coll,
l’alcaldessa Maria Àngels
Estruch i el regidor Josep
Oliva.
Pel que fa a públic hi havia
cares tan conegudes com
Josep Lluís Carod-Rovira, Lloll
Bertran, Celdoni fonoll, Núria
Feliu, etc. També es va llegir
una carta de Jordi Pujol,
expresident de la Generalitat.
En tots els parlaments es va
destacar la personalitat del
bisbe Deig, comrpomès amb
les seves creences, el seu país i
la seva gent.
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L’homenatge que mereixia el bisbe Deig

La Comissió de Delimita-
ció Territorial de la Gene-
ralitat va ajornar fins a la
propera reunió (tres mesos),
tractar el tema de la segre-
gació de Cal Nosa i Cal Rata
que, com és sabut, pertanyen
oficialment a Balsareny, però
estan integrats a Navàs. El
consistori navassenc espera
que s’adopti una resolució
coherent i de justícia per als
veïns dels barris afectats.

La segregació dels
barris, aturada

Els darrers mesos,
l’Ajuntament ha continuat
les gestions davant la
Generalitat per aconseguir
fer realitat l’ampliació de la
residència d’avis. S’espera
que el departament de
Benestar i Família inclogui
una partida, ja promesa per
l’anterior govern, en els
pressupostos per al 2005.

Les obres que es pro-

posen permetran ampliar
l’espai de serveis com el
menjador, fisioteràpia,
despatxos, etc. Per guanyar
aquest espai, s’ha de cobrir
el terrat. El nombre de
places de residents es man-
tindrà en poc més de 70. 

Fetes les obres, la residèn-
cia s’haurà adaptat a totes
les exigències de l’actual
normativa.

Noves gestions per aconseguir
ampliar la residència d’avis

Un moment

de l’home-

natge a Deig
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El mes de setembre passat
van començar les obres

corresponents a la nova llar
d’infants que ha impulsat
l’Ajuntament i que, si no hi
ha entrebancs, ha d’entrar
en funcionament el proper
curs escolar. El projecte, a
banda dels espais comuns i
de serveis, preveu una aula
per als nadons de 0 a 1 anys,i
dues aules per als d’1 a 2 i
per als de 2 a 3 anys.
La nova llar d’infants s’em-
marca en la voluntat de
l’Ajuntament de Navàs de
respondre a les actuals
necessitats educatives,
derivades del creixement
demogràfic dels darrers
anys.
Pel que fa a l’escola pública
Sant Jordi, el departament
d’Educació de la Generalitat
ha presentat, aquesta tardor,
el projecte d’ampliació
d’aquest centre escolar que
actualment es troba saturat.

S’ha començat la llar d’infants i
aviat s’ampliarà l’escola

Les obres deconstrucció de lallar d’infants jasón en marxa

Com a conseqüència de la
campanya de l'Ajuntament
sobre la neteja i adequació de
solars, s’ha procedit a l'orde-
nació dels terrenys de l'en-
torn del pavelló i del costat
de la deixalleria. Aquests
arranjaments pretenen con-
vertir aquestes zones en
espais de lleure on es puguin
practicar  esports i siguin
punts de trobada. Donem les
gràcies als veïns de la zona,
per l'interès i cura que tenen
en la vetlla d'aquests espais.

Nous espais per al
lleure
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El projecte preveu crear els
espais suficients per donar
bona formació als nens i
nenes que es troben en edat
preeescolar. També es vol
incidir en la millora de deter-
miants serveis conjunts, com
la biblioteca i el propi con-
junt escolar.
Actualment, encara que tots
els cursos són de doble línia,
ni els alumnes ni els mestres
es troben en les millors
condicions d’espai.

L’equip de govern de Navàs
ha acceptat la proposta dels
grups d’ERC i PSC, a l’oposi-
ció, de fer tots els tràmits
necessaris per aconseguir
que Navàs disposi d’un viver
d’empreses, un equipament
que ajudaria a dinamitzar
l’ocupació al municipi. Al
viver hi accedeixen aquells
emprenedors que necessiten
una empenta en el moment
de posar en funcionament el
seu negoci. Les gestions que
fins ara s’han portat a terme
des de l’Ajuntament han
estat de forma unitària. Un
dels compromisos aconsegui-
ts és del departament de
Treball de la Generalitat, que
fianaçarà el cost d’un estudi
per analitzar la realitat
socioeconòmica del muni-
cipi. D’aquest treball es
desprendrà un diagnòstic i
unes propostes.

Govern i oposició
treballen per
aconseguir un
viver d’empreses

Els dos pisos propietat
d’ADIGSA que hi ha al Passeig
tornaran a estar disponibles,
d’aquí a unes setmanes, per a
famílies de Navàs necessi-
tades. 

Primer, però, caldrà fer
efectiva la recol·locació de les
famílies de Sallent que van
haver de marxar dels seus
habitatges del barri de
l’Estació per la coneguda
problemàtica dels esfondra-
ments de terra.

L’Ajuntament de Navàs  vol
estar informat puntualment
de la situació en què es
troben aquests pisos per tal
de poder atendre les necessi-
tats que es detecten al
municipi. 

El consistori no creu que
sigui correcte que s’hagi
d’assabentar per la premsa de
la situació en aquests pisos de
titularitat pública, en concret
de la Generalitat, tal com ha
passat aquest estiu.

Els pisos d’ADIGSA al Passeig
tornaran a estar disponibles



Navàs reordenarà el seu  

És evident que cada vegada hi ha més
vehicles circulant pels carrers del nos-
tre poble, situació que en alguns

moments comporta que desplaçar-se en
cotxe o trobar un lloc per aparcar sigui com-
plicat.

És per això que, des de l'Ajuntament, es va
encarregar un estudi de reordenació del
trànsit urbà. Aquest projecte, que han rea-
litzat tècnics especialitzats en circulació
viària, ha tingut en compte diversos factors.

D’una banda, dissenyar una ordenació del
trànsit seguint un criteri lògic, intentant
oferir una circulació més eficaç que eviti
confusions per part dels conductors. De l’al-
tra, s’ha volgut augmentar el nombre de car-
rers que tenen un sol sentit de circulació,
procurant mantenir el nombre de places d'a-
parcament disponibles dins el nucli urbà i
deixant el mínim nombre possible de car-
rers de doble sentit de circulació, com són les
vies importants d'accés al poble, les car-
reteres de Berga, de Viver i del Mojal, el pas-
seig de Circumval·lació, i alguns altres car-
rers de la zona industrial, de la Creueta, dels
barris de Cal Miquel i de Bonavista. Sempre
amb la finalitat d'organitzar el trànsit a les
diverses zones del poble de la manera més
fluïda i racional. Per últim, es pretén elimi-
nar els punts negres dins del nucli de Navàs,
de manera que es resolguin algunes zones de
risc on sovint hi ha ensurts i, de vegades,
també alguna topada.

Tots els canvis que s’han plantejat a partir
d’aquest estudi es faran en tres fases i es
finalitzaran completament l'any 2006.

66

CANVIS DE  

ÉÉllss  ccaannvviiss  ddee  cciirrccuullaacciióó  qquuee
hhaa  ccoommeennççaatt  aa  iinnttrroodduuiirr
ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ssóónn  ffrruuiitt  dd’’uunn
eessttuuddii  eenn  pprrooffuunnddiittaatt,,  ppeerròò
ccaalleenn  lleess  ooppiinniioonnss  ii  eellss  ssuugg--
ggeerriimmeennttss  ddee  llaa  ppoobbllaacciioo  ppeerr
aapplliiccaarr--llooss  ii  ccoonnssoolliiddaarr--llooss

Carrers de doble sentit

Carrers de sentit únic



u  trànsit urbà en dos anys
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E  CIRCULACIÓ

Nova 
ordenació
del trànsit
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La Unió de Botiguers, con-
juntament amb l’Ajunta-

ment, la Generalitat i la
Cambra de Comerç de Man-
resa, han posat en marxa una
campanya per aconseguir que
els comerciants de Navàs
potenciïn els seus aparadors.
Un dels lemes que utilitza
l’Ajuntament en les seves
comunicacions és el de “mi-
lloreu l’aparador, milloreu la
vostra imatge”. En la mateixa
línia, suggereix l’elaboració
d’un calendari que possibiliti
la renovació dels aparadors
associat als principals esde-
veniments que comporten
puntes de consum: Reis, Sant

Valentí, Carnestoltes, Sant
Jordi, Sant Joan, etc.
En el marc d’aquesta campa-
nya, s’ha convocat un concurs
d’aparadors, el veredicte del
qual es donarà a conèixer el
22 de desembre, a 2/4 de 9 del
vespre a la sala d’actes de
l’Ajuntament.
El primer premi està dotat
amb 300 euros; el segon amb
175 i el tercer, 120. El jurat
emetrà el veredicte a partir de
l’impacte comercial, l’origi-
nalitat, la qualitat artística, el
missatge, la qualitat artesanal
i l’adeqaació de l’entorn. El
concurs s’ha obert a tots els
comerciants del municipi.

Campanya perque el 
comerç local doni més
relleu als aparadors

15 de desembre . En el marc de les activi-
tats nadalenques que organitza la bib-
lioteca J. Mas Carreras, es portarà a terme
un taller d’àngels.

18 de desembre . Cagatió i sopar de Nadal
del CEN.

21 de desembre. Arribada del Tió a l’escola
bressol Quitxalla.

22 de desembre. Celebració del Nadal al
CEIP Sant Jordi i al Col·legi Sant Josep.

24 de desembre. Cagatió amb els avis de la
Residència.

25 de desembre . Ball de Nadal, al pavelló,
a partir de les 11 de la nit, amb el grup
Lucky Luke.

26 de desembre . La marató de Canal N, La
Veu de Navàs i Germans del Món.

31 de desembre . Ball de cap d’any, a partir
de la 1 de la matinada al pavelló amb
l’Orquestra Cimarrón.

Agenda de Nadal

Els aparadors són

la millor eina de

promoció de les

botigues
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Navàs, d'un temps ençà,
creix a un ritme accelerat.
Creix en habitants, infra-
estructures, serveis ... i això és
bo per al desenvolupament
socioeconòmic de la població,
però, també comporta que
alguns d'aquests serveis, ubi-
cats temps enrere en llocs
estratègics, ocupin actual-
ment llocs cèntrics i sigui difí-
cils poder-los ampliar. Un
d'aquests serveis és el cemen-
tiri. L'Ajuntament, conscient
de la necessitat de regula-

ritzar la situació dels nínxols,
va endegar una campanya per
actualitzar les concessions
dels drets funeraris, i poder
recuperar els nínxols de les
famílies que actualment no
volen continuar tenint la con-
cessió. 

Sabem que això ha repre-
sentat un enrenou però l'actu-
alització d'aquest cens ha
comportat poder disposar
d'una trentena de nínxols. Ara
fem el mateix procés amb els
nínxols de lloguer.

Regularització del cens de nínxols

Sala de vetlles
S'han fet les gestions perquè Navàs pugui gaudir el 2005

d'una sala de vetlles en els moments dolorosos de tenir un
difunt a la família. Cada any, hi ha aproximadament de 50 a 60
defuncions al municipi i això suposa que els familiars, si volen
vetllar el difunt, ho hagin de fer fora de la població.
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El procés per fer realitat les
anhelades piscines muni-

cipals cobertes ha donat una
empenta molt important
amb la injecció de 871.000
euros del Consell Català de
l’Esport, organisme que
depèn de la Generalitat de
Catalunya. 
Des de fa temps que
l’Ajuntament busca la forma
més àgil per poder fer reali-
tat aquest ambiciós projecte
que millorarà substancial-
ment la qualitat de vida de
molts navassencs, especial-
ment aquells que per
prescripció mèdica neces-
siten fer recuperació a la pis-
cina. També molts escolars i
persones diverses, ara, es
traslladen a d’altres pobla-
cions.
Al procés administratiu de
concurs per a l’adjudicació
de les obres hi han participat
un total de cinc empreses.
Abans d’acabar aquest
mateix any és previst que es
comencin les primeres
feines. L’equip de govern, d’a-
cord amb el que fixen les
clàusules, preveu que  les
obres de les piscines cobertes
podrien estar enllestides la
tardor del 2006, al cap de
més d’un any i mig de tre-
balls.
El projecte preveu la
construcció
d’una pisci-
na de 25
metres de
llargada i
una segona,
més petita,
de 12,5
metres. A

més a més hi haurà una sala
per fer-hi gimnàstica, una
altra de caràcter pol·livalent i
altres espais per als serveis
relacinats amb una piscina
coberta.
Navàs, que també disposa
d’unes piscines exteriors
noves, és un dels municipis
de la comarca que fa més
anys que disposa d’aquest

equipament.
Ara tornarà a
ser un punt
de referència
per al lleure i
per a la pràc-
tica d’activi-
tats terapèu-
tiques.

Prop d’un milió d’euros per a
començar les piscines cobertes

Les ordenances de Navàs
experimentaran un incre-
ment moderat. De les 28 que
hi ha, 15 no tindran cap
variació. La resta, excepte
dues, s’apujaran un 3,5%. Les
que s’incrementen més són
l’aigua, un 12% de la part
municipal, i les escombraries,
un 30%, en compliment de les
noves obligacions relaciona-
des amb el manteniment de
l’abocador i el foment de la
recollida selectiva.

Increment moderat
de les ordenances
fiscals

Els diferents problemes de
caràcter burocràtic que han
fet encallar el nou polígon
industrial de Navàs s’han
pogut solventar positiva-
ment, per la qual cosa pre-
veiem que, quan rebeu aques-
ta publicació, ja hagin pogut
començar les obres d’alguna
de les naus que hi ha projec-
tades.

Un dels entrebancs ha
estat relacionat amb la neces-
sitat d’adequar la parcel·lació
a la nova llei d’urbanisme.
Una vegada enllestida aques-
ta feina, s’han pogut fer les
corresponents inscripcions
al Registre de la Propietat.

Una vegada queden enrere
aquests entrebancs, els pro-
motors tenen via lliure per
fer realitat els projectes
empresarials previstos per a
aquest polígon industrial.

Els problemes
burocràtics
vinculats al nou
polígon s’han
desencallat

...

. . .

La piscina coberta
gran farà 25 metres

de llargada i la
petita, 12,5 metres

Imatges virtualsque ens mostrencom seran lesnoves piscines
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L’Ajuntament de Navàs, a
través de la seva empresa

Serveis Municipals de Navàs
SL, ha endegat una interes-
sant actuació que permetrà
frenar el procés de despobla-
ment que afecta l’antiga colò-
nia tèxtil de Palà des de fa
anys.
La construcció d’un total de
14 cases unifamiliars per part
d’una promotora de Berga
serà ben aviat una realitat a
partir del procés de subhasta
d’un terreny propietat de l’es-
mentada empresa pública
navassenca.
Aquest solar, que té un total
de 1.577 metres quadrats es va
posar recentment a subhasta

pública. L’import d’adjudi-
cació a l’empresa Pal·li,
Traspàs de Finques SL, va ser
de 150.000 euros, una quanti-
tat que recvertirà directament
en obres de millora a Palà.
Des de fa temps, l’Ajuntament
ha volgut articular mesures
que propiciïn que els veïns es
quedin a Palà, i per això, un
objectiu és el de disposar de
de sòl apte per a la construc-
ció de nous habitatges.
En el procés de subhasta, l’em-
presa Serveis Municipals de
Navàs SL va articular un
paquet de clàusules que asse-
guren que no hi hagi cap
mena d’especulació amb
aquest terreny.

L’Ajuntament promou 
habitatge a Palà per 
afavorir que no es despobli

Els quatre quilòmetres de camí
entre Castelladral i Sant Cugat del
Racó s’asfaltaran durant el primer
trimestre del 2005. Aquesta era
una de les prioritats que des de fa
temps treballava l’Ajuntament de
Navàs davant d’administracions
superiors per tal d’afavorir les
condicions de vida de les famílies
que viuen a les masies de la zona.
Aquest camí també forma part
d’una interessant ruta turística,
amb patrimoni arquitectònic i
natural de primer ordre. El cost
econòmic d’aquesta actuació se
situa en uns 360.000 euros, que
seran finançats pel departament

d’Agricultura de la Generalitat. En
aquests moments, s’està acabant
la fase de redacció del projecte.

Per altra banda, l’altre tram
d’aquest mateix camí, el que va
des de Sant Cugat fins al Mujal,
s’haurà de millorar perquè la capa
d’asfalt que es va col·locar fa un
temps s’està degradant. L’Ajunta-
ment vol que, quan s’actuï en els
4,5 quilòmetres de recorregut, es
facin vorals que permetin cana-
litzar correctament l’aigua i també
es reforci el ferm. L’equip de govern
està fent les gestions necessàries
perquè aquests treballs es puguin
portar a terme ben aviat.

A punt per asfaltar el camí de
Sant Cugat a Castelladral

El barri de Cal Miquel, que
es va construir a la dècada
dels seixanta, i que ha hagut
de sometre’s a accions per a
combatre l’al·luminosi,
podrà acollir-se amb gairebé
tota seguretat a la Llei de
Barris que facilita actuacions
integrals.

De moment, tècnics de la
Diputació consideren fac-
tible poder beneficiar-se de la
nova llei. A Cal Miquel hi
viuen unes 80 famílies, en un
total de 13 blocs.
L’Ajuntament coordina
accions específiques a cada
bloc.

Es demana una
intervenció integral
a Cal Miquel

Imatge de Palà 
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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 
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Nosaltres ho faríem diferent...
Reordenació del trànsit
Pensem que calia però no de
forma unilateral per part de l'equip
de govern. Nosaltres hauríem infor-
mat els veïns i els hauríem donat la
possibilitat de participar-hi.
Piscina coberta
Les obres estan parades. Nosaltres
hauríem fet una obra segons les
nostres possibilitats i necessitats.
Polígon industrial
Molts propietaris fa mesos que
s’esperen per escripturar els ter-
renys. Nosaltres prioritzaríem
aquest tema ja que creiem que és
el més important per reactivar l'e-
conomia i el benestar de la gent.
Centre d’Atenció Primària
No hi ha bon servei. Nosaltres tre-
ballaríem coordinats amb el per-

sonal per conèixer la seva causa i
col·laborar en la millora.
Ordenances
L'equip de govern ha augmentat
moltíssim la pressió fiscal. Les
escombraries han pujat més d'un
60% en dos anys i l'aigua, un 12%
en un any. Nosaltres faríem una
pujada raonable, esglaonada i
amb una millora en el servei.
Festa Major
Aquesta festa ha sofert una  dava-
llada acompanyada d'importants
despeses i dèficit. Cal esbrinar el
motiu i per això faríem reunions
amb col·lectius i entitats i els convi-
daríem a participar en la comissió.
Places vacants
L'equip de govern cobreix les pla-
ces vacants, en la majoria de ca-

sos, sense convocar concurs pú-
blic de què tinguem suficient co-
neixement. Nosaltres el convoca-
ríem sempre i procuraríem que la
informació arribés a tothom.
En definitiva, nosaltres estem par-
ticipant en totes les comissions que
se'ns permet, aportant les nostres
idees i treball i, quan discrepem,
des de l'equip de govern se'ns
acusa d'utilitzar-ho com a estratè-
gia política. Doncs, què creuen que
hem de fer com a oposició sinó tre-
ballar per al nostre poble i denun-
ciar allò que no ens sembli correcte
o que es pugui millorar? 
ERC us desitja Bones Festes i
feliç any 2005!

ERC

El PSC felicita les festes



Jesús i Francesc Cucharrera . Corredors de quads

El Jesús i el Francesc
Cucharrera són dos
germans navassencs

que des de joves comparteixen
una passió: els quads. El que va
començar com un hobby ha
acabat amb el títol de campi-
ons d’Espanya de quads de
resistència el passat novembre
a Mérida (Badajoz).  Intensos
entrenaments, desenes de
competicions i fins i tot una
botiga de quads, és el dia a dia
del Jesús. Pel que fa al
Francesc, s’estima més combi-
nar els quads amb les motos i
competeix en les dues especia-
litats. 

- A quina edat vau començar
a conduir quads?

JJeessúúss-- Als 21. Em vaig animar
a practicar aquest esport un
dia que vaig veure’n una car-
rera a Can Padró. Al tornar de
la mili vaig comprar-me un
quad i al 1998 es va celebrar
la primera copa catalana i em
vaig federar. 

FFrraanncceesscc- Jo als deu anys ja
tenia una moto i més enda-
vant vaig començar a conduir
quads. 

- Quina diferència hi ha
entre conduir una moto i un
quad?

JC- No té res a veure, les tèc-
niques són totalment dife-
rents. Des que vaig
conduir el primer
quad no he anat més
amb moto. 

JC- A mi m’agrada
combinar les dues dis-
ciplines. 

- On entreneu?

JC- Normalment en circuits
d’autocròs i de motocròs o
sinó en uns camps d’un amic
on muntem circuits. 

- Últimament se senten
queixes contra els quads
perquè diuen que fan malbé
els camins rurals. Què en
penseu?

FC- No els fan malbé els
quads, els espatllen algunes
persones que circulen per
llocs on no haurien de passar.
El problema és el conductor,
però hi ha molt gent que con-
dueix de forma respectuosa. 

JC- Abans es queixaven de les
motos i ara toquen els quads.
Quan els camins es fan més
malbé és quan no hi transita
ningú. 

- Com vau aconseguir arri-

bar al campionat d’Espanya?
FC- Un equip ens va fitxar

per córrer-hi i des de la
primera cursa vam veure que
podíem estar al davant. Cada
cursa va ser una lluita i al
final ens en vam sortir molt
bé. 

- Com es desenvolupa una
carrera de resistència?

FC- Competeixen dos pilots
per equip, que es canvien
cada trenta minuts en una
cursa que dura tres hores. 

- Què vau sentir en guanyar
el títol?

JC- Molta alegria. El treball
de molts anys d’esforç s’ha
vist recompensat. M’agrada-
ria afegir que dedico aquest
títol a la meva dona i filla. 

FC- Fa temps que correm
junts, per això la satisfacció

d’aquesta victòria és
diferent. 

- Com encareu la
propera temporada?

JC- Estem buscant
sponsors per muntar
un equip propi de
Cuharrera Quads. 

Dos germans de Navàs, campions
d’Espanya de quads de resistència
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...

. . .

“Fa temps que correm junts 
i ens coneixem molt bé, per 
això la satisfacció d’aquesta 

victòria és diferent”


