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Durant els últims anys, l’equip de gov-
ern ha treballat per dotar Navàs de
nous equipaments, serveis i
infraestructures que ajudessin a millo-
rar la qualitat de vida de tots els
navassencs i les navassenques. Al
nostre entendre, aquest cicle ha com-
plert les seves expectatives i avui
tenim un poble modern, equipat i amb
una àmplia oferta de formació, edu-
cació, salut, cultura i esport per a
tothom.
El nostre poble està ben situat
geogràficament, a pocs quilòmetres
de les dues capitals de comarca, molt
a prop de l’Eix transversal i no gaire
lluny de Barcelona. Tot això, juntament
amb la quantitat de serveis i equipa-

ments dels quals disposem i el caràc-
ter acollidor dels navassencs i
navassenques, ha propiciat el creixe-
ment demogràfic dels últims anys. 
Ara ens cal pensar en el municipi que
tots volem. Per encarar el nou futur,
ens cal dissenyar un poble que creixi
mantenint les regles de sosteniblitat,
que sigui un poble endreçat a la mida
de les persones, un poble amb zones
verdes, espais per a esbarjo... On tots,
petits, joves i grans, ens hi trobem bé.
Les normes urbanístiques per les quals
es regeix el nostre poble varen ser
aprovades l’any 1994 i s’han de revisar
i adequar a les noves necessitats. Per
això ens cal, a través de la Comissió
d’Urbanisme i Medi Ambient que pro-

perament endegarem, començar a
definir les línies mestres del POUM,
document que ha de marcar com i
quant vol créixer Navàs els propers
anys. És per això que l’Ajuntament
impulsa la participació ciutadana, a
través d’una Comissió d’Urbanisme,
per tal de començar a definir les línies
mestres del POUM, el document que
ha de marcar com i quant vol créixer
Navàs els propers anys.
De sempre, el futur és un gran repte i
el continuarem afrontant amb il·lusió
per a donar resposta als nous interro-
gants. Volem que les generacions
futures se sentin orgulloses de l’herèn-
cia que els hem deixat tots plegats.
Bones Festes de Nadal!

Navàs, poble sostenible
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Escola Sant Jordi,
un equipament remodelat
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L’Escola Sant Jordi
creix i millora

L’Escola Sant Jordi ha començat el

curs amb un equipament més

ampli, modern i adequat a les neces-

sitats del centre. Durant mesos,

s’han dut a terme les obres d’am-

pliació de l’escola que han consistit,

bàsicament, en tres grans projectes:

un edifici de nova construcció, la

remodelació de l’edifici existent i la

millora de la pista Sant Jordi.

Per poder complir tot allò que
requereix un CEIP de dues línies,
l’empresa GISA, redactora del pro-
jecte, va preveure la construcció d’un
nou edifici de dues plantes. A la infe-
rior, s’hi ubica la consergeria, l’àrea
administrativa i la biblioteca. A dalt hi
ha les aules infantils, de psicomotri-
citat, la tutoria i l’aula de petits grups.
A través del desnivell, queden ben

delimitats el pati infantil i el que es
destina a la resta d’alumnes.
A més, s’ha remodelat l’edifici antic
de l’escola i s’han reconvertit espais
en aules perquè tant alumnes com
professors puguin desenvolupar la
seva tasca amb més comoditat.
Estem pendents que la reforma del
menjador sigui ben aviat una realitat
per tal que es pugui cuinar a la
mateixa escola, amb tots els avantat-
ges que això suposa. 
D’altra banda, les millores a la pista
Sant Jordi preveuen mantenir l’ús
compartit del pavelló per part de
l’escola i la resta del municipi. S’han
construït nous vestuaris a dos nivells,
s’han millorat la coberta, els aïlla-
ments, les finestres, les instal·lacions
i els revestiments. 
Des de l’Ajuntament, es va veure la

necessitat que el terra de la pista fos
adequat a la pràctica esportiva per
evitar possibles lesions dels practi-
cants i va optar per fer-se càrrec
d’aquestes despeses addicionals. El
cost puja a uns 70.000 euros, 30.000
dels quals són subvencionats per
Diputació. 
Agraïm la col·laboració i l’esforç per
part dels alumnes, el claustre de pro-
fessors, els pares i l’empresa perquè
les obres fossin un èxit i afectessin el
mínim possible el funcionament nor-
mal del centre.
A més, volem remarcar la con-
tractació de Josep M. Castellana com
a nou conserge de l’Escola Sant
Jordi, molt conegut per la seva tasca
a la Policia Local i que ofereix un
caràcter afable, cordial i amb una gran
voluntat de servei.
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CLIMATOLOGIA

De juny a octubre, les dades

climatològiques més desta-

cades a Navàs són:

La temperatura màxima de tot

l’estiu va ser el dia 26 de juliol,

amb 38º. La màxima del mes

de juny va ser de 36,5º, la

d’agost, 32,6º,  la de setem-

bre, 36,4º i la d’octubre, 29,6º.

Pel que fa a la pluviometria, cal

destacar els 95 litres del mes

de juliol i els 82 de setembre.

Els dies més plujosos han

estat els dies 13 i 17 de juliol

amb 35 i 42 litres respectiva-

ment i el dia 13 de setembre,

amb 41 litres.

Per DDeellffíí  VViillaasseeccaa  i LLlluuííss  SSaannmmiiqquueell
Residència d’Avis de Navàs

Inauguració de l’Eix
El dia 9 de setembre es va inau-
gurar el nou equipament
esportiu municipal: L’Eix, lleure,
salut i esport que, amb només
dos mesos de vida, ja compta
amb més de 1.000 usuaris, una
xifra que ha superat totes les
previsions.
La inauguració va comptar amb
la presència de personalitats
com Manuel Ibern, secretari
general de l’Esport; Jordi
Vilajoana, exconseller de
Cultura; Josep Maldonado,
exsecretari general de l’Esport; i
autoritats locals com l’al-
caldessa M. Àngels Estruch i el
regidor Isidre Suau.
Abans de descobrir la placa es
va fer un reconeixement a la

Continuen les gestions
per al futur institut
Tal com s’ha anat informant en els
plens municipals i en els diferents
mitjans de comunicació, des de
l’Ajuntament continuem fent els pas-
sos reglamentaris per aconseguir la
titularitat dels terrenys en què s’ha
d’ubicar el futur institut. En aquests
moments, disposem de la docu-
mentació tècnica i jurídica necessària
que ens ha de permetre la seva
disponibilitat. A conseqüència de la
diferència econòmica existent entre
la proposta de la part propietària i les
valoracions fetes per l’Ajuntament,
s’ha cregut oportú optar per la via de
l’expropiació com a mesura més adi-
ent per als interessos del poble. 

Properament, s’adoptaran els acords
pertinents per a tirar endavant aquest
procés d’expropiació.
D’altra banda, fem una crida a la
plataforma que s’ha creat per tal de
fer el seguiment de les actuacions
per a la construcció del nou institut,
per sumar esforços i treballar junts
per aconseguir resultats positius en
un temps mínim.
Des de l’Ajuntament, vetllarem
perquè Navàs pugui continuar tenint
una bona oferta tant d’ensenyament
privat com d’ensenyament públic, i
continuï essent un dels municipis
bagencs amb una millor dotació en
oferta d’ensenyament.

S’obre un procés d’expropiació
per agilitar els tràmits

de construcció del nou IES

nedadora Rosa Sellarès. Després hi
va haver els parlaments de les
autoritats i va començar la part lúdi-
ca,amb un espectacular muntatge

de Gog i Magog i el Grup Escènic
Navàs. El nou equipament es va
omplir de gom a gom de públic que
va assistir a l’acte.
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Un espai lúdic i de salut
per a la gent gran

Navàs instal·larà, a principis de l’any
vinent, un espai lúdic, subvencionat
per la Diputació de Barcelona, al pati
del Club d’Avis. Es tracta d’un equipa-
ment amb diversos elements que
permeten a la gent gran treballar la
mobilitat, l’equilibri, la flexibilitat, la
circulació sanguínia, la coordinació
motora i visual, l’agilitat, etc. En
definitiva, és un espai constituït per
diferents mòduls d’activitats que for-
men un circuit establert per treballar
les facultats físiques i sensorials de la
gent gran.
Visualment, aquest espai s’assembla
a un parc infantil, però cada un dels
elements que s’hi instal·len tenen
una funció molt concreta per a millo-
rar la salut i les capacitats de la gent
gran. Aquest espai comptarà amb
l’assessorament d’una fisioterapeuta
que informarà els usuaris sobre com
utilitzar cada element de manera cor-
recta i que resoldrà tots els dubtes
que es presentin. Inicialment, està
previst crear dos grups d’usuaris que

puguin practicar en aquest circuit
amb una periodicitat setmanal.
La Diputació es farà càrrec dels sub-
ministrament i muntatge de l’espai
lúdic i de diferents cartells explicatius
de cada mòdul, així com de subminis-
trar díptics i cartells perquè se’n
pugui fer difusió a tot el municipi.
També es fa càrrec d’impartir una
sessions formatives tant als fisiote-
rapeutes que hauran de fer-ne segui-
ment com als responsables munici-
pals.
L’ubicació d’aquest espai al pati del
Club d’Avis permetrà que sigui un
equipament obert a tota la població
per tal que totes les persones grans
puguin fer-ne ús.
La instal·lació d’aquest espai és un
nou pas endavant en l’objectiu de
l’Ajuntament de Navàs de dina-
mització de la gent gran per a un
envelliment actiu, potenciant dife-
rents aspectes com la interrelació
personal, la participació social, temes
lúdics, la millora de la salut, etc. 

Dibuix dels elements que s’instal·laran al pati del Club d’Avis: 1) escala de dits, 2) barra fixa ondu-
lada, 3) escala i rampa, 4) cargols i mànecs, 5) tamboret mòbil, 6) barres metàl·liques altes, 7) bar-
res metàl·liques a mitja alçada, 8) seient amb barra, 9) barra fixa, 10) terra de cordes, 11) pont amb
llistons, 12) plataformes ovalades, 13) barra metàl·lica en zig-zag, 14) agafadors de plàstic

Activitats contra
les conductes de
risc en joves

Des del Raig i la regidoria de
Joventut, juntament amb altres
regidories i la psicòloga social,
s’ha fet la programació d’activitats
del programa PIDCES, que inclou
xerrades, tallers i exposicions per
conscienciar els joves i el seu
entorn dels perills que comporten
moltes conductes que cada vega-
da són més habituals: tabac,
drogues, alcohol, trastorns alimen-
taris, conflictes de convivència,
conductes agressives, relacions
sexuals poc segures, etc. 
El calendari d’activitats no
s’adreça només als estudiants de
secundària, sinó també als pares,
mares i altres agents que interve-
nen amb els joves habitualment,
com els professors, tècnics, etc.
Recentment, s’ha fet una exposi-
ció i diverses xerrades sobre la
sida i altres malalties de transmis-
sió sexual. Els propers mesos es
tractaran temes com el bullying, la
integració o l’alcohol i altres
substàncies tòxiques.

Es tracten temes com la
sexualitat, els trastorns

alimentaris, la integració
o les drogues
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La Fira de Tardor compleix 25 anys
Navàs va celebrar 25 anys de Fira
d’Artesania el passat 15 d’octubre. La
fira es va iniciar el dissabte amb el
comerç al carrer, en què van ser pre-
sents una trentena de parades del
comerç local. I el diumenge va con-
tinuar la festa amb unes setanta
parades d'artesans, atraccions infan-
tils i molts tallers demostratius: cis-
teller de vímet, esclopaire, ceràmica i
fang, dissenyadors de joies,  pintura,
alimentació...
Es van organitzar moltes activitats
paral·leles que complementaven
l'ambient artesanal i van aconseguir
fer una fira més viva. Actes com les
270 puntaires al mig de la Plaça fent
la punta al coixí, la roda d'esbarts
infantil i juvenil organitzada per Dansa
Jove, l’exposició d’una vintena
d'artistes locals amb seixanta obres
exposades, l’audició de sardanes, la
desfilada de moda, l’exhibició de
bitlles catalanes i el berenar amb pa
amb vi sucre.
Coincidint amb la celebració de la
vint-i-cinquena edició de la fira de tar-
dor, es va fer la descoberta de l’es-
cultura que s’ha instal·lat al pati de
l'Escola Bressol Quitxalla. Es tracta

A dalt, l’escultura “Maternitat” que es va inaugurar. A sota una vista de la Trobada de Puntaires

L’Ajuntament treballa per
millorar la Fira de Primavera
D’acord amb la convocatòria d’ajuts
dins l'àmbit de Suport de les polí-
tiques locals, de l'Àrea de Promoció
Econòmica de la Diputació de
Barcelona per a l'any 2006, a
l'Ajuntament de Navàs se li ha ator-
gat una subvenció per a realitzar un
estudi de millora de la Fira de
Primavera.
El 50 % del cost de l’estudi l'apor-
tarà la Diputació de Barcelona i la
resta l'Ajuntament. 
Els principals objectius d'aquest

estudi són: buscar un bon posi-
cionament de la fira dins de la
comarca; trobar noves fòrmules per
captar el màxim de visitants i parti-
cipants a la fira; recerca de nous
recursos per a la organització de
noves activitats; marcar les línies
estratègiques de desenvolupament
a seguir per a la modernització de la
fira.
Les conclusions que surtin d’aquest
estudi seran la base per perfilar la
Fira del futur. 

Qui és Marta Solsona?
Marta Solsona Bellera, neix a
l’Eixample de Barcelona, dins d’una
família d’arrels catalanes. Cursa
estudis de magisteri, que tan sols
exercirà durant un any. Als 27 anys,
inicia l’aventura laboral en una com-
panyia multinacional americana. 25
anys després, cansada de tant mer-
cantilisme, una casualitat fa que per
fi trobi el camí per donar un gir a la
seva vida: el difícil però apassionant
camí de l’art. 
Dins de la disciplina de l’escultura,
les seves obres figuratives mani-
festen els resultats de la seva cons-
tant recerca sobre les emocions i
sentiments dels éssers humans
amb moviment. 

de l'obra titulada "Maternitat" de  la
reconeguda escultora barcelonina
Marta Solsona
Aquesta imatge, en bronze, vol con-
tribuir a crear un paisatge urbà de
Navàs més sensibilitzat amb l’art,
seguint la línia que es va encetar amb
l’escultura de la plaça Gaudí.
A part de tenir infraestructures i
equipaments, l’equip de govern tre-
balla perquè Navàs creixi també amb
esperit cultural i artístic.



LLAA  PPLLAAÇÇAA

66 · Desembre 2006 

Taller per a
l’acceptació
de la discapacitat

El taller “Companys de barri”, que
va tenir lloc el dia 6 d’octubre al
Casal Sant Genís, és un programa
d’informació i foment d’una actitud
positiva vers les persones amb
alguna discapacitat. En aquest cas,
es va fer un espectacle de titelles,
que presentava situacions de la
vida quotidiana d’uns personatges
amb discapacitat, i que anava
adreçat a tots els nens i nenes de
cicle mitjà i superior del CEIP Sant
Jordi, el col·legi Sant Josep, i
també als alumnes del col·legi Sant
Esteve de Sant Mateu de Bages.

Campanya a favor dels drets
dels infants
Del 13 al 19 de novembre, es va dur a
terme una campanya plena d’activi-
tats adreçades a conscienciar sobre
els drets dels infants. La campanya
va consistir en un treball a les escoles
fet per persones formades en aquest
àmbit. Totes els nens i les nenes de
les dues escoles de primària de
Navàs van poder treballar sobre
aquest tema durant tota la setmana,
coincidint amb la celebració del Dia
Internacional dels Drets dels Infants,
que és el 20 de novembre.
Al Casal Sant Genís es va representar
l’obra de teatre “La bibicleta”, a càrrec
de la companyia Brou d’Arts per tal de
sensibilitzar petits i grans sobre
alguns dels drets que tenen els
infants i que, malauradament, sovint
no es respecten.
El diumenge 19 de novembre, a la
plaça de l’Ajuntament, es va fer l’acte

de cloenda de la campanya amb una
xocolatada popular, la lectura de fra-
ses fetes pels nens i nenes del cicle
superior en referència als drets i
deures dels intants. I, per acabar
l’acte, es va fer una espectacle infan-
til a càrrec de Noé Ribas i El Quarteto
de Tres.

Taller de salut
per a dones
Per mitjà de la Federació d’Ètnia
Gitana, l’Ajuntament de Navàs du a
terme un taller de salut per a
dones, que se celebra un cop al
mes a la sala d’actes de la
Biblioteca i que té molt bona
acceptació i una elevada partici-
pació.

Navàs celebra diversos actes
contra la violència de gènere

Dins la campanya d’activitats contra la
violència de gènere, es va fer una
taller per sensibilitzar joves i adoles-
cents contra el sexisme. Va tenir lloc a
principis de novembre a l’Escola
Diocesana i hi van participar alumnes
de 4t d’ESO i 1r de Batxllerat. També
es va fer l’exposició “Participació equi-
librada de dones i homes”i, en l’acte
de cloenda, es va dur a terme un taller,
a càrrec d’Elena Latorre, sobre la par-
ticipació de les dones en la vida social.
D’altra banda, dins el Cinema Fòrum, a
la Biblioteca, es va projectar la pel·lícu-
la “Los secretos de Vera Drake”. A
més, coincidint amb el Dia Mundial
contra la Violència de Gènere, el 25 de
novembre, es va penjar el llaç blanc al
balcó de l’Ajuntament, es va fer la lec-
tura d’un manifest i es va guardar un
minut de silenci per totes les dones
assassinades aquest any.

Una imatge de l’exposició “Participació equili-
brada de dones i homes”, que es podia veure a
la sala d’actes del Club d’Avis
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Quants navassencs som
i d’on provenim?

Espanya
Marroc  
Romania
Polònia 
Ucraïna
Sèrbia-Mont.
Bolívia 
Alemanya
Ghana
Bulgària
França
Bielorússia
Rússia

Participació ciutadana
per dibuixar el Navàs
del futur
El ple de l’Ajuntament de Navàs va
aprovar la creació del Consell
Municipal d’Urbanisme i Medi
Ambient que, en aquests
moments, ja disposa del reglament
per al seu funcionament.
Aquest organisme, d’àmplia repre-
sentació política, social i tècnica,
vetllarà per l’execució de totes les
qüestions relacionades amb urba-
nisme, edificació, l’ús del sòl i medi
ambient, aplicant criteris de
transparència, objectivitat i partici-
pació ciutadana.
Una vegada constituït el Consell, la
primera tasca que mereix especial
atenció és la redacció del nou marc
urbanístic local, amb l’inici dels tre-
balls per a l’elaboració del nou
POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal), així com l’estudi dels
mecanismes i disposicions per a la
preservació del nostre patrimoni
artístic, cultural i social.
L’objectiu és que, entre tots els
agents que participen en aquest
Consell, es pugui dissenyar el crei-
xement de Navàs de forma orde-
nada i sostenible i que es perfilin
les línies de futur del nostre
municipi.

Cursos de català
per a immigrants
Navàs ofereix cursos de català per a immigrants,
que són impartits per l’alcaldessa M. Àngels
Estruch. Inicialment, s’hi han apuntat una dotzena
d’alumnes, la majoria romanesos i polonesos.
L’objectiu és que, a part d’aprendre-hi la llengua,
puguin establir contacte amb diverses entitats i
agents socials del nostre municipi per tal que els
expliquin, de primera mà, els trets bàsics de la
nostra cultura, perquè puguin integrar-se amb
molta més facilitat i participar de la vida social, cul-
tural i associativa del nostre municipi.
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Navàs destaca per l’elevat nivell
de seguretat ciutadana
Els Mossos d’Esquadra han fet arri-
bar a l’Ajuntament de Navàs un
informe en què es donen dades
sobre els incidents delicitius que es
produeixen al nostre municipi. Aquest
any 2006, el nombre ha estat de 73
casos (la majoria són delictes lleus), i
només s’ha registrat un augment de
3 casos respecte als 70 de l’any
2005.
De les darreres dades cal destacar
que baixen els delictes comuns però,
en canvi, augmenten els casos de
violència de gènere, que cada cop
són més denunciats per les víctimes.
De tota manera, les xifres ens conti-
nuen situant entre els municipis de la
comarca que destaquen per l’elevat

grau de seguretat ciutadana i pel baix
nombre d’actes delictius.

Ampliació de la Policia Local

Precisament per poder continuar
mantenint aquestes dades tan posi-
tives, l’Ajuntament de Navàs ha
aprovat ampliar la plantilla de la
Policia Local fins a 10 agents, en lloc
dels 7 actuals, per tal d’estar
preparats davant el creixement del
nostre municipi. Inicialment es va
obrir un procés de selecció per crear
5 places d’interinatge per regularitzar
la situació dels agents que ja tre-
ballen al nostre poble. Està previst
que, abans d’acabar l’any, ja s’hagin
cobert les deu places previstes.

L’Ajuntament edita material
informatiu en diferents àmbits

Imatge de diferents tríptics informatius que s’han editat els darrers mesos

L’Ajuntament de Navàs edita, pe-
riòdicament, material informatiu
sobre diferents àmbits i serveis per
tal que tots els ciutadans estiguin
puntualment informats. Entre els dar-
rers materials publicats hi ha uns tríp-
tics sobre el Pla de Protecció Civil,
que explica, a grans trets, el protocol
d’actuació davant qualsevol situació
d’emergència al nostre municipi.
També s’ha editat un altre fullet amb
el títol “Anem a peu a l’escola?”, que
presenta els avantatges de deixar el
cotxe a casa a l’hora de fer el trajecte
fins a l’escola. Un altre és referit al
creixement urbanístic de Navàs i
informa de quin procés se segueix a
l’hora d’aprovar un projecte construc-
tiu al municipi. També s’ha editat un
tríptic sobre tema de recollida de
residus i, des del CAP, se n’està
preparant un que informa de com fer
les gestions de manera correcta al
Centre d’Assistència Primària.

Taxes i impostos
pugen un 4 %
Les taxes i impostos que aplicarà
l’Ajuntament de Navàs el proper 2007
registren un augment de preu d’un
4 % de mitjana respecte al preu
d’aquest any 2006. Aquest 4 % cor-
respon a l’IPC de Catalunya del mes
de setembre. La majoria de taxes i
impostos estaran a l’entorn d’aquesta
xifra, però hi ha un cas especial que
varia completament respecte de l’any
passat. Es tracta de les llicències d’o-
bres: si fins ara es pagava la mateixa
llicència per a tot tipus de construc-
cions, el proper any s’aplicarà un
barem esglaonat segons de quin tipus
d’habitatge es tracti (unifamiliar aïlla-
da, unifamiliar adossada, edifici pluri-
familiar, el nombre de pisos que tin-
gui, etc.)
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Continua la
rehabilitació de
Cal Miquel
El projecte de rehabilitació del
barri de Cal Miquel continua i
les negociacions amb el depar-
tament d’Habitatge de la
Generalitat són constants. Per
part del departament, s’ha
rebut la relació de pressupos-
tos aprovats, però pendent de
concessió, que rebran els dife-
rents habitatges. També s’ha
tramitat la documentació per
aconseguir una subvenció que
cobreixi el cost del tècnic
redactor del projecte per tal
que aquesta despesa no
recaigui en els veïns afectats.
Sobre aquest cost, s’ha acon-
seguit un ajut d’un 10% addi-
cional a causa de la peculiaritat
del barri. Esperem que els
tràmits s’agilitin i ben aviat sigui
un barri totalment restaurat,
amb la cara neta i els habitat-
ges segurs. Navàs participa en un programa

europeu de formació
Amb l’objectiu de millorar l’ocupació
laboral i la formació dels navassencs i
les navassenques, l’Ajuntament de
Navàs forma part del programa
europeu ILO-SER 4. Un total de 62
persones han participat en els cursos
de monitors d'activitats de lleure
infantil i juvenil i menjador, taller de
memòria, taller per a superar la
timidesa, taller de prevenció d'estats
d'angoixa i d'estrés, curs d'iniciació a
la informàtica i sessió introductòria a
la creació d'empreses.
Aquest projecte s'emmarca en la
convocatòria d'una subvenció global
del Fons Social Europeu a través de la
Resolució del Ministeri d'Adminis-
tracions Públiques. El projecte està
finançat per l'Ajuntament de Navàs
(45 %), el Fons Social Europeu  (45
%) i la Diputació de Barcelona (10 %).
Té com a objectius el reforçament de

les polítiques d'igualtat d'oportunitats
per accedir al mercat de treball; la
creació d'ocupació dins del municipi;
la millora de formació dels treba-
lladors; l’increment de la presència
en el mercat de treball de persones
incloses en col·lectius amb més baixa
participació laboral; i oferir suport a
les empreses locals de serveis.

Navàs tindrà
tanatori d’aquí
a uns mesos
És previst que a principis d’any
es faci l’adjudicació de les obres
de construcció del tanatori de
Navàs. L’empresa que ges-
tionarà aquest nou servei serà
Fontal, de Manresa, que ha
hagut d’endarrerir el procés per
problemes aliens a Navàs. Però
ja ha comunicat la imminència
de la contractació de les obres
que s’allargaran per un termini
d’uns tres mesos. Si es com-
pleixen aquestes previsions, la
propera primavera, el nostre
municipi disposarà d’un nou
servei que facilitarà els tràmits i
els desplaçaments dels navas-
sencs en cas de defunció d’algu-
na pesona propera.

S’ha obert una nova edició
del Concurs d’Aparadors 
L'Ajuntament de Navàs, conjunta-
ment amb la Unió de Botiguers, la
Generalitat i la Cambra de Comerç de
Manresa, organitzen el Concurs
d’Aparadors per a les properes festes
nadalenques, amb el desig de fomen-
tar i promoure d'una manera efectiva
el comerç de la població
El veredicte del jurat, que es basarà en
l'originalitat, la qualitat artística, el mis-
satge, la qualitat artesanal i l'ade-
quació a l'entorn, es donarà a conèixer
el dimarts 19 de desembre, a 2/4 de 9
del vespre, a la sala d'actes de
l'Ajuntament.
S’atorgaran premis en metàl·lic i tots
els participants rebran un diploma en
reconeixement a la seva tasca i dedi-
cació.
El concurs està obert a tots els co-
merciants del municipi que hi vulguin
participar.

Una imatge de l’aparador que va guanyar el
concurs en l’edició passada
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Enllumenat 
S’ha millorat la il·luminació del carrer
del Roser de Palà, substituint els
antics pals de fusta per pals
metàl·lics i sostenibles. Així es mi-
llora la seguretat dels punts de llum
i la prestació del servei.

Neteja del Cardener
A petició tant de la regidoria de
Medi Ambient com de la regidoria
de Món Rural, s’ha procedit, per
part de l’Agència Catalana de
l’Aigua, a la redacció de les actua-
cions de neteja i millora que s’han
de fer a les lleres del riu Cardener
al seu pas per Palà de Torroella. És
previst que els treballs comencin a
principis d’any.

Plaça Nova de Palà
Els serveis tècnics de l’Ajuntament
estan redactant el projecte de l’or-
denació urbanística de la Plaça Nova
de Palà de Torroella, per aconseguir
una plaça millorada i ordenada.

Vorera de Palà a
Valls de Torroella
Una antiga reivindiació dels veïns
de Palà de Torroella era la construc-
ció d’una vorera que unís física-
ment les colònies de Valls i Palà.
Aquesta obra ja s’ha realitzat i
esperem que sigui utilitzada pels
veïns de les dues colònies, que els
faciliti la mobilitat i, sobretot, la
seguretat.

Castelladral
L’Ajuntament té intenció de repren-
dre la redacció d’un pla especial per
preservar el nucli de Castelladral de
possibles desordres urbanístics. Cal
dissenyar unes normes que con-
trolin el seu creixement.

Carretera de Navàs a
Sant Cugat del Racó

El mes de juliol, el conseller d’Agricultura, Jordi  Williams,
va inaugurar el tram de carretera des de Navàs fins a Sant
Cugat del Racó. Aquesta actuació millora la mobilitat
d’aquest sector, la comunicació amb la resta de pobles, la
seva qualitat de vida i l’equilibri territorial.

MÓN
RURAL

Inauguració de la plaça
de l’Escola del Mujal

El dia de la Festa Major del Mujal es va fer la inauguració i
benedicció de la nova plaça de l’Escola del Mujal, per part
de mossèn Xavier Castelló i les autoritats locals. L’acte va
ser senzill però emotiu i va comptar amb una gran presèn-
cia de públic.

Inventari de masies
Navàs ha estat un dels primers
municipis de Catalunya que ha fet
l'inventari i catalogació de les
masies i cases rurals que estan
situades en sòl no urbanitzable.
Aquest catàleg és una eina fona-
mental per a poder elaborar el Pla
Especial Urbanístic amb l’objectiu
de vetllar per la recuperació i
preservació d’aquestes construc-
cions. La seva confecció ha
requerit un treball de camp intens
i s’ha fet amb la col·laboració de la
Fundació Mas i Terra i amb el
suport de l'Associació Catalana de
Municipis.
El catàleg ja s’ha completat, i
actualment està en fase de pre-
sentació a tots els interessats per
tal de fer-ne la revisió i facilitar-ne
la participació ciutadana.
En total s’ha recollit informació de
180 construccions rurals que exis-
teixen dins el terme municipal de
Navàs. Un 28,2 % són primera
residència; un 12,1 %, segona
residència; un 12,1 %, masoveria;
i el 47,6 % estan desocupades.
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L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
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EENNTTRREEVVIISSTTAA::

RRoossaa  SSeellllaarrèèss
Nedadora de 96 anys

“Tinc ganes
de nedar i
competir
mentre pugui”

R
osa Sellarès és una navassenca
de 96 anys que s’ha convertit
en un fenomen a les piscines.

Va començar a nedar i a competir no fa
gaire anys, però ha aconseguit diver-
sos rècords de velocitat. L’any passat
es va convertir en la plusmarquista
europea de 50 metres lliures després
de batre l’anterior registre a Vilafranca
del Penedès i deixar el nou en 2’13’’84.
I diu que té corda per continuar nedant
mentre la salut li ho permeti. És una
extreballadora tèxtil, gairebé vegetari-
ana i poc amiga dels fàrmacs i els met-
ges.

Ha rebut un munt de premis i
reconeixements al llarg de la seva tra-
jectòria esportiva. Un dels darrers va
ser el que li van entregar Pasqual
Maragall i l’aleshores consellera Carme
Figueras en el decurs de Fira Gran, el
passat mes de juny.

- Això de nedar ja li agradava de
joveneta?

- Des de sempre que m’ha agradat
ficar-me a l’aigua, però vaig començar a
nadar de gran, quan tenia uns seixanta
anys... 

- I com va començar a competir en

curses de natació?
-  Ja ni em recordo quina va ser la

primera vegada. Hi va haver un
moment que em va semblar que ho
podia fer, i vaig començar. 

-  S’entrena molt per preparar-se?
- No... A vegades anem a alguna pisci-

na i m’agrada nedar, però a la meva
edat no estic per obligacions... Només
nedo perquè m’agrada. Tinc ganes de
nedar i competir mentre pugui.  

- I va fent rècords...
- Sí, gairebé fa riure... No vaig expres-

sament a un altre poble a competir,
però a vegades aprofitem el dia o
anem a algun lloc i, si hi ha competició,
doncs em fico a l’aigua. A vegades he
anat fins i tot fora de Catalunya, aques-
tes competicions són les que recordo
més, perquè m’han fet molta gràcia.

- I ja deu tenir uns quants premis a
casa, oi?

- Sí, tinc uns quants premis, alguna
copa... 

- Els seus fills o néts també tenen
aquesta passió per la natació?

- N’hi ha algun que sí que neda! 

- Creu que nedar li va bé per mantenir-
se en forma i saludable?

-  Home, em sembla que malament
no em va... A més, cal mirar-se una
mica el que es menja. Aquesta gent
que se’n va a algun lloc i s’atipa de
menjar... Em sembla que això no és bo,
ni per a mi ni per ningú... Tot s’ha de fer
amb mesura.

- Ja la deuen conèixer a tot arreu...
- Sí, a vegades m’avisen que hi ha

competicions. Em sembla que sí que
tothom em coneix. 

- Quan competeix, hi ha altra gent de
la seva edat?

- (Riu) Em sembla que la més vella
sóc jo!


