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Arribem al final de legislatura i és
hora de passar comptes. És hora de
recordar-vos a tots vosaltres,
navassencs i navassenques, els
compromisos que hem pogut
assolir. De ben segur que hi man-
carà quelcom, però volem ensenyar-
vos una bona part del que hem rea-
litzat d’acord amb els nostres cri-
teris i la disponibilitat econòmica
que hem tingut a l’abast.
Estic convençuda que tenim un
poble millor, que caminem pel camí
encertat, i que ho continuarem fent
en aquesta línia, tot i els entrebancs

del dia a dia, ja siguin de caire
polític, econòmic o social. Navàs i la
seva gent és capaç de superar con-
tratemps. La història ens ho
demostra.
La revista que teniu a les mans vol
ser un repàs dels principals temes
treballats, un document que us per-
meti visualitzar, de forma clara, en
quins aspectes Navàs avança.
La dinàmica de l’Ajuntament conti-
nua essent la mateixa de sempre, la
responsabilitat s’ha imposat a les
discrepàncies sorgides i el ritme de
treball no s’ha aturat. El nostre

objectiu ha estat, i així ho hem
demostrat, posar per davant de tot
el nostre poble i complir els nostres
compromisos.
Agraïm profundament les mostres
de suport rebudes per part de molts
navassencs i navassenques. Vosal-
tres sou qui ens heu donat la força i
l’impuls necessari, tant per continuar
treballant amb la il·lusió de sempre,
com per afrontar nous reptes de cara
al futur. Compartim amb tots vo-
saltres la voluntat que el nostre
poble sigui cada dia una mica millor.
Moltes gràcies a tots i a totes!

Ganes de continuar treballant
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En aquesta pàgina us presentem algunes dades estadístiques de Navàs, que

ens mostren quin perfil de població té el nostre municipi, com està distribuï-

da per edat i gènere i de quines nacionalitats són els navassencs i les

navassenques

Espanya
Marroc  
Romania
Polònia 
Bolívia 
Sèrbia-Mont.
Ucraïna
Ghana
Argentina
Alemanya
Bielorússia
Bulgària
França
Senegal
Estats Units
Estònia
Rússia
Itàlia
Països Baixos
Algèria
Nigèria
Hongria
Regne Unit
Libèria
Rep. Dominic.
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Com és el nostre poble?
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L’escola Sant Jordi, ampliada

S’ha aconseguit fer realitat l’ampliació de l’escola Sant Jordi, necessària
perquè el centre es pogués adaptar a la demanda de places. S’ha fet un edi-
fici de nova construcció, s’ha remodelat l’edifici existent i s’ha millorat la pista
Sant Jordi. Aquest era un projecte llargament reivindicat per millorar l’oferta
escolar al nostre municipi que, finalment, ha estat possible.

Escola bressol municipal

L’Ajuntament de Navàs i una platafor-
ma formada per diversos agents
cívics, entitats i particulars, hem
sumat esforços per treballar conjun-
tament amb la voluntat de fer reali-
tat, com més aviat millor, la cons-
trucció d’un nou institut municipal a
Navàs. 

Formació per a
tots els col·lectius

L’Ajuntament de Navàs aposta
per oferir oportunitats de forma-
ció a tots els col·lectius i, espe-
cialment, als extreballadors del
tèxtil que busquen la reincorpo-
ració al mercat laboral després
de la crisi del sector. 
Amb aquest objectiu, el consis-
tori ha aconseguit subvencions
provinents de fons europeus per
a programar una oferta formati-
va molt diversificada.

CURSOS 2005-2006

Auxiliar de gerontologia
Monitor d’activitats de lleure
infantil i juvenil
Taller d’autoestima
Creació d’empreses
Introducció a la informàtica
Tècniques i habilitats per tro-
bar feina

CURSOS 2006-2007

Monitor d’activitats de lleure
infantil i juvenil i mòdul de
menjadors
Taller de memòria
Taller per superar la timidesa
Taller de prevenció d’estats
d’angoixa i d’estrés
Iniciació a la informàtica
Creació d’empreses

EN TOTAL:
11..335544  HHOORREESS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ
MMÉÉSS  DDEE  115500  AALLUUMMNNEESS

Plataforma pro institut

Navàs compta, des del curs 2005-
2006, amb una escola bressol muni-
cipal que ofereix 74 places per a
infants. Aquest era un dels grans
reptes que s’havia plantejat en la dar-
rera legislatura per poder completar
l’oferta formativa municipal adreçada
als nens més menuts. L’objectiu s’ha
acomplert i l’escola bressol ha tingut
una gran acollida per part dels pares i
dels navassencs en general.
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Navàs te nova zona
industrial

Des del 2003, les obres d’urbanització
de la nova zona industrial de Navàs es
van donar per acabades i es va
començar a concedir les llicències per
a la construcció de naus industrials.
La nova zona del polígon ja compta
amb moltes naus industrials que han
estat adquirides per diverses empre-
ses i s’han començat a posar en
marxa noves activitats industrials en
naus acabades d’estrenar.

Hi ha petició de llicències per cons-
truir nous equipaments industrials i
interès d’empreses locals per
traslladar-se a la nova zona industri-
al, així com d’altres empreses de
fora del municipi que veuen a Navàs
una excel·lent oportunitat per
implantar-s’hi, tant per la facilitat
d’accessos com per la qualitat
urbanística i de serveis de la nova
zona industrial.

Dades del servei
de Promoció de l’Ocupació

ENTREVISTES OCUPACIONALS

GESTIÓ D’OFERTES DE TREBALL

LLOCS COBERTS AMB USUARIS DEL SERVEI

ASSISTENTS AL CLUB DE FEINA

ASSESSORAMENTS REALITZATS

SEGUIMENTS D’USUARIS

Agent de
Desenvolupament
Local
Des de l’any 2003, el municipi de
Navàs compta anualment amb una
subvenció de la Generalitat per a la
contració un AODL (Agent
d’Ocupació i Desenvolupament
Local). Aquesta persona segueix un
pla de treball que serveix per pro-
moure, donar suport i dinamitzar
tots els sectors del territori que
afecten l’Àrea de Promoció
Econòmica (comerç, indústria, for-
mació, fires i mercats, subvencions,
etc.). 

Noves tecnologies
per ser més
competitius
Amb l’objectiu de consolidar el teixit
empresarial local, fomentant-ne la
competitivitat i la modernització,
l’Ajuntament va aconseguir una sub-
venció per a la sensibilització i
difusió de la implantació de la tec-
nologia wireless al poble (internet
sense fils). Es va fer un tríptic infor-
matiu i una jornada de sensibi-
lització. En aquesta mateixa línia, el
consistori va rebre una altra subven-
ció que li va permetre implantar una
xarxa wireless per connectar les
dependències municipals, com la
biblioteca, l’escola de música, la
deixalleria, el pavelló, la piscina, etc.

Oficina mòbil del
Consumidor
L’Ajuntament i la Diputació orga-
nitzen mensualment una visita de
l’oficina mòbil d’informació al con-
sumidor per atendre consultes i
oferir informació sobre temes de
consum. Des de l’any 2003, s’han
tramitat 85 consultes, relacionades
amb agències de viatges, telefonia,
internet, habitatge, automòbils,
transport públic, serves bancaris,
electricitat, gas, etc.

JJUUNNYY  22000033  --  FFEEBBRREERR  22000077
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FIRES
FIRA DE PRIMAVERA

La Fira de Primavera és l’activitat
firal més important del nostre
poble. Les quatre darreres edi-
cions de la fira han portat a Navàs
133 estands, més de 600 parades,
i més de 200 atraccions.
L’Ajuntament, d’altra banda, ha
aconseguit una subvenció per
elaborar un estudi de millora que
marcarà les bases per a la fira del
futur.

FIRA DE TARDOR

La Fira de Tardor és la fira d’artesa-
nia del nostre municipi. El dis-
sabte, el comerç surt al carrer i el
diumenge continua la festa amb
parades d’artesans, atraccions
infantils, tallers i activitats
paral·leles com la trobada de pun-
taires, audicions de sardanes,
exposicions d’artistes locals, des-
filades, etc.

MERCAT DE LA GANGA

L’Ajuntament de Navàs col·labora
amb la Unió de Botiguers,
Indústria i Serveis de Navàs per
organitzar el Mercat de la Ganga,
que se celebra dos cops l’any. Des
del març de 2003, se n’han cele-
brat 8 edicions. El comerç munici-
pal s’instal·la a la plaça de
l’Ajuntament durant 5 hores, acom-
panyat d’atraccions, sortejos, etc.

FIRA NIT

Els estius de 2003 i 2004 es va ce-
lebrar la Fira Nit, una iniciativa de la
UBIS, en col·laboració amb
l’Ajuntament. Era la celebració noc-
turna del comerç, que treia els
seus productes al carrer. La Fira
Nit també oferia parades amb
menjar i begudes, música, jocs i
molts entreteniments per als més
menuts.

Concurs
d’aparadors

L’Ajuntament de Navàs, conjunta-
ment amb la Unió de botiguers, la
Generalitat i la Cambra de Comerç
de Manresa, han organitzat, durant
aquests 4 anys, el Concurs
d’Aparadors durant les festes
nadalenques, amb la voluntat de
fomentar i promoure de manera
efectiva el comerç de la població.

Pla de dinamització
comercial

El setembre de 2003 es va signar el
primer Pla de Dinamització
Comercial de Navàs. Les accions
principals que s’han dut a terme
són actuacions comercials amb l’ob-
jectiu de posicionar el teixit comer-
cial urbà del municipi en un comerç
dinàmic amb una imatge àgil, reno-
vadora i moderna. Des del 2003
s’ha anat rebent una subvenció
anual per a aquestes actuacions.
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S’implanta la
recollida
selectiva de
l’orgànica
A finals del 2005, es va implantar a Navàs la recollida selectiva de la fracció
orgànica, després d’una intensa campanya d’informació adreçada als ciu-
tadans i de la distribució dels cubells que permeten fer la separació dels
residus orgànics a la llar. Les dades han estat molt positives des del comença-
ment. Aquesta nova forma de recollida s’emmarca en la línia de treball per
aconseguir un poble més sostenible ambientalment.

Palà, amfitrió dels 150 anys
de colònies industrials

El nucli de Palà va ser, l’any 2005,
l’amfitrió  de la presentació del 150è
aniversari de les colònies industrials
de Catalunya. En la presentació es va
fer un repàs històric a les colònies del
Cardener i es va aprofitar per fer
diverses visites al nostre territori que,
històricament, ha estat molt vinculat
al riu i a les activitats industrials que
s’hi han desenvolupat.
Durant aquests anys, s’han portat a
terme diverses iniciatives i col·labora-
cions amb el Parc Fluvial per tal de
revaloritzar el patrimoni de les nostres
colònies industrials.

Revaloritzem el riu
La importància de l’aigua i els
rius en el nostre municipi han
propiciat que s’hagin portat a
terme diverses iniciatives en el
seu entorn.
Per una banda, s’estan duent a
terme els treballs de neteja  i mi-
llora de les lleres del riu Cardener
al seu pas per Palà de Torroella. 
D’altra banda, Navàs participa en
el programa europeu “Commu-

nity Rivers” que es va inaugurar
amb l’Itinerari d’Educació Ambi-
ental a l’entorn de Viladomiu Vell,
que consisteix en una ruta amb
plafons informatius sobre dife-
rents elements de la natura.
A més, coincidint amb el Dia
Mundial del Medi Ambient,
Navàs ha organitzat jornades per
conèixer més bé els traçats de
l’aigua al nostre municipi.

Celebrem la
Festa de l’Arbre

Les escoles Sant Josep i Sant Jordi
participen anualment en la Festa de
l’Arbre, impulsada per l’Ajuntament,
amb la voluntat de sensibilitzar a
favor de la natura. En l’edició
d’aquest any, en què han participat
200 nens i nenes, també hi han
col·laborat els veïns del Barri de Cal
Miquel.

Auditoria ambiental

Navàs ha fet una auditoria ambi-
ental que marca 5 línies
estratègiques de treball i un total
de 62 accions a realitzar per millo-
rar la qualitat ambiental del poble.
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600.000 euros
per al barri
de Cal Miquel
Durant aquests darrers anys,
s’han dedicat molts esforços,
per part del consistori, a acon-
seguir subvencions que
ajudessin a fer realitat, ben
aviat, la rehabilitació del barri de
Cal Miquel.  També s’ha aconse-
guit un ajut per pagar el tècnic
redactor del projecte, per tal que
aquest cost no l’hagin d’assumir
els veïns, i una subvenció addi-
cional d’un 10% del cost total
del projecte, que ajudarà a
rebaixar les aportacions que han
de fer els veïns. En total, s’han
aconseguit subvencions per
valor de més de 600.000 euros:
540.000 corresponent a les sub-
vencions corrents i uns 54.000,
a la subvenció addicional que
també ha estat aprovada.

S’han posat les
bases per al nou
POUM
La propera legislatura s’ha de fer
realitat el nou POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal) que ha de marcar les línies
mestres de desenvolupament
del nostre municipi per als pro-
pers anys.
Per tal que aquest procés comp-
ti amb la màxima participació
ciutadana, el ple de l’Ajuntament
va aprovar la creació del Consell
Municipal d’Urbanisme i Medi
Ambient, d’àmplia repre-
sentació política, social i tècnica.
Aquest Consell vetllarà l’execu-
ció de totes les qüestions rela-
cionades amb urbanisme, edifi-
cació, l’ús del sòl, etc., aplicant
criteris de sostenibilitat i
respecte a l’entorn.

Plaça i habitatges a Palà

El nucli de Palà gaudeix d’una nova plaça, millorada i ordenada. D’altra banda,
s’hi ha començat una promoció privada d’habitatges amb l’objectiu d’atreure
població jove que es traslladi a viure al nucli.

L’asfaltatge i millora de la carretera que fa el recorregut Navàs-Mujal-Sant
Cugat-Castelladral ha estat una de les obres més importants que s’han fet
aquesta legislatura en l’àmbit del món rural. Aquesta carretera, que es va inau-
gurar oficialment el mes de juliol passat, permet millorar la comoditat i la
seguretat del trànsit i revaloritzar una ruta turística amb un important patrimoni
arquitectònic i paisatgístic. A finals de l’any 2003, vam poder inaugurar, final-
ment, la remodelació de la carretera de Valldeperes. La millora d’aquesta via
era una antiga reivindicació de Navàs, Cardona i Viver i Serrateix.

Carreteres de Sant Cugat i Valldeperes

Navàs ha estat un dels primers municipis de Catalunya que ha fet inventari i ca-
talogació de les 180 masies i cases rurals que hi ha al terme municipal. És una
eina fonamental per a la recuperació i preservació d’aquestes construccions.

Inventari de masies

S’ha fet la vorera entre Valls i Palà i està a punt de començar-ne la construcció
entre Palà i La Rata, per fer aquests vials més segurs per als vianants.

Construcció de voreres als nuclis rurals
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Recuperant la història
Com a commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics, l’any 2005, el
consistori va voler retre homenatge a tots els alcaldes de Navàs, com a agraï-
ment a la seva dedicació envers el poble. El resultat va ser un mural gràfic que
es va poder fer gràcies a l’assessorament d’historiadors i a la col·laboració de
particulars.

Consolidació de
la biblioteca
La biblioteca municipal Josep Mas
i Carreras, que es va inaugurar en
la seva nova seu l’any 99, s’ha con-
vertit en un centre de cultura, amb
una àmplia oferta d’activitats i un
augment progressiu d’usuaris. 
L’equipament ja ha superat els
2.500 socis i ha comptabilitzat una
mitjana de 25.000 visites anuals.
Durant l’any s’hi porten a terme
diverses campanyes, com l’Hora
del Conte, el Club de Lectura, con-
certs, presentacions de llibres,
exposicions, etc.

Més patrimoni artístic
Navàs compta, des de fa uns
mesos, amb una escultura de la
reconeguda artista Marta Solsona,
que es va ubicar a l’escola bressol
Quitxalla. 
L’Ajuntament de Navàs ha treballat
per augmentar al patrimoni artístic

del municipi i per fer arribar les
expressions artístiques als seus car-
rers i places perquè tothom en
pugui gaudir.
Cal recordar també, el monument
modernista que es va situar a la
plaça Gaudí.

En el seu afany de vetllar pel patri-
moni històric del nostre municipi,
el consistori ha aconseguit anar
recopilant material de gran valor
gràcies a l’aportació de particulars.
Una de les últimes incorporacions
ha estat el primer plànol urbanístic
de Navàs, datat de l’any 1911, que
ja dibuixava els grans eixos viaris
del poble, obra de Pau Duarri, la
família del qual el va cedir a
l’Ajuntament.

Retallable sobre
Sant Cugat
Amb la voluntat d’apropar a tots
els ciutadans la cultura i el patri-
moni del nostre municipi, Navàs
va editar 1.500 exemplars de la
maqueta retallable de Sant
Cugat, creada per Jaume Serra.

Homenatge al bisbe
Antoni Deig

Navàs no oblida la seva gent. L’octubre
del 2004 es va fer un emotiu home-
natge al bisbe Antoni Deig, amb la
presència de moltes personalitats
conegudes i una gran assistència de
públic.

Recopilació de
material històric
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Remodelació de
la pista St. Jordi

La pista poliesportiva de l’escola Sant
Jordi ha estat ampliada i remodelada
per donar servei tant al centre esco-
lar com per acollir activitats
esportives i lúdiques d’àmbit munici-
pal.

S’ha augmentat la 
Policia Local

La plantilla de la Policia Local de
Navàs ha passat de 6 a 10
agents els darrers mesos. Així,
s’ha volgut dotar el cos dels
recursos humans necessaris per
millorar el servei i continuar tre-
ballant per la seguretat ciu-
tadana.

El nou equipament “L’Eix, lleure, salut
i esport” es va inaugurar el mes de
setembre passat. Finalment, s’ha
pogut fer realitat un projecte que dóna
resposta a una reivindicació històrica
del nostre municipi per poder tenir
piscines cobertes. Però la voluntat de
l’Ajuntament ha estat anar més enllà
d’unes simples piscines i ha potenciat
un equipament que es converteix en
un complet centre esportiu per a pro-
moure salut, lleure i esport des dels
nadons fins a les persones grans. A
part de les piscines, el complex anirà
ampliant la seva oferta amb d’altres
activitats com aeròbic, gimnàstica,
spinning, servei de fisioteràpia, banys
de vapor, sauna, solàrium, etc. Hi ha
tarifes adequades a cada necessitat.

L’Eix, inaugurat

L’esport, al carrer
Per tal de facilitar la pràctica esporti-
va a tots els navassencs i navassen-
ques, l’Ajuntament ha promogut la
dotació d’equipaments esportius
exteriors propers a la zona del pave-
lló, que poden ser utilitzats lliurement
tots els veïns del poble.

Nova gespa al
camp de futbol
L’Ajuntament està en negociacions
amb la voluntat de posar gespa al
camp de futbol, per tal de fer-lo més
còmode i adequat per a la pràctica
esportiva.

Es crea la regidoria de la Dona
Aquesta legislatura s’ha creat la
regidoria de la Dona per treballar
per a la igualtat entre homes i
dones i per sensibilitzar la població
sobre temes com la violència
domèstica. S’han portat a terme
diverses iniciatives com tallers, con-

ferències, exposicions, cinemes-
fòrum, lectures de contes, dinars,
cursos, balls... També s’ha celebrat
anualment el Dia Internacional de la
Dona i ens hem adherit a la Xarxa
per la Igualtat promoguda pel
Consell Comarcal.
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L’ampliació de la residència
d’avis, una realitat

L’esperada ampliació de la residència
d’avis serà realitat molt aviat. S’estan
acabant les obres que consisteixen en
cobrir el terrat per a fer-hi una sala de
rehabilitació i despatxos per als pro-
fessionals.
Els últims anys també s’ha treballat en
l’adequació d’espais comuns de la
residència per tal de fer-los més
amplis i adequats a les necessitats
dels residents. També s’ha ampliat i
millorat el servei d’àpats a domicili i
s’ha contractat una treballadora social
i una terapeuta ocupacional per millo-
rar els serveis de la residència. 

Guia de recursos
per a la gent gran
En breu sortirà publicada la
“Guia de recursos i serveis per a
la gent gran” amb l’objectiu de
ser una eina de consulta fàcil i
pràctica que permeti a la gent
gran del nostre municipi dis-
posar de la informació sobre les
activitats que es fan a Navàs i
els recursos i serveis als quals
poden accedir.

Espai d’oci i salut
per a la gent gran

El pati del Club d’Avis acollirà, en
breu, un espai lúdic per a la gent
gran (a la foto, el que s’ha instal·lat
a Navarcles). Es tracta d’un circuit
de salut constituït per diferents
mòduls d’activitats pensats espe-
cialment per treballar les facultats
físiques i sensorials de la gent
gran.

Treball en temes
d’immigració
L’Ajuntament ha treballat en col·la-
boració amb d’altres entitats del
poble per promoure el coneixe-
ment de totes les cultures que con-
viuen en el nostre municipi, per
facilitar la integració dels col·lectius
immigrants i la sensibilització de la
ciutadania. Per això s’han fet
exposicions, conferències, l’exposi-
ció “Jocs del Món” i s’han orga-
nitzat, de moment, tres edicions de
la Festa de la Interculturalitat.

Club d’Avis

S’ha fet el tancament de la pista  del
Club, amb el suport de la Junta de
l’entitat, la Generalitat i l’Ajun-
tament, per disposar d’un espai útil
durant tot l’any. L’entitat també s’ha
dotat amb dos ordinadors, impres-
sora i connexió a internet.

Documentació per
a nouvinguts
L’Ajuntament ha elaborat una
carpeta amb documentació i
informació per a nouvinguts. Es
tracta d’un dossier que recull
informacions bàsiques i útils
sobre els serveis que ofereix
Navàs, pensat especialment per
a totes aquelles persones que
venen a empadronar-se al
municipi.

Ampliació de la plantilla
de serveis socials

CONTRACTACIÓ A MITJA JORNADA D’UNA EDUCADORA SOCIAL

AMPLIACIÓ A JORNADA COMPLERTA D’UNA TREBALLADORA
FAMILIAR

AMPLIACIÓ A JORNADA COMPLERTA DE LA TREBALLADORA
SOCIAL
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Pels drets
dels infants

L’Ajuntament ha portat a terme
campanyes en defensa dels drets
dels infants. El passat novembre
va tenir lloc aquesta campanya, a
les escoles de Navàs, a través de
diversos tallers. Durant la set-
mana es van fer altres actes com
un espectacle de teatre i una
festa de cloenda amb animació
infantil i xocolatada.

Exposició sobre
drogues

Aquest proper mes d’abril s’ins-
tal·larà al nostre municipi l’ex-
posició itinerant “A tota pastilla”
de la Diputació de Barcelona.
Aquesta mostra ofereix informa-
ció sobre drogues, d’una manera
entenedora, didàctiva i participati-
va. És una exposició oberta a tota
la població però va especialment
dirigida a joves i adolescents.

Programa per potenciar els
hàbits saludables en els joves
Des de l’Ajuntament de Navàs, es
potencien, cada vegada més, les acti-
vitats i iniciatives adreçades al col·lectiu
de joves, per tal de donar resposta a les
seves necessitats i inquietuds. En
aquesta línia de treball s’emmarca el
nou programa PIDCES, que s’ha en-
cetat aquest curs 2006-2007, amb el
suport de Diputació de Barcelona.
Aquest projecte combina els tallers
sobre hàbits saludables per a joves,
amb activitats per a pares, professors i
agents implicats. D’aquesta manera,
es volen tractar, amb tots els col·lectius
relacionats amb l’educació dels joves,
temes com la sexualitat, els trastorns
alimentaris, les malalties de transmis-
sió sexual, el fenòmen del bullying

El Raig, més
recursos i activitats
per a joves

El Raig és l’entitat navassenca que
treballa en consonància amb els
interessos i necessitats dels joves.
L’any 2005 es va dotar d’un tècnic
de joventut a jornada complerta,
cosa que li ha permès potenciar la
seva oferta d’activitats.
S’ha ampliat el suport que es dóna
a col·lectius de joves en la
tramitació de subvencions, asses-
sorament, col·laboració amb els
actes que organitzen... 
També s’ha treballat en una nova
dinàmica de tallers oberts a joves
de totes les cultures, que poten-
cien la participació juvenil més acti-
va.
S’han iniciat també alguns concur-
sos per potenciar llengua i cultura,
com el concurs de cartes d’amor,
de postals de vacances o d’acudits.
Es fan exposicions mensuals o
bimensuals a la biblioteca amb
temes d’interès per als joves:
estudis, salut, cultura...
S’han potenciat iniciatives com el
Bus a Patum, coordinat des del
Consell Comarcal del Bages, o la
col·laboració amb la Fira de
l’Estudiant que es fa anualment a
Manresa.
En definitiva, el Raig s’ha consoli-
dat com a punt de trobada dels
joves i centre de coordinació d’ac-
tivitats juvenils. També s’assessora
i col·labora amb programes infor-
matius dels mitjans de comuni-
cació locals, en guies de serveis i
guies culturals d’àmbit comarcal...
En aquests moments s’està
remodelant la web per potenciar-la
com a fòrum d’opinió dels joves.

(assetjament escolar), la integració,
alcohol i altres substàncies tòxiques, el
tabac... Aquesta iniciativa ha estat molt
ben rebuda per part de tots els sectors
implicats, i ja s’ha demanat una nova
subvenció que ens permeti continuar
amb el programa el proper curs.

El Consell de Joventut de Navàs va
tenir la sort de ser afortunat en la
Loteria i es va comprometre a pagar la
construcció d’un centre cívic.
L’Ajuntament cedirà els terrenys. Està a
punt d’aprovar-se la modificació del Pla
Especial que permetrà aquesta cessió.

Cessió de terrenys per al Centre Cívic
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Quatre anys en imatges


