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La Plaça 2Editorial

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! fes-te escoltar!

http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat

http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com

tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! fes-te escoltar!

Ja teniu a les mans “La plaça”, la revista municipal 
que per primer cop editem el nou equip de govern 
sorgit de les eleccions municipals del passat maig. 
Han passat sis mesos des que vam començar el 
nostre mandat i molts deveu pensar que ja era hora 
que us informéssim llar a llar. Com veureu, hem 
treballat per tal de modificar el format de la revista 
i així abaratir costos. Segurament no cal que us 
ho digui, però ens trobem davant d’una situació 
econòmica força complicada i estem treballant tot 
analitzant i aplicant mesures pensades de cara a 
l’estalvi econòmic.

La primera mesura va ser la rebaixa de sous de 
l’alcalde i de la tinent d’alcalde. La segona mesura 
és aquesta: els treballadors de l’ajuntament assu-
meixen algunes tasques que estaven externalitza-
des. La tercera és el refinançament del deute i la 
quarta tracta de potenciar una política d’estalvi 
energètic i així molts més canvis per intentar capgi-

rar aquesta situació adversa; perquè tenim clar que 
tots plegats ens en sortirem.

També tenim clar que hem d’apropar l’ajun-
tament a la ciutadania i això passa per potenciar 
polítiques de participació, hem de fer poble i ho 
hem de fer entre tots. Una altra de les claus ha de 
ser la transparència i que la gent conegui què fem 
amb els seus impostos i com treballa l’equip de 
govern. Segurament veureu que molts cops no fem 
el mateix que anteriors governs, també és en això 
en el que consisteix el canvi. Creiem que ens hem 
d’arremangar tots plegats perquè Navàs avanci i 
fer realitat aquella dita que ens té per un poble jove 
i capaç. 

Cal treballar colze a colze amb el poble navas-
senc per anar sempre endavant!

Jaume Casals i Ció
Alcalde
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L’equip de govern afronta amb respon-
sabilitat els problemes econòmics.

aCord de govern

Els resultats electorals del pas-
sat mes de maig van refl ectir 
una voluntat de canvi, que, 
després d’intenses converses, 
va permetre que la Candidatura 
d’Unitat Popular (4 regidors) i 
Esquerra Republicana de Cata-
lunya (3 regidors) arribés a un 
acord de govern. Una entesa 
que té com a principal i únic eix 
els respectius programes elec-
torals. Ambdues formacions 
van assumir els programes 
respectius.

L’acord incloïa els principals 
reptes plantejats en campanya 
i repartia les regidories en fun-
ció de les capacitats professio-
nals i vocacionals.

Un equip que, en aquests 
mesos de govern, s’ha demos-
trat preparat i cohesionat. Un 
sol equip amb uns mateixos 
objectius.

ComPromís
amB el Canvi

Les eleccions municipals del passat 
22 de maig de 2011 va propiciar 
un canvi de govern. La dreta deixa 
de governar Navàs després de 
dècades. Un pacte de govern, 
sense cap secret, que consisteix en 
l’acceptació dels programes electo-
rals mutus, respectant els matissos 
de cadascú. Un nou govern amb 
voluntat de canvi, format per la Can-
didatura d’Unitat Popular i Esquerra 
Republicana de Catalunya entomava 
la responsabilitat política. Els 4 regi-
dors de la CUP, el Jaume, la Raquel, 
el Joan i la Sònia, i les 3 d’Esquerra; 
l’Hortènsia, el Joan i el Xavier, tot 
plegats han format un equip humà 
preparat i cohesionat per encarar 
aquesta nova etapa.

Els primeres mesos de govern 
han servit perquè els regidors 
d’ambdues formacions amb l’alcalde 
al capdavant hagin començat a 
posar fi l a l’agulla amb els seus 
compromisos. Han calgut uns mesos 
per conèixer amb certa profunditat 
el funcionament de l’Ajuntament, la 

manera de funcionar que ha tingut 
fi ns ara, i sobretot conèixer al con-
junt de treballadros i treballadores 
que són, sens dubte també, protago-
nistes del dia a dia de l’Ajuntament.

Hem començat a defi nir un 
nou esquema organitzatiu dins 
l’Ajuntament, un procés de canvi que 
serà dinàmic i canviant fi ns assolir 
una optimització dels nostres recur-
sos humans més que acceptable. 
Hem començat a defi nir els reajusta-
ment en el nou pressupost del 2012, 
per tal de gastar menys i millor. Hem 
començat a preparar les propostes 
en les diferents àrees que seran el 
full de ruta en els diferents àmbits 
d’acció política de l’Ajuntament (pro-
moció econòmica, pla de turisme, 
nou model de policia, la programa-
ció cultural i festiva, l’educació i un 
model de serveis socials més just i 
equitatiu. Una llista de temes inaca-
bable. Aviat es començaran a veure 
els canvis.

Un govern que vol escoltar, 
amb propostes i molta energia. Les 

sessions informatives o jornades 
participatives seran una constant 
durant aquests 4 anys de mandat. 
Informar, escoltar i deixar participar 
serà un tret característic de les noves 
maneres de fer. Un govern que 
s’equivocarà, sens dubte, i que, tot i 
preservar allò que anteriors governs 
hagin pogut fer bé, vol transformar 
l’Ajuntament per convertir-lo en un 
ens més àgil, funcional i digne.

Un govern d’austeritat econòmi-
ca, si, però d’abundant acció política 
adreçada a millorar la qualitat de 
vida dels navassencs i navassen-
ques, a dignifi car la seva memòria. 
Un govern per a tots i totes. Un 
govern amb absolut COMPROMÍS 
DE CANVI.



“L’educació és plantar 
les llavors del futur i la festa 
és el moment de compartir 
alegries”

Jaume Casals i Ció
Alcaldia, Festes i Educació

Encapçala l’alcaldia treballant colze a colze 
amb l’equip de govern amb la responsabilitat 
que Navàs vagi sempre endavant. Des de la 
regidoria d’Educació es vetlla per la qualitat de 
l’ensenyament, i això representa coordinar-se amb 
les diverses escoles del municipi. La regidoria 
de festes s’organitza bàsicament mitjançant la 
Comissió de festes on es planifiquen i organitzen 
diverses activitats com la festa Major.

“Constància, esforç 
i humilitat, les premisses 
imprescindibles per assolir 
l’excel·lència”

Hortènsia Font CuCHarrera
1ra Tinent d’Alcalde - Esports, Promoció 
Econòmica, Comerç i Serveis Municipals

Coordina i promociona els equipaments espor-
tius municipals, pavellons, piscines, pistes de 
pàdel i tennis, skate park. Es troba al servei de 
la petita i mitjana empresa, al costat del comerç 
i al davant de l’empresa Serveis Municipals, que 
s’ocupa que l’aigua potable sigui de qualitat i 
arribi a totes les cases.

“Per un urbanisme 
més humà i sostenible”

Xavier Pons CamPs
Urbanisme, Obres i Serveis, Planifica-
ció Territorial

Des d’aquesta àrea s’han de generar sinèrgies 
econòmiques positives, polítiques d’habitatges, 
facilitats de tràmits. Volem treballar incansa-
blement per aconseguir el millor pel poble i pel 
municipi.

“La crisi fa imprescindi-
bles els serveis socials”

raquel rodríguez BoiXader
2a Tinent d’Alcalde - Sanitat, 
Atenció a les Persones

Defensa la sanitat com un dret universal i s’ha 
posicionat en contra de les retallades, fent costat 
als professionals del CAP i dels usuaris més 
febles. Des d’aquesta àrea es vetlla pels més 
desfavorits i s’ajuda a les famílies amb més ne-
cessitats. La solidaritat es demostra treballant.

“Treballar amb proximitat 
per millorar i assolir el canvi”

Joan Fernández i tarrés
3r Tinent d’Alcalde - Personal, Gover-
nació, Medi Ambient, Comunicació, 
Món Rural, Turisme

La seguretat dels ciutadans, l’administració i els 
treballadors municipals al servei de la gent; una 
àgil i bona política de comunicació i participació 
ciutadana, que doni protagonisme a tots els 
nuclis habitats del municipi; treballar el potencial 
turístic que tenim i la mirada dirigida a la qualitat 
de vida i al respecte a la natura.

La cultura, en el sentit més ampli de la parau-
la, ha d’arribar a tots. La música i la dansa, el 
foment de les tradicions, la lectura i el teatre ens 
ofereixen participació, cohesió social i una plena 
integració al país. Els joves s’han d’escoltar i 
deixar-los participar com a ciutadans de ple dret 
en la presa de decisions i tenint en compte les 
seves necessitats.

“Fent cultura farem 
un poble amb més identitat”

sònia maJoral meJias
Cultura, Joventut

Malgrat la crisi econòmica, que ha reduït els 
recursos i els deutes mil·lionaris que s’han 
d’afrontar, es farà front a la situació amb rigor 
i transparència. Les noves tecnologies han 
de servir per millorar l’eficàcia i l’eficiència de 
l’Ajuntament per servir millor a la ciutadania.“Austeritat, eficiència 

i solidaritat”

Joan Bertran amBrós
3r Tinent d’Alcalde - Economia i 
Finances, Noves Tecnologies
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un deute
de 4,5 milions
d’euros
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El deute actual prové en gran 
mesura de sentències judicials 
a conseqüència de gestions de 
governs anteriors (2.848.524 de 
dues sentències), i el deute finan-
cer (917.031). Això fa un total de 
3.765.554 euros de deute, on cal 
sumar-hi els interessos estimats del 
seu finançament que és 683,386 € 
en total. 

Tot plegat fa que el consistori 
navassenc tingui un deute a llarg 
termini estimat de 4.448.940,49 €.

La primera sentència correspon 
als terrenys on s’hi va construir la 
darrera ampliació del col·legi Sant 
Jordi, terrenys que l’Ajuntament 
va ocupar sense haver arribat a 
un acord amb el propietari i sense 
haver demanat la seva expropiació, 
fet que va comportar una condem-
na a l’Ajuntament de Navàs de més 
de 300.000 €, a sumar al preu dels 
terrenys determinat pel jutge; tot 
plegat gairebé 2.000.000 €.

La segona sentència deriva 
també d’una mala gestió urbanísti-
ca d’un terreny situat al costat del 

cementiri. El govern del moment 
va dibuixar en el planejament 
urbanístic l’ampliació del cementiri 
municipal, i ho va fer també sense 
tenir-ne la propietat ni cap acord 
per a fer-ho. Nou anys després, 
el jutge emet una sentència per la 
qual l’Ajuntament ha de pagar gai-
rebé 1 milió d’euros. Recordem que 
l’ampliació del cementiri té solu-
cions que no passen inevitablement 
per l’adquisició d’aquest terreny.

La conclusió a la qual arribem 
és aquesta: la situació financera de 
l’Ajuntament de Navàs és delicada i, 
a més, la conjuntura actual no és fa-
vorable, disminueixen els ingressos 
de l’Estat, la Generalitat retalla les 
subvencions a l’escola de música i a 
l’escola bressol, l’ICASS retarda els 

pagaments a la Residència d’Avis, 
els ingressos per obres són gairebé 
inexistents, la morositat augmenta.

Malgrat tot, hem de trobar 
resposta a aquestes dificultats. 
És evident que totes les solucions 
passen per l’augment dels ingres-
sos i la disminució de les despeses. 
La primera inevitablement vol dir 
augmentar els tributs, i ho hem fet, 
però en menor quantia que anys 
anteriors, conscients de la difícil si-
tuació econòmica que estem vivint.

Disminuir les despeses sen-
se reduir els serveis és el gran 
repte que tenim; i és aquí on estem 
centrant tots els esforços, repen-
sant cadascuna de les despeses, 
simplificant els nivells administra-
tius, racionalitzant l’estructura de 
personal, utilitzant els avantatges 
de l’administració electrònica, 
introduint criteris d’eficiència ener-
gètica, estudiant la possibilitat de 
mancomunar serveis, implicant la 
ciutadania en el voluntariat comu-
nitari, etc.

L’herència rebuda pel nou govern, 
una hipoteca es pagarà almenys 
durant els 10 propers anys.

 Terrenys escola St. Jordi 

 Terrenys nord cementiri 

 Crèdit ICO 

 Comerç de proximitat 

 Pistes de Pàdel 

 PIE 2009 

 PIE 2008

23%      

5%      

6%      

4%      

6%      3%      

      53%

“Disminuir les despeses sense 
reduir els serveis és el gran 
repte que tenim, i és aquí on es-
tem centrant tots els esforços.”



treBallarem Per 
un muniCiPi modern, 
agradaBle i Humà

L’Ajuntament de Navàs va prendre 
la decisió de transformar les Nor-
mes Subsidiàries del Planejament 
dels anys 90 en un Pla D’ordenació 
urbanística municipal, que anome-
nem POUM.

El POUM és la figura de planeja-
ment que disposa de més importàn-
cia i transcendència a nivell local, 
atès que ordena l’àmbit espacial 
del nostre municipi al complet, 
assenyalant destí i usos del sòl, del 
subsòl i del vol, i en programa el 
creixement i el seu desenvolupa-
ment a curt i llarg termini.

Deprés d’un inici de segle 
XXI, marcat per una forta pressió 
demogràfica i una desaforada efer-
vescència del mercat immobiliari, 
de la qual ara ja n’estem alliberats, 
i trobant-nos ara immersos en 
un innegable i profund procés de 
transformació, ens decantem per un 
urbanisme posicionat al servei dels 
navassencs i navassenques, a favor 

de l’impuls del procés econòmic 
sempre sota criteris de racionalitat, 
sostenibilitat, de justícia social, a la 
recerca de l’interès general i del bé 
comú. En primer lloc, volem el millor 
per Navàs; ara ningú ens pot dir 
el contrari. Treballant en el POUM, 
treballem pel nostre poble, aquell 
que tots volem, des d’una estratègi-
ca responsabilitat política, i ho fem 
amb empenta, transparència i pro-
funda i sincera voluntat de servei. 

La política de l’equip de govern 
se centra en definir un municipi or-
denat, ben compensat i estructurat, 
on s’utilitzi de forma racional el nos-
tre territori sota un model urbanístic 
sostenible, en un model compacte 
mediterrà, regenerant àrees i teixits 
urbans, renovant-lo, i creant-ne 
de nous de manera eficient. Un 
municipi on l’activitat econòmica, 
l’habitatge, l’espai públic, el molt 
important medi rural i el transport 
estiguin correctament vertebrats 

tot assolint un municipi encara més 
amable, agradable i humà.

Volem i lluitem, per incorporar 
aspectes rellevants com el traçat 
del tramvia, una àmplia zona de 
renovació urbana a llarg termini, la 
compatibilització d’usos per a la 
dinamització del comerç, de la in-
dústria i de l’oci i del turisme sense 
oblidar la importància de l’espai 
públic i la tan esperada via verda.

Treballem de manera incansable 
per tal d’aconseguir el millor per 
al nostre poble; som conscients 
de la importància del moment que 
ens ha tocat viure i de la pàgina 
històrica que normativament estem 
escrivint, i no escatimarem esfor-
ços per escoltar-te, per escoltar la 
voluntat popular, per negociar amb 
el propietari o amb l’administració 
corresponent per aconseguir el 
poble que tots desitgem: un Navàs 
nou, diferent, viu i per tu. I ho serà 
ben aviat.

Les bases sòlides i ben definides del nostre nucli urbà, 
dins del nostre extens i afortunat territori, no ho 
podem negar, van ser definides per un gran mestre, en 
Pau Duarri i Duocastella. La coincidència temporal 
en els treballs en el POUM i el 75è aniversari encara 
ens ajuden a anar més enllà. 

Planificació territorial, urbanisme, obres i serveis
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El Pla director de Clavegueram

Des d’aquest mes de desembre 
Navàs disposa ja del Pla director de 
Clavegueram. Comprèn el nucli de 
Navàs, Castelladral, el Mujal i Palà, 
la qual cosa representa un total de 
26.237,8 metres. S’ha realitzat un 
inventari de la xarxa (consultable 
amb SIG), una diagnosi, previsions 
per a les noves necessitats deriva-
des dels nous creixements previs-
tos en el POUM, amb indicació dels 
criteris de disseny per un correcte 
funcionament i manteniment; i per 
últim les intervencions a fer per 
garantir un funcionament adequat 
de la xarxa actual.

El pla ha defi nit 4 fases d’ac-
tuació per a la millora de la xarxa 
amb la seva quantifi cació econò-
mica, amb un total d’inversió de 
5.359.018,79 euros, prioritzant dues 
actuacions primàries, aquelles que 
afecten el funcionament de la xarxa 

i dues de secundàries que solucio-
nen la problemàtica causada per 
l’augment de cabal i l’abocament 
d’aigües residuals.

Pla especial urbanístic: catàleg 
de masies i cases rurals de Navàs

S’ha aprovat un estudi profund 
de les edifi cacions emplaçades en 
medi rural; s’han recollit aquelles 
edifi cacions fora d’ordenació de les 
quals se n’ha acreditat i ha que-
dat justifi cat el seu interès, a més 
es defi neix per a cada immoble 
l’estat actual, la titularitat, els usos 
actuals, la situació i la comunicació 
amb el nucli urbà, la documentació 
gràfi ca, la descripció escrita, l’estat 
de conservació, les ressenyes 
històriques de les quals disposa, 
l’entorn paisatgístic i el que pren 
molta rellevància: els usos que s’hi 
permeten i l’abast de les obres que 
s’hi puguin desenvolupar.

El projectes per Palà

Actualment, els dos projectes en 
redacció per part dels tècnics 
municipals en l’àmbit de Palà 
són l’arranjament de la carretera i 
l‘adequació de l’ofi cina municipal.

Les actuacions, que donen 
resposta a les peticions que, des 
de l’Associació de Veïns de Palà, 
es basen en donar una solució a 
la urbanització de la carretera, per 
dotar-la d’espai d’aparcament, i 
millorar-ne notablement l’aspecte 
urbà, i per altra banda, l’absoluta 
necessitat d’adequació de les ofi ci-
nes municipals.

D’acord amb l’associació, s’ha 
sol·licitat el canvi de destí de la 
subvenció atorgada a Palà i es tre-
balla conjuntament amb represen-
tants de l’associació per aconse-
guir els objectius proposats.

La politica de l’equip de govern se cen-
tra en definir un municipi ordenat.



L’Àrea d’Atenció a les Persones i la 
Regidoria de Joventut volien saber 
què pensaven els joves de Navàs 
sobre el poble, les mancances, 
les virtuds, les millores que ells hi 
farien... Per una banda, necessita-
ven aquesta informació per poder 
elaborar el nou Pla Local de Joven-
tut 2012-2015, i, per altra banda, el 
nou educador volia conèixer el po-
ble, els joves i la opinió d’aquests 
sobre el municipi.  

Per això, l’educador social Jordi 
Pidelaserra i la tècnica de joventut 
Emma Ribera, juntament amb un 
grup d’adolescents, van decidir 
sortir un dissabte pels carrers de 
Navàs amb una càmera i preguntar 
directament els Joves què pen-
saven del poble. Van anar barri per 
barri, buscant els punts on els joves 
solen concentrar-se.

Un cop filmat i editat el vídeo, el 
dimecres 16 de novembre a la Sala 
d’actes de la Biblioteca es va fer 
un visionat del film i un petit debat 
per analitzar i reflexionar sobre les 
inquietuds que els joves van anar 
transmetent al llarg del film. Tot 
plegat conclou que, en general, els 
joves estan satisfets amb el que li 
ofereix el poble, si bé troben a faltar 
un local polivalent (centre cívic, 
casal de joves), un skate park més 
gran i sota cobert.     

El vídeo el podeu visionar 
a: http://www.youtube.com/
watch?v=-J3_kM-7qxc

Campanyes divulgatives

Els mesos de juliol i agost es van 
fer dues campanyes divulgatives 
de cara a refrescar el funcionament 
de les Zones Blaves d’aparcament 
al centre comercial de Navàs per 
tal de millorar-ne la rotació, i de 
com cal actuar quan es passegen 
els animals de companyia pels 
espais públics, a fi i efecte d’evitar 
el màxim de molèsties a la resta de 
ciutadans.

XarXa resCat

El Departament d’Interior de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Navàs van 
signar els convenis integrats en la 
plataforma de seguretat i emergèn-
cies de la xarxa Rescat.

Es tracta d’un document de tre-
ball que és una eina bàsica d’ajuda 
en la gestió de les emergències a 
Navàs, que té la missió d’arribar on 
siguin necessàries les comunica-
cions, tant a nuclis grans de pobla-
ció com a tot el territori rural, que en 
el cas de Navàs és molt extens.

Accions de govern

Un dia amb els 
adolescents de Navàs

El jovent de Navàs fa sentir la seva veu i vol participar activament.



Dissabte 26 de novembre, a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca, la Regido-
ria de Joventut va organitzar unes 
jornades de participació juvenil sota 
el lema “fES NAVÀS, SI ETS JOVE I 
CAPAÇ”. L’objectiu de les jornades 
era que els joves poguessin parlar 
sobre com veuen ells les activitats 
que es porten a terme pels joves i 
que pensessin quines es podrien 
realitzar i la manera d’organitzar-
les.

Durant la jornada es va fer evi-
dent que un espai pels joves era la 
necessitat més detectada, però es 
va fer la refl exió que, mentre aquest 
espai no es tingués, el jovent havia 
de moure’s per poder gaudir d’una 
bona cartellera d’activitats. Per 
fer-ho, i tenint en compte la manca 
de pressupost, van arribar a la con-
clusió que s’havien d’aprofi tar les 
aptituds de cadascun dels joves, 
per tal de poder montar activitats 
econòmiques.

Per poder tirar endavant amb 
aquesta iniciativa, des de la Re-

gidoria de Joventut s’ha impulsat 
una coordinadora d’entitats joves la 
qual han anomenat NAVÀS JOVE. 
Aquesta plataforma vol estar forma-
da per representants de diferents 
entitats joves i joves no associats, 
buscant la fusió del teixit associatiu 
de Navàs, l’autoorganització juvenil, 
la col·laboració i la coordinació 
entre totes les entitats.

Ja s’han realitzat dues jornades 
de participació, i d’aquestes dues 
ja han sorgit dues propostes, una 
d’elles es tracta d’una gimcama. 
Els joves han mostrat la satisfacció 
de la gimcama d’estiu i han propo-
sat fer-ne una durant les vacances 
de Nadal: “Ets innocent? Posa’t 
a prova! Gimcama nadalenca!”. 
La segona proposta que ha sorgit 
de les jornades de participació és 
el Joc del “Killer”, joc de rol que 
busca la participació de diferents 
grups de joves del poble, per tal 
de cohesionar més els joves del 
municipi i que cadascun d’aquests 
conegui altres grups.

punt de trobada Cultural

Des de la regidoria de cultura es va 
convidar a totes les entitats, i a la 
població en general a una jornada 
per debatre el model cultural del 
nostre poble. La intenció era fer 
una trobada tots plegats per bastir 
una programació cultural esta-
ble, efectiva i prevista amb força 
antelació i coordinació per evitar la 
coincidència d’actes. Es va valorar 
el talent cultural i l’activisme del 
teixit associatiu local, però al mateix 
temps es va pensar en fórmules 
per aconseguir que els esforços a 
l’hora d’organitzar un acte tinguin 
una recompensa molt més gran 
en assistència. Bàsicament es va 
concloure que s’havia de revisar la 
funcionalitat de la publicitat (cartells 
i Espiral), amb una aposta clara per 
cartelleres. Es constatà a més, que 
els actes on hi interactuen diverses 
entitats solen tenir més èxit, i que es 
fa necessari un espai de treball per 
les entitats, però a l’hora, aprofi tar al 
màxim els espais que ja disposa el 
municipi.  

manteniment

La preocupació pel manteniment 
dels serveis i les infraestructures 
municipals és un dels objectius 
prioritaris de la brigada d’obres de 
l’Ajuntament de Navàs, que va tapar 
amb quitrà i ciment els forats que hi 
havia a la carretera de Castelladral-
Súria, Valldeperes i Palà, per tal de 
millorar-ne la seguretat.

La Plaça 9

Fes Navàs,
si ets jove i capaç

en assistència. Bàsicament es va 
concloure que s’havia de revisar la 



Política municipal

Aquest és el nom de l’espectacle 
amb el que va començar la festa 
major d’enguany i crec que ve a 
defi nir la tasca que s’ha de des-
envolupar des de la Comissió de 
festes. La festa és un moment en 
el que hem de compartir alegries 
i ho hem de fer sense llençar la 
casa per la fi nestra a nivell econò-
mic, i això per potenciar la ima-
ginació i la participació. Aquest 
espectacle preparat amb poc més 
d’un mes de temps va signifi car 
una gran expressió coral dels 
agents artístics i culturals del nos-
tre poble. Un acte en el que es va 
lligar un conte a les arrels culturals 
de la nostra vila. Un espectacle fet 
de manera desinteressada a nivell 
econòmic però amb l’interès i les 
ganes de mostrar-nos que som un 
poble viu. Un inici espectacular de 
festa Major. 

L’endemà s’omplia la plaça per 
gaudir d’una sessió de Cinema 
a la fresca a càrrec del fotofilm 
Navàs. Dijous a les 5 del matí, 
més de 200 quilos de carn es co-

mençaven a rostir a l’estil medie-
val, al mateix temps que el carrer 
de l’Església s’engalanava per 
l’ocasió mentre els nens gaudien 
de jocs sota les ombres teatrals 
del GEN Jove. Quasi cinc-centes 
persones van compartir l’àpat 
més nombrós que es recorda al 
nostre poble, i es tractava d’això, 
de compartir taula i alegries a un 
preu popular. I això va ser possi-
ble gràcies a molts voluntaris i a 
gran part dels veïns que es van 
guarnir per l’ocasió i serviren els 
plats. Tot plegat amanit amb un 
ball amb danses tradicionals. Tots, 
fent pinya, van fer que la bouada 
esdevingués un èxit a tenir en 
compte de cara a la propera festa 
Major. 

El divendres a la tarda, la sala 
d’actes s’omplia a vessar amb la 
presentació del llibre “La pubilla 
de casa”, de la navassenca Carla 
Galiot, que havia estat la pubilla 
de Catalunya fi ns aquest setem-
bre, amb l’escenari ja muntat, 
la plaça de l’Església acollia 

una nova edició de la trobada 
d’acordionistes que estrenava 
nova ubicació, amb una molt bona 
resposta del públic. Mentrestant, 
la plaça de l’Ajuntament tornava 
a esdevenir l’escenari central de 
la festa, on diversos grups locals, 
amb músics sortits de l’Escola 
Municipal de Música, ens feien 
gaudir de la música a cop de rock 
mentre una onada de fred envaïa 
el nostre poble i ens acompan-
yaria gran part de la festa Major. 
L’escenari de la plaça va acollir 
diversos grups i orquestes fi ns al 
dimarts. La plaça es va omplir de 
gom a gom amb la proclamació 
de la pubilla i l’hereu i l’endemà 
amb la ballada de gegants, nans, 
cascavells i bastoners. Tam-
bé van ser un èxit la cantada 
d’havaneres, l’aplec de sardanes 
i la sardinada. Es va cloure la 
festa al Casal Sant Genís, on no 
hi va quedar cap seient buit i es 
va poder riure amb l’obra “Taxi”, 
representada pel Grup Escènic 
Navàs. 

La Festa Major de Navàs va començar amb un es-
pectacle ple de color i màgia, que va omplir a vessar 
la plaça de l’Ajuntament, seguit d’un àpat popular, 
“la bouada”, una novetat que va generar màxima 
expectació.

Festa Major 2011:
La festa és màgia,
fem-la entre tots
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Calendari amb valor humà

L’Ajuntament de Navàs en 
col·laboració amb la UBIS han 
editat i repartit a totes les cases del 
municipi, el calendari de 2012, amb 
una proposta que mezcla els valors 
humans, les entitats i les persones 
com a protagonistes. La fotògrafa 
Anna Selga, ha realitzat un treball 
imaginatiu i artísticament inspirat. 
Cada mes està dedicat a un valor, 
acompanyat d’una frase que convi-
da a la reflexió, i d’una imatge amb 
actors que pertanyen a una seixan-
tena d’entitats cíviques de Navàs.

la Casa de tots

El dia 22 de desembre va tenir 
lloc la presentació de la revista 
“La casa de tots”, a la Residèn-
cia d’Avis de Navàs, amb una 
cinquantena d’assistents. Com a 
novetat, destaca el primer concurs 
per a la portada de la revista. S’hi 
van presentar deu obres, entre les 
quals hi havia la d’una resident, un 
treballador, una entitat del poble i 
un alumne de primària. El concurs 
de portades el va guanyar flora 
Balmaña, qui molt emocionada va 
recollir el premi.

La resta de dies vàrem poder 
gaudir del concurs de botifarra 
i al de pòquer, dels quads, de 
la festa aquàtica, del futbol, de 
la petanca, dels inflables i de 
l’escuma. Des de la Comissió 
de festes vam valorar que molts 
actes havien estat un èxit, però 

que la part nocturna va tenir poca 
afluència de públic, cosa que ens 
porta a començar a repensar-
ne el model. I és per això que 
volem saber la vostra opinió i us 
demanem que ens la feu arribar 
a l’adreça festes@navas.cat. Per 
acabar, dir-vos que hem gastat 
menys del que estava pressu-
postat per la festa Major i que 
tots els actes han costat aproxi-
madament uns 61.000 euros. La 
major part de la despesa se l’han 
emportat les orquestres (més de 

30.000 euros), la infraestructura 
per la festa (aproximadament uns 
12000 euros) i l’acte de la pro-
clamació de la pubilla (uns 8.000 
euros). 

Aquest any ja hem reduït la 
despesa de festa Major, però 
creiem que de cara a la propera i 

amb els temps que corren l’hem 
de reduir més, optimitzar els 
recursos i fer més atractiva i par-
ticipativa la vessant nocturna en 
la línia de les novetats que hem 
introduït aquest any. Ara ens to-
quen les festes de Nadal on hem 
abaratit costos i hem intentat fer 
uns preus més populars. Tenim 
idees, però volem comptar amb la 
teva opinió; ens hi ajudes?

“Hem gastat menys del pressupostat per la Festa 
Major, aproximadament uns 61.000 euros.”



Accions de govern

solidaris amb el tXad

Amb prou gent, però menys de la 
que es desitjava, es va fer el concert 
solidari amb els grups Gossos, 
Mesclat i e-bastards. Els beneficis 
han servit per ajudar una expedició 
de metges i infermeres que han 
anat al Txad, per fer un centenar 
d’operacions quirúrgiques amb nens 
afectats de pòlio i cremades que 
necessiten cirurgia reconstructiva i 
amputacions.

La campanya solidària va tenir 
el tret de sortida amb una actuació 
d’una vintena de mags al Casal Sant 
Genís de Navàs, el dia 11 d’octubre, 
amb membres de l’Associació de 
Mags d’Anoia, Berguedà, Osona i 
Solsonès. L’activitat va continuar 
a les escoles de Navàs amb la 
projecció del documental Bakite, 
de la navassenca fina Sensada, i 
una classe de dibuix pràctic amb 
l’il·lustrador Valentí Gubianas i el 
periodista Joaquim Pujolar.

violènCia de gènere

L’Ajuntament s’ha sumat als actes 
del Dia internacional per l’erradicació 
de la violència de gènere, amb dife-
rents actes, com un taller de parai-
gües per la igualtat, l’audició musical 
de “La petita puça”, a l’Escola de 
Música, la lectura del manifest i una 
encesa d’espelmes, una per cadas-
cuna de les víctimes de la violència 
de gènere d’aquest any. Un taller so-
bre les microviolències de cada dia, 
en col·laboració amb l’Associació 
L’Escletxa, l’Ajuntament de Navàs i 
la Diputació de Barcelona, va tancar 
els actes programats.

l’eduCaCió és futur

Com a persona vinculada al 
món de l’ensenyament, agafar 
aquesta regidoria és una de les 
que més il·lusió em feia. Dins 
d’aquesta regidoria, una de les 
prioritats és treballar per conso-
lidar l’institut-escola, perquè a 
Navàs poguem gaudir d’oferta 
pública d’ensenyament secundari. 
Tot just havia començt el mandat, 
ens vàrem dedicar a preparar les 
obres d’adaptació de l’Escola de 
Música per acollir les dues línies 
de 1r d’ESO amb les que ence-
tàvem l’institut públic. S’ha de dir 
que gran part de les reformes ja 
estaven preparades pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament i que 
seguien les directrius del Depar-
tament d’Educació. Seguint el 
pla previst, s’han habilitat tres 
aules per les dues línies d’ESO 
i una classe de desdoblament, i 
també s’ha adaptat una aula per 
a fer-hi classes de tecnologia. Les 

Concentració a favor del català a l’escola.

modificacions que hem introduït 
dins el pla inicial han estat pavi-
mentar el pati de l’escola que es 
trobava en força mal estat i que ja 
quedarà com a inversió futura. El 
pla previst per l’anterior compta-
va també amb l’adaptació de les 
aules del segon pis i aquesta part 
de l’obra no l’hem volgut executar. 
No hem fet aquesta segona part 
de la reforma perquè suposava 
convertir sis aules en tres i això 
era una obra que només tenia uti-
litat durant un any i tenia una forta 
despesa. Hem estat parlant amb 
el Departament d’Educació per 
comentar-los la inutilitat d’aquesta 
obra temporal i tenim converses, 
en un estat molt avançat, de cara 
a que el curs que ve els alumnes 
puguin cursar l’ESO en mòduls.

Des de la regidoria d’Educació 
també s’està treballant colze a 
colze amb l’Escola Municipal i 
amb l’Escola Bressol Quitxalla. 
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interCanvi de Joguines

El Mercat d’Intercanvi de Joguines, 
que per primera vegada s’adreçava 
a infants i adolescents de Navàs, va 
obtenir una àmplia participació. El 
mercat es va fer a la plaça Gaudí, 
coincidint amb la tercera Setma-
na Europea de la Prevenció de 
Residus.

El funcionament del mercat de 
joguines consistia en intercanviar 
jocs, disfresses, contes, -sempre 
sense diners-, on només valia la 
negociació i el tracte que s’establia 
entre els participants. L’Ajuntament 
de Navàs va obsequiar els qui van 
fer parada de joguines de segona 
mà, amb coca i xocolata.

Dins d’aquest mercat hi havia 
un punt d’informació dels actes 
organitzats a Navàs amb motiu de 
la tercera Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. Els camions 
de la recollida d’escombraries de 
Navàs van ser un reclam que va 
cridar l’atenció de la gent. A tots els 
interessats en les activitats que es 
feien, se’ls obsequiava amb un bloc 
de notes, fet a partir de les butlletes 
sobrants de les eleccions generals 
celebrades del 20 de novembre.

En ambdós casos, com a tot el 
país, hem rebut una retallada de la 
subvenció que la Generalitat ens 
havia promès per al curs anterior 
i que ha suposat una baixada 
del 23% a l’Escola de Música i 
un 11% a l’Escola Bressol. Pel 
que fa a l’Escola de Música, hem 
treballat per tal d’exterioritzar més 
la tasca que s’hi fa i això s’ha fet 

amb els alumnes i professors que 
han acompanyat gran quanti-
tat d’actes al municipi. També 
s’han realitzat concerts a cura de 
professors de l’escola. I, d’altra 
banda, també s’està treballant en 
un projecte que aproparà molts 
alumnes al patrimoni musical na-
vassenc. En sentireu a parlar. Pel 
que fa a l’Escola Bressol, s’han fet 
els possibles perquè les famílies 
que treballen poguessin gaudir 
d’aquest servei municipal i assolir 
una plaça per al seu infant. I això 
ho hem aconseguit fent el segui-
ment d’alguns casos concrets i 
creant noves franges horàries dins 
l’oferta de matriculació. Cap infant 
s’ha quedat sense plaça.

Amb l’EDN s’han establert 
diversos convenis de col·laboració 
perquè alumnes puguin fer les 
seves pràctiques en el nostre 
municipi. A l’EDN també s’hi estan 
desenvolupant diversos cursos 
de formació per reorientar el futur 
laboral de molts navassencs. Amb 
les escoles de primària s’ha treba-
llat el tema de les escoles verdes 
i s’ha assistit a diversos consells 
escolars. També s’han portat a 
les escoles diverses activitats 
solidàries en forma de tallers.

També s’han planifi cat diver-
ses xerrades educatives adreça-

des als alumnes i als pares, ja 
que la coeducació ha de ser clau 
per poder preparar el futur. Tot 
plegat ha estat possible gràcies a 
la tasca continuada de la tècnica 
d’educació, l’Antònia Catllà, i 
també de la tècnica de joventut, 
Emma Ribera. Ara mateix estem 
preparant un projecte de reforç 
extraescolar en col·laboració amb 
l’àrea d’atenció a les persones, 
de cara a poder dotar de les eines 
necessàries a tots els estudiants 
del nostre municipi per assolir les 
competències bàsiques.

A nivell comarcal, s’està as-
sistint a les trobades dels regidors 
d’educació, tot mirant d’analitzar 
les dades de les escoles muni-
cipals, a més d’intentar manco-
munar alguns serveis i així reduir 
despeses i optimitzar recursos 
i serveis. Ara mateix estem fent 
arribar dades que el Consell Co-
marcal feia més de tres anys que 
ens demanava.

Ja us puc assegurar que em 
falta espai per esmentar tot el 
que s’ha fet i el que encara queda 
per fer, tot plegat per millorar 
l’educació dels nostres joves i 
preparar el futur del nostre poble.

Jaume Casals

“Tenim converses en un estat molt avançat de 
cara a que el curs que ve els alumnes puguin 
cursar l’ESO en mòduls.”
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El bon temps va acompanyar la fira 
de Tardor més gran que es recorda 
a Navàs, amb més de cent-trenta 
parades d’artesans que van captar 
l’interès de molta gent. L’espai firal 
anava de la plaça de l’Ajuntament a 
la plaça de l’Església. Dues-centes 
puntaires, Roda d’Esbarts, el pri-
mer Torneig d’Escacs, la moguda 
protagonitzada per les entitats, 
les sardanes, teatre, la fideuà i el 
sorteig d’un carretó de productes 
van ser elements claus de la fira 
més popular.

La vigília de la fira, uns trenta 
establiments comercials van fer 
parada al carrer, es va celebrar 
la trobada del grup Internacional 

Cinematogràfic 9 1/2 i el Correllen-
gua, que reivindica el foment de 
l’ús social de la llengua, difon la 
riquesa de la cultura catalana i en-
forteix la personalitat i l’autoestima 
de la nació catalana.

quan et Passen 
la Patata Calenta 

Els Ajuntaments, que som 
l’administració més propera al 
ciutadà, a vegades no rebem el 
suport que busquem de les insti-
tucions com la Generalitat. 

Es va començar amb la 
retallada del servei d’urgències 
del CAP, un tancament que en 
primer lloc havia de ser nits, i 
caps de setmana durant el dia, 
i s’ha aconseguit, amb l’esforç i 
col·laboració de tots els munici-
pis afectats, l’horari actual: cada 
dia de 08:00h a 20:00h; fora 
d’aquest horari cal dirigir-se al 
CAP de Sallent (trucant al 112 o 
al 902 111 444). Sigui com sigui, 
no ens hem resignat a acceptar 
aquesta retallada. 

Després van venir les reta-
llades a les escoles de Música, 
deixant d’aportar 102.600 € amb 
efectes retroactius, cosa que 
significa que no tindrem aquesta 
aportació econòmica per aquest 
any ni per l’any passat, amb 
l’agreujant que ja s’havien apro-
vat els preus de matriculació i les 
quotes mensuals.

A més, cal sumar que per 
segon any consecutiu els 
Ajuntaments hem de retornar la 
liquidació de les transferències 
directes del 2008 i del 2009. 
En el cas de Navàs l’import a 
retornar ascendeix a 332.498 €, 
que haurem d’entregar “genero-
sament” a l’Estat Espanyol. 

I per acabar, les residències 
d’avis que tenen convenis amb 
l’ICASS van ser notificades que 
no rebrien cap pagament pels 
mesos de setembre i octubre, tot 
i que al final ho han rebut tot.

Des dels Ajuntaments només 
diem que, ja que ens costa prou 
tirar endavant el dia a dia, només 
falta que ens passin la patata 
calenta a la nostra teulada. 

Raquel Rodríguez

La Fira de Tardor

muniCipis per la 
independènCia

L’Ajuntament de Navàs és un 
dels 170 municipis catalans 
que han participat en la crea-
ció de l’Associació de Munici-
pis per la Independència, amb 
l’objectiu de promoure el dret a 
l’autodeterminació. Entre els prin-
cipis fundacionals destaca que “els 
pobles poden determinar lliurement 
el seu estatut polític i procurar pel 
seu desenvolupament econòmic, 
social i cultural”.

voluntariat

L’Ajuntament de Navàs fa una crida 
a persones que vulguin fer tasques 
de voluntariat amb infants i adoles-
cents per dur a terme un projecte 
de reforç educatiu. Les persones 
interessades els hi ha d’agradar 
treballar amb jovent i tenir aptituds 
pedagògiques. Els interessats es 
poden inscriure a les oficines de 
l’Ajuntament (OAC) o al Raig. 

imatge Corporativa

La nova Àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament de Navàs ha impul-
sat el projecte de renovació de la 
imatge corporativa de l’Ajuntament, 
en col·laboració amb dissenyadors 
i empreses d’arts gràfiques del 
municipi. 

El principal element visual 
actualitzat és l’escut institucional, el 
qual es pot descarregar en format 
digital des de la pàgina web muni-
cipal  www.navàs.cat.



(1) Premi Flama

El dia 24 de juny, en el marc de la 
festa Nacional dels Països Ca-
talans, es va fer el lliurament del 
Premi flama a la Cultura Popular, 
a l’emissora municipal La Veu de 
Navàs, pels seus trenta anys en an-
tena al servei del poble. L’acte fou 
organitzat per l’Agrupació Sarda-
nista, amb el suport de les entitats 
culturals.

(2) Jornades inFantils

Del 23 de juny al 13 d’agost es van 
celebrar les Jornades Infantils, amb 
actuacions dels Pocasolfes, espec-
tacles com “Encara farem salat”, 
tallers de maquillatge i de ma-
nualitats, amb infl ables terrestres, 
classes d’aeròbic i exhibició de 
fit-Kid, a més de la projecció de ci-
nema a la fresca, al recuperat espai 

del Cinema Espanyol, i la festa de 
l’escuma, amb el suport d’entitats 
com ara l’Agrupació Sardanista, 
fotofi lm, l’Eix i la Comissió de fes-
tes que coordina tot el programa.

Juliol a la FresCa

L’Ajuntament de Navàs, el Raig i 
Joves Actius van preparar les acti-
vitats del programa Juliol a la fres-
ca, un 3x3 de bàsquet, el canvi de 
senyera al turó del Lladó, un sopar 
popular, un concert de música rock, 
una gimcama i una gran moguda 
amb la festa de flaix fM i els seus 
dj’s. El seguiment del programa fou 
molt participat.

(3) revetlles PoPulars

Que el poble és molt actiu ho 
proven les revetlles populars que 

organitzen, amb gran èxit de públic, 
els veïns dels carrers Barcelona 
i Vicenç Vidal, el barri de la Bo-
navista, amb sopar i ball popular 
per a uns 350 veïns, i el barri de la 
residència.

Festes maJors

Sant Cugat del Racó, Palà de To-
rroella, Sant Salvador de Torroella, 
el Mujal, el barri de cal Miquel i 
Valldeperes han celebrat festes ma-
jors ben lluïdes amb la col·laboració 
dels veïns, les comissions de festes 
i les entitats que hi donen suport i 
pluralitat cívica.

CamPus, virus i Colònies

Durant l’estiu s’han organitzat a Na-
vàs moltes activitats destinades als 
joves com el Campus de Kàrate, el 

La Plaça 15

1 3

2

Fent poble



Fent poble

5

6

4

Campus de futbol, els campionats 
de Volei platja, les Colònies de la 
Granja, el futbol Sala, la Vine-Bike 
i el Virus Jove, que han mobilitzat 
alguns centenars de nois i noies. 
feia anys que no coincidien tantes 
activitats al mateix temps i és un 
goig veure’ls treballar, jugar i passe-
jar pel poble.

tres PiCs i noCturna

El Centre Excursionista de Navàs 
va celebrar la 10ena edició de la 
Marxa dels Tres Pics, que s’ha 
anat consolidant en el calendari de 
competicions catalanes, així com 
la Caminada Nocturna, que té un 
caràcter més popular. Dues proves 
esportives que es complementen i 
que atrauen gent de tot el país.

gen Jove

La secció juvenil del Grup Escènic 
Navàs ha demostrat la seva vitalitat 
i potencial artístic amb vàries ac-
tuacions en el darrer semestre, com 
l’espectacle amb escenes de terror, 
la vigília de Tots Sants a l’Alzineta, 
amb els esquetxos de teatre de ca-
rrer i persones-estàtua a la fira de 
Tardor, o el dia de la bouada per 
la festa Major, on interactuaven 
amb el públic assistent.

(4) mos de Poesia

La poesia, la dansa i la música van 
ser els protagonistes del primer 
«Mos de poesia» de Palà de To-
rroella, amb Joan Gener. El públic 
que va anar al teatre va gaudir de 
l’espectacle literari i d’una copa de 
cava. L’acte va ser organitzat per 
l’Agrupació Cultural Pi Tort de Palà 
de Torroella.

(5) la marató

Uns 300 € és el balanç del ta-
ller de Tai-xi que va organitzar 
l’associació AMMA a favor de la 
Marató de TV3. Els Trumlaires, 
també van dedicar el seu show de 
cançons i acudits a la Marató, amb 
una recaptació que va sumar 700 €. 
Els benefi cis de la Marató es des-
tinen aquest any a la regeneració i 
trasplantaments d’òrgans i 

teixits. El Club Natació Navàs ha 
fet una aportació de 400 €, en una 
matinal on els nedadors van fer 
920 piscines.

(6) esPorts

Els clubs de bàsquet i futbol de 
Navàs van organitzar les presen-
tacions dels equips que compe-
teixen aquesta temporada 2011-
2012, en sengles actes al pavelló 
i al camp de la Devesa, on les 
famílies i els afi cionats als esports 
van omplir els respectius terrenys 
de joc de bon ambient i animació.

Els gegants de Navàs van 
acompanyar la presentació dels 
equips de futbol i l’equip de fit Kid 
de l’Eix de Navàs va donar suport 
als del bàsquet. Aquesta tempora-
da, el futbol Sala competeix amb 
amb tres equips masculins: sènior, 
juvenil i infantil.



(7) Cinema i vídeo 
 
Marta Parreño, amb la pel·lícula 
“Una flor en recepción”, va ser el 
curt guanyador del premi extraor-
dinari del 30è Concurs Nacional de 
Cinema i Vídeo de Navàs, que or-
ganitza fotofilm. En categoria local, 
el guanyador va ser Joan Bertran i 
Pons amb el reportatge titulat “Heli-
còpter Barcelona - Montserrat”.

Pel que fa a la categoria de re-
portatge-documental, el primer pre-
mi fou per “Castillos en el aire” de 
Lorenzo Montull, el segon per “La 
pandilla de Tendai” de José Ignacio 
de Juan i el tercer premi fou per 
“Històries d’Etiòpia” de Josep Rota 
i Paris. En la categoria d’argument-
fantasia, 1er premi pel treball “La 
mujer del hatillo gris” de Luis Trapie-
llo, 2on premi per “Camas calientes” 
de Lluc Güell i Paula Morelló i 3er 
lloc per “Mi Lucha” d’Aitor Aspe i 
José María de la Puente. 

La gala de lliurament de premis 
va comptar amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música Mestre 
Josep M. Castella, que va amenitzar 
l’acte amb la interpretació de dife-
rents bandes sonores de pel·lícules.
 
 
(8) la PuBilla de Casa

Carla Galiot Rodríguez, Pubilla de 
Catalunya fins a finals de setembre, 
es va acomiadar d’aquest càrrec 
amb un regal per als més petits, 
amb el llibre “La Pubilla de casa”, un 
conte amè i didàctic que explica les 
tradicions més representatives de 
Navàs, lligades al folklore de la festa 
Major. L’Ajuntament li va agrair en ple 
la seva disponibilitat i generositat. 

olor de Colònia 
 
Després d’haver-se anunciat a través 

de la pàgina web de l’Ajuntament de 
Navàs, el càsting cinematogràfic de 
la pel·lícula “Olor de Colònia”, una 
colla de navassencs i navassenques, 
de diferents edats, han estat escollits 
per participar en aquesta producció 
basada en el llibre de l’escriptora 
Sílvia Alcàntara, que properament 
podrem veure a les sales de cinema.
 
 
(9,10,11) CamPions 
 
Navassencs, de diferents 
disciplines, que han obtingut 
palmarès destacables: el ciclista 
Jordi Simon, Campió de Catalunya 
de la categoria sub 23, l’equip de 
gimnastes de fit Kid de l’Eix, que 
van guanyar el Campionat del Món 
d’Espanya i Catalunya, i francesc 
Cucharrera amb els campionats de 
Catalunya i Espanya en la modalitat 
de Supermotard, previs a la seva 
participació al Campionat del Món.
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Grups municipals

Contents,
Però PreoCuPats...

En primer lloc, des de CiU Navàs, volem agrair molt 
sincerament a tots els navassencs i navassenques que 
el passat 20 de novembre es van apropar a les urnes 
per exercir el seu dret a vot, i especialment a aquells 
que, donant-nos la seva confiança, van contribuir als 
excel·lents resultats de la nostra formació, fent que CiU 
guanyés les eleccions clarament tant a Navàs com a la 
resta de Catalunya.

Però la satisfacció d’aquests magnífics resultats no 
esvaeix la preocupació per la manera com es governa 
el nostre poble. L’actual equip de govern, després de 
mig any, ha començat a prendre algunes decisions 
(poques, certament). I aquestes decisions ens porten 
a considerar que s’està governant sense tenir cap pla 
d’actuació definit per tota la legislatura, sinó que una 
improvisació rera una altra inspiren el dia a dia de la 
CUP i ERC. Un clar exemple d’això, amb unes conse-
qüències molt perjudicials pel nostre Ajuntament, és 
la seva política econòmica. La CUP i ERC han aprovat 
unes ordenances en les que no hi han incorporat cap 
ni una de les seves propostes electorals. És veritat que 
tindran 3 anys més per fer-ho, però ja han perdut una 
de les quatre oportunitats que tenien per incidir en la 
vida econòmica del poble. Durant el nostre mandat, i 
us ho poden dir tots els proveïdors de l’Ajuntament, 
tothom va veure com complíem els compromisos 
adquirits. Igualment, tots els treballadors vinculats a 
l’Ajuntament van cobrar la seva nòmina puntualment, 
sempre, sense cap excepció. I la manca de previsió de 
l’equip de govern actual ens fa preveure que, malaura-
dament, això pot deixar de ser així. Ells mateixos han 
apuntat que suprimirien llocs de treball a l’Ajuntament 
quan, des del nostre punt de vista, una bona planifica-
ció econòmica permetria mantenir-los tots garantint el 
mateix servei al ciutadà. Ja sabem que els temps que 
vivim són complicats, però per això ara és el moment 
de ser valents, treballar molt i liderar la reactivació 
econòmica del poble. No s’hi val a intentar vendre que 
tot ve provocat per la gestió del govern anterior i donar-
se per satisfets. Han de treballar, treballar i treballar.

Bones festes i feliç any 2012!

feliç 2012!



La Plaça 19

Han passat uns mesos d’ençà de la darrera Plaça 
i heus ací si n’han passat de coses! A Navàs s’ha 
esquinçat el projecte convergent i ara hi governa una 
coalició independentista d’esquerres formada per 
CUP i ERC, i a Catalunya hi ha un nou impuls per al 
nostre partit. En ambdós casos, parlem de gent nova, 
atrevida, amb idees i, el que és més important, sense 
complexos per dur-les a terme. Res més lluny de la 
realitat: la nova Esquerra i el nou Navàs.

Les eleccions del 20N han portat il·lusió a ERC i han 
consolidat i avalat l’equip d’Oriol Junqueras, un bon 
amic de la secció local. Aquesta tardor passada s’ha 
pogut bastir un edifici independentista amb diverses 
parets i diversos maons, la qual cosa ha ridiculitzat les 
enquestes que a l’estiu no ens auguraven cap diputat 
a Madrid.

A més, ha omplert d’autoestima el partit i, més enllà 
dels resultats, s’ha assolit l’objectiu principal: capitalit-
zar la idea que o anem tots junts, els independentistes, 
o no farem mai res. Ben a prop, al País Basc, en tenim 
l’exemple. Esperem que el castell pugui, en un futur 
proper, gaudir encara de més pinya per així poder tocar 
el cel.

Per altra banda, al nostre poble, hem estat es-
pectadors actius d’un canvi molt necessari al timó de 
l’Ajuntament. ERC va optar per la regeneració avançant 
per l’esquerra i ha construït amb la CUP una nova ma-
nera de fer política: responsable, treballadora, partici-
pativa, transparent, activa, sincera, humil… 

I ben cert que és vox populi: no hi ha diners i els 
deutes contrets pels antics equips de govern han 
malmès la caixa i han hipotecat el futur de Navàs. En 
contraposició, però, hi ha treball, constància, idees, ga-
nes, il·lusió, paciència… I hi ha, sobretot, la complicitat 
d’una població que sap que les coses aniran endavant 
perquè, senzillament, s’estan fent bé.

Gràcies a totes i a tots pels suports del dia a dia, 
que passeu unes bones festes i que el 2012 ens porti, 
sobretot, molta ALEGRIA, que és el que més ens cal 
com a poble i com a país!

Salut i independència!

Aquesta serà la primera vegada que la CUP diu la seva 
en un exemplar de la Plaça. És per nosaltres un ho-
nor fer-ho, i sobretot fer-ho des del govern perquè els 
resultats de les passades eleccions municipals van fer 
possible un canvi. Les persones que formem part del 
Grup Municipal de la CUP, i els nostres companys de 
militància, hem entomat amb seriositat i rigor la respon-
sabilitat que el poble navassenc ens va dipositar. Aquest 
gairebé mig any de govern ens ha permès començar 
a dibuixar el traç de les principals polítiques del nou 
govern que van, sens dubte, en la línia d’acomplir al 
programa electoral. Doncs bé, els de la CUP som part 
del poble i ARA COMENÇA EL CANVI. Un canvi en la 
forma de fer les coses que camina cap a la democrà-
cia participativa, l’honestedat i l’endreça organitzativa i 
econòmica de l’Ajuntament. Una tasca gens fàcil perquè 
l’Ajuntament que ens hem trobat es troba molt pitjor del 
que ens podíem imaginar. Aquesta situació, però, no ens 
espanta pas. Tot l’equip de govern s’ha posat a treballar 
de valent per fer girar la truita. Treballar perquè, malgrat 
la crisi i el deute adquirit, l’Ajuntament millori i pugui do-
nar resposta a les necessitats de tots els veïns i veïnes 
del terme municipal. 

Segur que no serà una legislatura de grans obres, 
però sí de les petites coses del dia a dia, les coses que 
ens afecten més directament als ciutadans, i sobre-
tot una etapa d’il·lusió i compromís. Ho farem des de 
l’Ajuntament i també des del carrer perquè SOM POBLE, 
SOM CANVI!

Molt bon any 2012 a totes i a tots!

…i amB el somriure, 
la revolta!

som PoBle, 
ComenÇa el Canvi
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Va néixer a La Unión (Múrcia) l’any 1894, va estudiar uns 
cursos a l’Instituto de San Isidro de Madrid (1913-1915) 
i va exercir de mestre a Navàs on ja feia les classes 
en català des dels anys 1923 al 1927, quan va marxar 
a frança. L’any 1931 va tornar a exercir de mestre a 
l’escola de la Cooperativa Obrera La fraternitat. La seva 
pedagogia renovadora bevia de les fonts d’en francesc 
ferrer i Guàrdia. Cal dir que va ser un mestre avançat al 
seu temps i va portar a terme una activitat docent que 
avui dia consideraríem normal però que a l’època resul-
tava totalment innovadora. Va realitzar colònies d’estiu 
amb els infants, nens i nenes es banyaven al riu conjun-
tament, no pegava mai als alumnes i intentava que ells 
mateixos reflexionessin al voltant del seu aprenentatge.

Les pràctiques educatives d’en Joan Teruel eren 
innovadores i això no va agradar als sectors conserva-
dors del nostre poble, perquè veien com l’escola de la 
cooperativa tenia força èxit i amb això es qüestionaven 
els rígids mètodes de l’ensenyament tradicional. Joan 
Teruel va patir les ires d’aquests sectors conservadors 
i fins i tot la Guàrdia Civil va registrar l’escola sota una 
falsa acusació de possessió d’armes a la que Teruel va 
respondre dient-los “Les meves armes són els llibres.” 
L’any 34 va marxar de Navàs per exercir de mestre a 

Barcelona i l’any 38 fou destinat a Montdarn, al veí muni-
cipi de Viver i Serrateix.

Amb l’arribada del feixisme al poder, Teruel va haver 
d’exiliar-se a frança, Algèria i Veneçuela, on va morir el 
1995. Cal dir que va viure uns anys a Nerja, on va rebre 
la visita dels seus antics alumnes de Navàs. L’alcalde 
Claudi Plans va aconseguir que pogués cobrar una 
jubilació digna.

El passat 26 de novembre es va fer un acte 
d’homenatge en memòria bo i reconeixent a la tasca 
d’un mestre avançat al seu temps.

Els navassencs sabem que Pau Duarri era un paleta 
que féu el primer plànol de Navàs, però poca cosa 
més. Amb motiu del centenari del plànol, recuperem la 
seva memòria amb un llibre que sortirà a principis de 
l´any vinent.

En el quart de segle que va ser a Navàs (1898-
1922), contribuí notablement a fer créixer i prosperar el 
poble conjuntament amb una colla de prohoms navas-
sencs. Va ser una persona decidida i molt activa, que 
participà en diverses entitats ciutadanes; era profun-
dament religiós. Es va casar amb Aurora Calmet i van 
tenir sis noies i un noi; van viure a la plaça de l´Església.
Professionalment, va formar societat amb el també pa-
leta Jaume Pons i Bou. Com a obra pública destacada, 
construïren les clavegueres dels quatre carrers més an-
tics del poble, que encara avui funcionen. A Pau Duarri 
li van encarregar de fer les voltes i l´enguixat neoclàssic 
de l´església parroquial.

Per ara, sabem que van aixecar deu cases par-
ticulars. Destaquem la seva casa, al carrer Delfina 
Bonet, Cal Mas, la casa a l´oest d´aquesta i el teatre 
de l´Ateneu; al Passeig, Cal Pujol i la casa on hi havia 

fotografia Soler. Va reformar profundament Cal Ribas. 
En elles hi trobem clares influències del Modernisme i 
de Gaudí.

El plànol del 1911 està inspirat en l´eixample barce-
loní de Cerdà. Planificà un poble modern amb carrers 
rectes i amples. L´element més destacat i original és el 
Passeig Ramon Vall, propi de les ciutats. El creixement 
urbanístic de Navàs ha anat seguint el seu plànol.

Joan Teruel i Munuera

Pau Duarri, mestre paleta

Una vista del Passeig Ramon Vall l´any 1982.
(Fotografia: Josep Mª Badia)

Classe de gimnàstica amb el mestre Joan Teruel.


