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Hem arribat a l’equador de la legislatura. No ha
estat fàcil, perquè el canvi al govern de la
Generalitat ens ha obligat, tant a nosaltres com a
ells, a resituar-nos i a tornar a negociar molts pro-
jectes des del començament. Però, després de tre-
ballar amb ganes i de destinar-hi temps i diners,
hem aconseguit que es comencin a veure els fruits
de molts d’aquests projectes: llar d’infants, piscina
coberta, ampliació de la residència, millores en el
món rural, ampliació del CEIP Sant Jordi -al
setembre-, etc.

També hem fet molta feina de la que no es veu però
que és necessària, com les negociacions pel barri
de Cal Miquel i pels barris de Balsareny. Sobre
aquest tema he de dir que estem decebuts amb l’ac-

tuació de la conselleria de Governació, perquè no li
hem vist la voluntat de treballar per acostar les posi-
cions dels ajuntaments i per respectar la voluntat
dels veïns.

Malgrat tot, veig un futur optimista per a Navàs, amb
bones expectatives de creixement social i econòmic
en tots els àmbits. I hem de felicitar-nos que sigui
així. Navàs ha estat exemple per a molts altres
municipis, perquè crec que hem aconseguit créixer
de manera ordenada i donar servei i resposta a les
necessitats dels veïns. I cal continuar treballant en
aquesta línia.

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs

Un futur optimista

Donació del primer
plànol de Navàs

Donació del primer
plànol de Navàs
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Navàs és un poble jove,
però carregat d’història.

Des de l'Ajuntament inten-
tem recuperar-la amb la
col·laboració de navassencs i
navassenques que tenen
material que pot ajudar a per-
filar la història del nostre
municipi.
La família Duarri nés un
exemple. Recentment, ha fet
donació a l’Ajuntament del
primer plànol urbanístic que
va tenir Navàs. El seu ante-
cessor familiar, Pau Duarri,
amb una gran visió de futur,
va dissenyar l’any 1911 els

principals eixos que dibui-
xen l’actual estructura
urbana del nostre poble: el
passeig Ramon Vall, la car-
retera de Berga, el carrer
Església, etc.
Precisament, aquesta estruc-
tura ordenada i ben dissenya-
da fan que Navàs tingui una
ordenació moderna i admira-
da tant pels propis
navassencs com per molts
altres municipis veïns.
Des d’aquestes línies,
l’Ajuntament vol agrair a la
família Duarri la seva
donació. 

Donació del primer
plànol urbanístic
que va tenir Navàs La manca de pluja ha

estat l’element més ca-
racterístic dels primers
cinc mesos de 2005, de
gener a maig. En total
s’han recollit 72 litres
d’aigua: el febrer, 8
litres; el març, 22 litres;
l’abril, 3 litres i el maig,
45 litres d’aigua.

El més de gener va
glaçar 28 dels 31 dies. El
dia més fred va ser el 27,
quan es va arribar a 12,8
graus sota zero.

El dia més calurós es
va arribar a 20 graus de
màxima. El dia 28 de
gener va caure neu
rodona, però només va
ser una emblanquinada.

La temperatura més
alta fins al mes de maig
va ser el dia 27 de maig,
amb 31,4 graus de màxi-
ma.

CLIMATOLOGIA

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

Coincidint amb els 25 anys
d'ajuntaments democràtics,
vam impulsar la recerca sobre
els alcaldes que ha tingut
Navàs a partir del 1850. Una
vegada més, la col·laboració
d'amics, familiars, entitats i de
l’historiador Josep M. Badia ha
estat imprescindible. El treball
serà exposat en un lloc d'honor
de la Sala de Plens de l'ajunta-
ment perquè tothom el pugui
conèixer.

Exposició sobre
alcaldes de Navàs
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El teatre de Palà va
acollir el passat 8
d’abril l’acte de pre-
sentació del 150è
aniversari de les
colònies industrials de
Catalunya. Els encar-
regats d’encetar la inau-
guració van ser el con-

seller de Treball i
Indústria, Josep M.
Rañé, l’alcaldessa
Maria Àngels Estruch,
el president de
l’AMCTAIC, Josep
Alabern, Pere Prat,
alcalde de Manlleu en
representació de la

conca del Ter, Ramon
Llobet, del Consell
Comarcal del Berguedà,
i David Aaron, presi-
dent del Consorci de
Promoció Turística del
Cardener. 

En la presentació es
va fer un repàs històric
a les colònies del
Cardener, a càrrec
d’Ester Llobet i Rosa
Serra.

També es va aprofi-
tar per a visitar el
Centre de Noves
Tecnologies “Fundació
Aplicació” de Callús, la
colònia de Valls de
Torroella i algunes de
les empreses que hi ha
ubicades a Palà.

150 anys de colònies industrials
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La nova llar d'infants de
Navàs comença a ser una

realitat. Després de temps de
projectes i esperes, l’edifici ja
pren forma i l’equip de pro-
fessors està treballant en fer
les comandes del mobiliari
més adequat a les necessitats
del servei i, especialment, en
un projecte educatiu per a
oferir un servei de qualitat.
La nova llar d'infants serà un
equipament modern, fun-
cional i amb tots els requisits
tècnics i de seguretat.
Properament es farà la con-
vocatòria de concurs públic
per a cobrir les places de
mestres i monitors de men-
jador que calguin. El proper
curs ja es podrà començar en
aquest nou equipament que,
des de l’Ajuntament,
esperem que compleixi les
expectatives que l’AMPA i el
propi consistori hi han
dipositat.

La nova llar d’infants pren forma

El col·lectiu navassenc El
Raig ha organitzat un seguit
d’activitats adreçades als
joves. Els primers actes van
començar a la primavera amb
sortides i xerrades i contin-
uaran aquest estiu amb un
concert dels grups M-Clan i
Strombers!, el dia 15 de ju-
liol. El dia 26 d’agost, per la
Festa Major, serà el torn de
Lax'n'Busto. També es farà la
segona edició del Tunning
Show, els dies 16 i 17 de ju-
liol, i la Setmana de la
Joventut, que se celebrarà del
9 al 17 de juliol.

Estiu jove amb
El Raig

Després d’un llarg debat
sobre la necessitat d’ampli-
ar la Residència d’Avis de
Navàs, en aquests moments
l’Ajuntament redacta el
projecte d’ampliació de l’e-
quipament i preveu que en
un termini curt de temps es
puguin començar les obres. 

La Residència d’Avis
necessita aquesta amplia-
ció per tal de poder com-
plir amb la normativa
vigent, oferir la màxima
assistència i serveis als nos-

tres avis i facilitar el treball
als professionals del centre,
entre ells, una metgessa,
una infermera, una
psicòloga, una terapeuta
ocupacional i una ani-
madora. 

L’Ajuntament de Navàs i
el Patronat de la Residència
d’Avis no descarten dema-
nar altra vegada una sub-
venció a la Generalitat de
cara a l’exercici del 2006, ja
que la d’aquest any se’ns ha
denegat.

L’Ajuntament redacta el projecte
d’ampliació de la Residència

Les obres deconstrucció de lallar d’infants jasón en marxa
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Els darrers mesos,
l’Ajuntament de Navàs ha

sol·licitat diverses subven-
cions per tal de millorar
aspectes socials, econòmics i
culturals del nostre municipi.

- UUnniióó  ddee  BBoottiigguueerrss,,  IInnddúússttrriiaa
ii  SSeerrvveeiiss  ddee  NNaavvààss: han trami-
tat tota la documentació a la
Generalitat de Catalunya per
tal de demanar la subvenció
del Pla de Dinamització
Comercial per al 2005. El
pressupost de les actuacions
programades d’aquest Pla és
de 12.000 euros per a l’any
2005. 

- VViivveerr  dd’’eemmpprreesseess: el 30 de
març es va demanar una sub-
venció per tal de redactar un
estudi per a la definició d’un

viver d’empreses a Navàs.
Aquesta anàlisis, prèvia a la
creació d'un viver, ha de
determinar diversos aspectes
d’aquest projecte: els objec-
tius, model de gestió, tipologia
de les empreses a allotjar,
dimensió i abast, catàleg d’ins-
tal·lacions, equipaments i
serveis, recursos humans i
materials necessaris, proposta
de funcionament i preus i esti-
mació de costos d’inversió. 

--  CCeennttrree  dd’’iinntteerrpprreettaacciióó  ddee  lleess
ccoollòònniieess  iinndduussttrriiaallss  ddeell
CCaarrddeenneerr. L’Ajuntament de
Navàs ha demanat una sub-
venció per tal de dinamitzar
turísticament la colònia tèx-
til de Palà de Torroella i con-
vertir-la en el Centre
d’Interpretació de les

Colònies Industrials del
Cardener.  L’estudi i redacció
d’aquest projecte té un cost
de 20.000 euros. 

-LLlliibbrree  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  PPaallàà
ddee  TToorrrrooeellllaa. El consistori
municipal també ha sol·licitat
a la Diputació de Barcelona
una subvenció de 9.500 euros
per a editar un llibre sobre la
història de la colònia tèxtil de
Palà de Torroella. 

- NNaavvààss  WWII--FFII. L’Ajuntament
també ha sol·licitat subven-
cions a la Diputació per a la
implantacio d’una xarxa
wireless per connectar les
dependències municipals
(biblioteca, escola de música,
deixalleria, pavelló, piscina,
etc.)
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L’Ajuntament sol·licita subvencions
per a diversos projectes

El desembre de 2003 vam
donar per acabades les obres
d'urbanització a la nova zona
industrial de Navàs i ara ja
s'ha atorgat la primera llicèn-
cia d'obres per començar a
construir naus industrials.
Aquesta llicència, aprovada a
principis de març, s'ha con-
cedit a una empresa
navassenca que construirà 8
naus, amb una superfície
total edificada de més de
6.400 metres quadrats.
L'empresa té un termini de
tres anys per acabar les
obres.

Primeres naus al
polígon

Els cursos organitzats per l'Ajuntament han tingut molt bona acollida. Pel
que fa al de monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil, els 14 alumnes ja
han acabat les classes i realitzen les pràctiques  a diferents entitats del poble.
Els alumnes del curs de gerontologia també començaran les pràctiques
aquest mes de juny a les residències d'avis de Navàs, Puig-Reig i Balsareny. 

Èxit dels cursos de formació
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Cada vegada generem més
residus i cada vegada és

més difícil disposar d’abo-
cadors controlats per a
dipositar aquests residus. Des
de fa temps s’insisteix en la
necessitat de reduir la quan-
titat de residus que van a
parar a l’abocador. L’alterna-
tiva passa per reduir la quan-
titat de residus que generem,
reutilitzar els envasos i de
reciclar tot el que es pugui.
Navàs ja fa temps que té
implantada la recollida selec-
tiva de paper, vidre i envasos,
i amb uns resultats força
bons. Actualment, la línia de
millora de la recollida selecti-
va passa per fer la separació
de la matèria orgànica, ja que
amb un procés de com-
postatge, aconseguim conver-
tir-la en adob per a l’agricul-
tura i la jardineria.
En aquests moments ja s’està
fent la recollida de l’orgànica
en aquells establiments que

en generen més: botigues i
restaurants. La segona fase
s’implantarà a partir de la
tardor i es tracta d’ampliar la
recollida d’orgànica a tot el
poble. És un gran repte i és
imprescindible la col·labo-
ració de tot el veïnatge. Cada
família haurà de separar en
un cubell a part els residus
orgànics. Per facilitar aquesta
acció, l’Ajuntament entre-
garà a cada família un cubell
específic per a guardar la
matèria orgànica i li donarà
les instruccions necessàries
per a fer una separació cor-
recta. També s’instal·larà a
tot el poble els contenidors,
de color marró, on es podran
dipositar aquests residus.
La tercera fase, encara sense
data d’aplicació, serà la
implantació de la recollida
selectiva total  a les llars. A
cada casa s'haurà de separar
paper, vidre, envasos, orgàni-
ca i rebuig. 

La recollida selectiva de l’orgànica
començarà a la tardor

Una imatge de la
campanya “Fes el

pas”, a favor de la
recollida selectiva
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L’Ajuntament de Navàs,
dins dels treballs de l’Agenda
21, ha completat la primera
fase de l’auditoria ambiental
que realitza una empresa
externa amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.

La primera fase de l’audito-
ria presenta una radiografia
exhaustiva de l’estat actual de
diferents aspectes que tenen
incidència en el medi ambient:
aigua, energies renovables,
comportament social, gestió de
residus, mobilitat, sorolls, usos

del sòl, etc. Tota aquesta infor-
mació és exposada als veïns de
Navàs en unes sessions de par-
ticipació ciutadana dins del
Fòrum Ambiental per tal que la
valorin i expressin les seves opi-
nions i propostes. Com a conse-
qüència d’aquestes sessions es
tindrà una diagnosi de tots els
aspectes que es poden millorar.

En les properes sessions es
vol arribar a tenir una relació
de les accions que calen dur a
terme per a millorar l’entorn
ambiental de Navàs. Els

propis veïns que assisteixen a
les sessions de participació
determinaran la prioritat de
les accions a desenvolupar.

Des de l’Ajuntament hi ha el
compromís d’executar, d’acord
amb les seves possibilitats, les
accions que es proposin en
aquestes sessions. Aquesta ma-
nera de gestionar el medi ambi-
ent és la que es proposa en
l’Agenda 21 i en la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat en què
l’Ajuntament participa. 

Participació ciutadana per a millorar el medi ambient
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El nou complex esportiu de
Navàs, que inclourà l’es-

perada piscina coberta, vol
convertir-se en un centre de
salut i esport per a tots els
navassencs i navassenques. El
complex oferirà un progra-
ma extens d’activitats pen-
sades per a tots els col·lec-
tius: aeròbic, tai-txi, gimnàs-
tica, natació, kàrate, spin-
ning, entrenaments
esportius, etc. També hi

haurà servei de fisioteràpia,
servei mèdic i dietètic, i una
zona de relax amb banyeres
d’hidromassatge, banys de
vapor, banyera bitèrmica,
sauna, solàrium i servei de

massatge. La instal·lació dis-
posarà de dues piscines
cobertes, una de les quals es
destinarà a la natació mentre
que l’altra tindrà un ús més
recreatiu. Hi haurà tres sales
pol·livalents, equipades amb
maquinària d’última tecnolo-
gia per a oferir activitats
dirigides i de fitness amb
aparells cardiovasculars, una
àrea de salut, amb zona ter-
mal, i quatre vestidors.

Un complex per a la salut i l’esport

Després de l’exit de passades edicions, la
Unió de Botiguers, Indústria i Serveis (UBIS) de
Navàs, juntament amb al col·laboració de
l'Ajuntament va celebrar el mes de febrer el
Mercat de la Ganga amb una bona participació.
La Plaça de l’Ajuntament va ser l’espai que va
acollir aquesta activitat des de les 10 del matí
fins les dues del migdia. En total hi van prendre
part una desena de paradetes, també hi va
haver música ambiental, un parell d’atraccions
per a la quitxalla i es va sortejar una panera
amb productes dels establiment de l’UBIS. 

Mercat de la Ganga

La Fira de Primavera, una de les tradicions amb més
arrel al nostre municipi, ha tornat a ser tot un èxit. Va
reunir 36 estands al recinte tancat de l'Expo Navàs, unes
170 parades al passeig de Ramon Vall i una seixantena
d'atraccions a la plaça Gaudí.

Tot i que darrerament s'ha anat anunciant que l'any
que ve la Fira ja arribaria al 75è aniversari, us hem d'in-
formar que, després d'estudiar la documentació perti-
nent, s’ha constatat que enguany hem celebrat la 73a
edició. Així, doncs, la Fira complirà els 75 anys de vida
l'any 2007.

Fira de Primavera

...

. . .
S’oferiran activitats

per a totes les
edats i condicions
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L’Ajuntament de Navàs
està treballant, des de fa

temps, per evitar que els
veïns deixin abandonats els
seus cotxes vells o espatllats
a la via pública.
Per donar les màximes faci-
litats als navassencs i
navassenques, el consistori
es compromet a retirar de
manera totalment gratuïta
els vehicles dels carrers sem-
pre que el propietari avisi
l’Ajuntament i li faci
donació del seu cotxe.

En cas contrari, quan
l’Ajuntament detecta un
vehicle abandonat, en busca
el propietari i obre un expe-
dient sancionador contra ell
que acaba amb la imposició
d’una multa.
Des de l’any passat,
l’Ajuntament de Navàs té
signat un acord amb l’em-
presa de transport i gestió
de residus Desguaces del
Bages SL, que és l’encarrega-
da de retirar els vehicles
abandonats.

L’Ajuntament impulsa la
retirada de cotxes gratuïta

EEll  CCoonnsseellll  ddee  JJoovveennttuutt  ddee
NNaavvààss  hhaa  ddeecciiddiitt  uuttiilliittzzaarr  eellss
ddiinneerrss  rreeccoolllliittss  aammbb  eell  pprreemmii
ddee  llaa  llootteerriiaa  ddee  NNaaddaall  ppeerr  ffeerr
ddoonnaacciióó  aall  mmuunniicciippii  dd’’uunn
cceennttrree  ccíívviicc. Des de
l’Ajuntament volem agrair-
los públicament aquest gest.

Per tal de perfilar el pro-
jecte s’han fet enquestes
entre els navassencs i entre
les entitats del poble, que es
van reunir per expressar les
seves propostes i necessitats

respecte de l’equipament.
D’altra banda, els mem-

bres del Consell de Joventut
han visitat diversos centres
cívics  (Castellgalí, Castell-
bell, Olesa de Montserrat,
Hostalric i Polinyà) per aga-
far idees.

A partir d’aquí es definirà
el projecte del nou equipa-
ment que és previst que
pugui presentar-se la propera
tardor. L’obra es podria inau-
gurar a finals de 2006.

El Consell de Joventut farà donació
d’un Centre Cívic a Navàs

A petició de l’Associació de
Veïns de Palà es renoven i
milloren les instal·lacions del
parc infantil de Palà. 

Es renova el parc
infantil de Palà

Recentment s'ha acabat la
redacció del projecte d'ur-
banització de la Plaça
Indústria de Palà que es pre-
veu que estigui acabada per
la Festa Major. 

Urbanització de la
plaça Indústria

L’empresa municipal
Serveis Municipals SL ha rea-
litzat treballs topogràfics de
delimitació de llindes de les
finques de Palà per tal de
preservar el patrimoni i evi-
tar conflictes entre els veïns.

Treballs topogràfics

L’Ajuntament ha netejat la
costa de la muntanya de dar-
rere de la carretera de
Cardona de Palà, el carrer del
Roser, per evitar possibles
esllavissades i fer més habita-
ble el seu entorn. 

Neteja de la
muntanya

Amb l'objectiu d'acon-
seguir una millor protecció
del conjunt arquitectònic de
la colònia tèxtil de Palà,
l'Ajuntament ha engegat un
expedient de modificació de
les normes subsidiàries per
sol·licitar al Parlament una
nova llei sobre les colònies
tèxtils. 

Colònies tèxtils

Expedients oberts

Vehicles retirats

Vehicles immobilitzats per ordre judicial

Expedients en tràmit
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La comissió de Delimitació
Territorial de la Generalitat

de Catalunya ha denegat la
petició que va fer l’Ajuntament
per tal que els barris de Cal
Nosa i de Cal Rata, actualment
del municipi de Balsareny,
formin part de Navàs. Es pot
dir que, tot i que els arguments
tècnics donaven raó a la segre-
gació, políticament s’hi va
votar en contra.
Després de mantenir una visita
amb el conseller de
Governació, Joan Carretero,

vàrem acordar mantenir una
reunió conjunta els dos ajunta-
ments i la conselleria, per tal
d'arribar a un acord i evitar
anar al Contenciós. Però
l’Ajuntament de Navàs ha
rebut amb sorpresa i decepció
el fet que el conseller hagi fet
públic el decret abans de pro-
duir-se aquesta reunió. Des de
l’Ajuntament, es demana al
conseller que reflexioni sobre
l’opinió dels veïns afectats i
que actuï de forma equànime i
no partidista.

Denegada l’agregació dels
barris de Balsareny
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Davant el gran nombre de
pintades que apareixen a les
façanes i carrers del nostre
municipi durant els caps de
setmana, l’equip de govern, a
través de la Policia Local i la
Brigada Municipal, ha engegat
una campanya de neteja de les
parets afectades i s’ha fet un
seguiment exhaustiu per tal
de localitzar els culpables
d’aquests actes vandàlics per a
sancionar-los. Per eradicar
l’augment de pintades als car-
rers, l’Ajuntament de Navàs fa
una crida al civisme i convida
les persones que realitzen
aquests actes a acostar-se al
consistori per expressar d’una
forma cívica les seves inquie-
tuds i preocupacions. 

Proliferació
de pintades

El tram de carretera que va
de Sant Cugat del Racó a
Castelladral ja està asfaltat.
La Generalitat ha subven-
cionat íntegrament l'import
de l'obra, que pujava a
360.000 euros. La nova car-
retera ha de servir per a mi-
llorar les condicions de vida
dels habitants dels nuclis de
Sant Cugat i de Castelladral,
així com facilitar el reequi-
libri territorial del municipi.

El tram de carretera de
Navàs a Sant Cugat també
està en molt mal estat. Estem
a l'espera que ens confirmin
si ens donen una subvenció
per arranjar-la. En cas con-
trari, l'Ajuntament de Navàs,
com ja ha fet d'altres ve-
gades, es farà càrrec de la
seva millora.

La carretera de
Castelladral ja
està asfaltada

La biblioteca de Navàs va rebre,
durant l’any 2004, 24.000 visites. I el
41,3% dels ciutadans de Navàs ja té el
carnet d'usuari de la biblioteca, la
qual cosa representa una xifra global
de 2.349 carnets.

La biblioteca, a part dels tradi-
cionals serveis de consulta i préstec,
organitza un gran quantitat d’activi-
tats culturals complementàries amb
especial dedicació a la promoció de
la lectura. 

Enguany, dins la campanya “Tot
l’any lectura”, ja s’han fet les
primeres activitats. Primer es va pro-
gramar l’espectacle de titelles “Les
Tres Bessones i el Quixot” amb motiu
del Dia Internacional del Llibre
Infantil. També es va fer el concert
"Homenatge als Beatles", a càrrec de
Gerard Nieto i Xavier Fort, en què es
va fer un repàs a l’evolució del grup
de Liverpool.

I a finals de maig, va tenir lloc la
xerrada "Les dues cares de la lluna",

de la mestra i periodista Asha Miró
que va relatar, de forma íntima, la
seva experiència vital respecte de
l’adopció, que ha quedat reflectida
en dos llibres que han estat èxit de
vendes.

I ja s’estant preparant les activitats
de tardor-hivern. El reconegut escrip-
tor Emili Teixidor vindrà a presentar
la seva obra i a explicar les seves afi-
cions literàries, i el comunicòleg
Sebastià Serrano posarà cloenda a la
campanya 2005 amb una conferèn-
cia sobre la comunicació no verbal.

El 41% dels navassencs
té el carnet de la biblioteca
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La regidoria de Serveis
Socials i de la Dona ha ampli-
at l’horari de la treballadora
i l'educadora social amb una
clara voluntat de consolidar
la cobertura de la xarxa local
de serveis d’atenció social
primària.

D’altra banda, des de la
mateixa àrea s’han orga-
nitzat, amb la col·laboració
del col·lectiu Dones d’Avui
per Navàs, diferents activi-
tats encaminades a fomentar
la participació activa de les
dones: un taller sobre sexua-
litat, una conferència sobre
malalties psiquiàtriques i un
taller de risoteràpia que va
comptar amb unes 80 parti-
cipants.

L’Ajuntament de Navàs, per
altra banda, s’ha adherit a la
Xarxa de Municipis per la
Igualtat del Bages, per treba-
llar de forma coordinada
amb altres consistoris
bagencs polítiques de gènere.

Fomentar
la participació de
les dones

Dins el marc de les activitats de la segona Festa de la
Interculturalitat de Navàs, que se celebrarà a principis

del mes de juliol, l’Ajuntament de Navàs, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, va portar al poble l’exposi-
ció "Jocs del Món". 
Els objectius educatius principals d’aquesta exposició itin-
erant són promoure la sociabilitat i el civisme, afavorir la
relació entre generacions i promoure els valors de la inter-
culturalitat i l’apropament i el coneixement d’altres cul-
tures. 
L’exposició va ser molt ben acollida i va rebre la visita de
diferents grups d’escolars, d’un grup d’avis de la Residència,
de l’Agrupament Escolta i de molts particulars.

Una exposició per a promoure
la interculturalitat

L’Ajuntament de Navàs
s'ha sumat a la petició feta
pels alcaldes de la zona del
Cardener per demanar a
l'empresa concessionària del
transport públic, Alsina
Graells, diverses millores.
Per una banda, es demana
més freqüència en el servei
de transport de viatgers de
Manresa a Cardona i de
Manresa a Berga i, per altra
banda, una millor qualitat
del servei.

Demanem la
millora del
transport públic

En el moment de tancar
aquesta revista estàvem pen-
dents de la signatura d'un
conveni entre l’Ajuntament
de Sallent i l'empresa Adigsa
que ha de permetre la reubi-
cació de les famílies de
Sallent afectades per l’esfon-
drament del Barri de
l’Estació que actualment
viuen als habitatges socials
del Passeig de Navàs.

D’aquesta manera, la
població de Navàs podrà

tornar a disposar d’aquests
pisos per tal d’ubicar-hi les
famílies del nostre municipi
que els necessiten. 

L’Ajuntament de Navàs
s’ha mostrat crític, des de fa
molt de temps, amb el fet
que els pisos socials de
Navàs s’hagin dedicat,
durant molts mesos, a
famílies d’un altre poble, en
lloc de buscar-los habitatges
més propers al seu propi
municipi.

Recuperem els pisos d’Adigsa

Una imatge de les
activitats que esvan fer ambmotiu del’exposició
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Els blocs de pisos del barri
de Cal Miquel estan afec-

tats per al·luminosi. El Ple de
l’Ajuntament de Navàs, a pro-
posta del grup municipal del
PSC, va acceptar una moció
per acollir-nos a uns ajuts de la
Generalitat i poder començar
el procés de rehabilitació del
barri.

Els passos que s’han seguit
fins ara són els següents:

S’han mantingut contactes
amb el servei d’Habitatge de
la Diputació de Barcelona,
per tal d’obtenir l’assessora-
ment adequat i necessari per
començar el procés.

S’han mantingut reunions
amb els veïns afectats per
saber la seva voluntat al
respecte i mirar d’iniciar els
primers passos que depenen
d’ells: constitució de comu-
nitats de propietaris, nome-
nament de càrrecs, assesso-

raments...

Tramitació de les peticions
dels veïns afectats per a
poder obtenir l’estudi tècnic
de cada bloc.

Estreta col·laboració amb els
redactors dels projectes tèc-
nics.

Visites amb representants de
la Diputació als blocs, per tal
de poder emetre informes.

Coordinació de les peticions
dels informes tècnics de
cada comunitat.

Invitació de l’equip de go-
vern a tots els grups polítics
per constituir un grup de
treball per a fer-ne el segui-
ment corresponent.

Redacció per part dels tèc-
nics municipals dels docu-
ments que se’ls han requerit
per tal de poder signar l’a-
cord amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge

per aconseguir la subvenció
extraordinària.

Sol·licitud al departament
de Medi Ambient i Habitatge
de l’ajut extraordinari per a
la redacció del projectes i
redacció d’obres.

Proposta d’adquirir el com-
promís per part del Ple
Municipal a fi de finançar la
redacció de projectes, en la
part que no financïi la
Generalitat.

Malauradament, la rehabi-
litació integral del barri no
s’ha pogut acollir a la Llei de
Barris de la Generalitat
perquè els treballs que s’han
de fer a Cal Miquel no s’adi-
uen exactament a la norma-
tiva del govern català, però
sí que esperem que la
Generalitat col·labori el
màxim possible en l’arranja-
ment dels pisos.

Treballem per a la rehabilitació 
del barri de Cal Miquel

El CEIP Sant Jordi s’ha vist desbor-
dat d’alumnat i s’han hagut d’habili-
tar espais comuns com a aules. La
Generalitat ha aprovat l’ampliació del
centre amb la construcció d’un nou
edifici per a Educació Infantil (P3, P4 i
P5) però, mentre no comencin aques-
tes obres, s’instal·larà una nova aula
prefabricada per donar cabuda a un
grup d’alumnes i descongestionar el
centre. Recentment, GISA ha licitat
l’obra i preveiem que aviat comencin
els treballs d’ampliació de l’escola.

Ampliació del CEIP Sant Jordi
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L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

La revista LA PLAÇA reserva un espai perquè tots els grups polítics de Navàs puguin expressar les seves
opinions. La nostra voluntat és  que, entre tots, puguem fer un Navàs encara millor 
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De Cal Nosa a la manca de seriositat...
Després de tot l’enrenou de la loteria, ERC
Navàs creiem que cal fer un balanç
d’aquests dos anys de legislatura. Fins ara,
l’actual equip de govern ha tingut algunes
actuacions molt decebedores.
En primer lloc, cal esmentar l’actuació
sobre el tema dels barris de Balsareny
(cal Nosa i Cal Rata). En aquest afer, l’e-
quip de govern va decidir fer desaparèixer
els rètols de la rotonda sud de Navàs, que
indicaven els esmentats barris, i va posar
en ridícul tot el poble. Segonament, va pre-
sentar una proposta d’agregació que no
s’aguanta per enlloc, ja que, a més dels
barris, demana una quantitat de terreny
exagerada. Com és lògic, l’Ajuntament de
Balsareny no es va avenir a negociar. Des
de la Generalitat, es va recomanar que es
modifiqués la proposta (i gairebé assegura-
va que si era així hi havia moltes possibili-
tats d’aconseguir l’agregació). Des del grup
d’ERC vam advertir en ple aquesta modifi-
cació: era important assegurar l’agregació
desl barris, però de cap manera no ens
calia prendre terreny al poble veí.

L’alcaldessa, però, no va voler rectificar, i
finalment es va perdre tot.
Un altre gran tema és la mala gestió de l’a-
sumpte de la loteria. En adonar-se del
rebombori que es va formar al poble,
creiem que l’equip de govern no va estar a
l’alçada de la seva responsabilitat, ja que
hauria d’haver vetllat per l’harmonia entre
els navassencs i navassenques. A més, per
acabar-ho de rematar, munta un especta-
cle (ple del 27 de gener) per intentar passar
la pilota a l’oposició: es fan les víctimes i es
posen a la defensiva. Reiterem que la nos-
tra oposició l’única que va fer va ser, sense
acusar ningú ni vendre rumors per veritats,
intentar aclarir el màxim possible un tema
tan lamentable com aquest.
Tampoc no podem deixar de denunciar
públicament la falta de respecte i la
manca de seriositat d’aquest equip de
govern. Hi ha acords de ple que no s’han
complert, documentació demanada que no
se’ns ha donat, instàncies presentades que
se’ns han contestat (o no) al cap de molt
temps i, sobretot, un tracte de menyspreu

vers la nostra tasca, la qual creuen inútil. I
davant d’aquesta inoperància i manca
d’esperit democràtic, quan nosaltres
actuem i ens posem a participar en comis-
sions, reunions, actes... se’ns acusa de
polititzar-ho tot. Sempre que fem alguna
actuació que el poble reconeix com a favo-
rable de seguida es procura oblidar-la o bé
capgirar-la en la nostra contra. Cal recordar
a l’equip de govern que tots els que formem
part d’aquest consistori ens devem a tot un
poble, no tan sols a qui ens va votar. La
nostra oposició no hi és perquè toca i ja
està, ni per tocar el voraviu a qui governa.
Si des que existeix la democràcia existeix
l’oposició, deu ser per alguna cosa. Només
és en els règims totalitaris que l’oposició no
té cap paper. Quan es tenen responsabili-
tats de govern s’ha de tenir clar que l’oposi-
ció és necessària i representa un conjunt
de ciutadans, ja que no existeix la raó abso-
luta i com més punts de vista es tinguin en
compte, segur que les actuacions seran
més encertades i satisfaran més persones.

ERC

10 anys caminant plegats
Ara fa 10 anys el nostre poble respi-
rava un ambient apassionant. Havia
arribat el moment d’avançar de la
mà de Convergència i Unió.
Veníem de viure en un poble enso-
pit, apagat i sense cap il·lusió pel
futur, però de sobte s’obria una
porta que ens mostrava un camí
totalment diferent. Nova gent,
il·lusionada i capaç. Un nou pro-
jecte, ferm i exigent. Un nou equip
disposat a treballar fort per tal d’a-
conseguir posar Navàs al nivell que
li pertocava. En definitiva, una nova
manera de veure les coses que ens
havia de portar a fer de Navàs el

poble que tenim avui. Hi havia molta
feina per fer, i anàvem tard. Teníem
un poble mancat d’infraestructures
bàsiques, que necessitàvem i
s’havien de tirar endavant. Ens calia
començar a caminar, a un bon ritme
i amb passes decidides. I si mirem
una mica enrere, no és difícil
adonar-se que ha calgut un gran
esforç per obtenir el canvi que ha fet
Navàs.
Hem crescut. Ens hem fet grans. I
Navàs també ha crescut i s’ha fet
gran, però hem de continuar cami-
nant. Si mirem l’horitzó veurem que
a partir d’aquí, el camí s’enfila. Ve

pujada i es necessiten encara més
forces per poder afrontar amb
garanties el nou futur. Tenim més
ganes que mai de continuar la
caminada. L’esforç fet fins ara ha
valgut la pena, i tots sabem que la
recompensa s’ho mereix. Volem
avançar amb vosaltres, plegats.
Entre tots, hem d’aconseguir que el
nostre poble cada dia s’acosti una
mica més al poble que tots volem.
Passa a passa, però sense aturar-
nos.

Executiva local de
Convergència i Unió



Martí Guixé. Dissenyador i artista

Nascut a Navàs el 1964 es
formà a Barcelona i a
Milà com a dissenyador

industrial. Durant l’any 1994
va treballar com a conseller en
disseny a Seül. Guixé es carac-
teritza per la recerca  de nous
sistemes de disseny d’objectes
quotidians i la introducció del
disseny en la gastronomia. 

L’artista navassenc treballa
com a dissenyador extern per a
empreses com Camper, Chupa-
Chups i Desigual. 

- La seva pàgina web el
defineix com a un creador de
brillants i senzilles idees d’una
serietat curiosa. Què significa i
com es reflexa en el seu treball?

- En el treball intento buscar
una síntesi del producte de
consum, basada sobretot en la
idea com a generadora d’aten-
ció i com a element bàsic de
comunicació. 

- Com va néixer aquesta
vocació per dissenyar?

- Provo de buscar els límits de
la professió al mateix temps de
viure-la en la seva forma més
contemporània.

- Actualment es considera un
exdissenyador. Què vol dir, que
ha deixat aquest camp o que
l’ha ampliat?

- Es podria considerar una
ampliació, és per superar i, per
tant, treballar fora dels
límits de la pròpia dis-
ciplina.

- Part del seu treball con-
sisteix en dissenyar
objectes segons la seva
funció més que en la seva
forma. En què es basa? 

- L’objectiu és man-

tenir la funció
però no la forma,
ja que impedeix la
mobilitat. L’objecte
ideal, en un món
on tot es belluga,
és aquell que
manté la funció
però no té cos.

- Un dels objectes
que ha dissenyat és
una làmpada fos-
forescent que es
manté il·luminada
després de tancar el
llum. Amb quin
objectiu la va dis-
senyar?

- La “Flamp” va sorgir a la
primera exposició que vaig fer
el 1997 a Barcelona, on hi va
haver una caiguda de corrent
al barri de Gràcia. Quan em
van encarregar una làmpada
vaig fer la “Flamp”, que manté
la llum durant uns 20 minuts.

- Una de les seves preocupa-
cions és la gastronomia. L’obra
"Spamt" representa una nova
manera de menjar el pa amb
tomàquet. En què consisteix?

- No tan sols una nova manera
de menjar-lo, sinó de fer-lo.
Bàsicament es tracta de donar
format al pa amb tomàquet
perquè es pugui menjar en
situacions contemporànies. 

- Per què va creure necessari
reinventar la fòrmula del pa
amb tomàquet tradicional?

- Perquè quan el menjava
mentre feia surf per internet
sempre queien engrunes al
teclat. Vaig veure que el format
tradicional era antic i no fun-
cionava amb el meu tipus de
vida.

- És un dels únics artistes de
l’estat espanyol que ha exposat
la seva obra al MOMA de Nova
York. Què va significar per a
vostè?

- Va ser una experiència molt
interessant. El projecte que
vaig exposar (HIBYE) és encara
ara un dels més convincents. 

- Quin és el treball del
qual se sent més satisfet?

- Ara tinc un projecte
molt interessant. Estem
intentant donar una
nova percepció més
amplia a la joieria de
diamants.

“L’objecte ideal és el que manté
la funció però no té cos”
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“Provo de buscar els límits de la
professió al mateix temps de
viure-la en la seva forma més

contemporània”

El dissenyadornavassenc, Martí
Guixé ,viu entre

Barcelona i Berlín


