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Ara que ja estem deixant enrere
l'estiu, amb el bon regust de boca
que ens ha deixat la bona Festa
Major de què hem pogut gaudir tots,
cal que iniciem el nou curs polític
amb les bateries ben carregades ja
que tenim molta feina a fer davant
nostre.
Les obres de millora del carrer de
l'Església, la dotació de nous aparca-
ments a la carretera de Berga i l'ade-
quació del passeig de Ramon Vall
seran les obres que més es faran
notar aquests dies, però aquesta no
serà l'única activitat. Altres carrers
també s'han de millorar i, en definiti-
va, Navàs ha d'anar sumant nous
canvis positius als que ja portem fets
durant aquest mandat.
Canvis positius, com els de millora a

l'atenció al ciutadà amb la posada en
marxa de l'OAC, però també canvis
de millora en el servei de recollida
d'escombraries i, sobretot, en la
neteja dels carrers, que ara ha passat
a fer-se en horari diürn per millorar-ne
la qualitat i reduir les molèsties als
veïns. Millores també aplicades en
l'eficiència energètica amb
instal·lació de plaques solars al pave-
lló i al camp de futbol, a la qual se'n
sumaran de noves.
Però no tot ha de venir pel camí de
les obres. La nostra feina també ha
de fer-se notar en la bona utilització
dels recursos, cada cop més
magres, que tenim els ajuntaments,
amb el suport a les entitats del
poble, en tenir cura de les necessi-
tats dels nostres ciutadans, ja que

cada cop son més els qui es troben
amb problemes econòmics, i poder
seguir oferint els serveis que ja fa
anys tenim posats en marxa com la
residència, l'escola bressol, l'escola
de música, etc.
És per això que és tan important la
incorporació de dues noves perso-
nes a l'equip de govern, que vénen a
sumar, no en contra de ningú, sinó a
favor del poble de Navàs. Sobretot a
reforçar àmbits tan importants com
són la cultura i el nostre patrimoni i
l'articulació de nous canals per millo-
rar la participació ciutadana. Ara toca
seguir treballant, les campanyes de
promoció política les deixem per
quan toqui. És el nostre compromís i
és la nostra obligació, i ho volem
seguir complint.

Seguim treballant
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Navàs millora l’atenció
a les persones



Aquest setembre està previst
començar les obres de millora al pas-
seig de Ramon Vall, al carrer de
l’Església i a la carretera de Berga,
incloses en el plans anticrisi del go-
vern, sumant ajudes del FEDER i de
l'Ajuntament, que han de servir per
potenciar el poble com a centre co-
mercial, amb unes infraestructures
adequades que reforçaran l'oferta
actual de serveis i fomentar la reacti-
vació de l'economia a través del pro-
jecte ‘Comerç de Proximitat’.

PRIORITAT PER ALS VIANANTS

Les obres de remodelació del carrer
de l'Església han de transformar
aquesta via comercial en una zona de
trànsit restringit, amb la supressió de

voreres i la creació d'un espai pensat
per a passeig de vianants, que faciliti
les compres. L'adequació del carrer
suma les aportacions econòmiques
del FEDER i de l'Ajuntament. A l’inici
de les obres es farà el trasllat del mer-
cat setmanal al passeig.

MÉS APARCAMENTS

A la carretera de Berga el canvi més
important serà la creació de nous
aparcaments, a partir de la reducció de
voreres entre els carrers Migdia i Sant
Josep. En aquest tram, on la vorera és
molt ampla, s'obrirà un calaix per faci-
litar l'aparcament i la parada de cotxes,
en simetria a l'espai que ja existeix a la
banda contrària. Amb aquesta actuació
es doblaran les places d'aparcament al

centre de Navàs i es facilita l'accés a
tot el centre comercial.
Al passeig de Ramon Vall és on es farà
una actuació que s'emmarca de ple en
la voluntat d'estalvi i d'eficiència
energètica impulsada per
l'Ajuntament a través del Pacte
d'Alcaldes per la reducció d'emissions
de CO2, a partir de la substitució dels
fanals i la modernització d'aquesta
rambla. En total es canviaran més de
seixanta fanals amb làmpades halò-
genes de baix consum, amb una
potència de 70 watts. En el projecte
aprovat s'inclou el condicionament
dels escocells, la base on hi ha plan-
tats els plataners que donen ombra i
que configuren un espai lúdic i singu-
lar a tot el passeig de Ramon Vall.
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S’intensifiquen les obres a Navàs
que prioritzen vianants i comerços
Aquest mes de setembre és sinònim d’obres al municipi. Els plans anticrisi del Govern espanyol,

les ajudes dels fons FEDER i l’aportació de l’Ajuntament faran possible tot un seguit d’actuacions

que beneficiaran els vianants i potenciaran el comerç de Navàs. Els espais on s’intervindrà seran

el carrer de l’Església, la carretera de Berga i el passeig de Ramon Vall

Imatge virtual de com quedarà el carrer de l’Església. A dalt imatge del passeig de Ramon Vall i a la dreta fotografia de la carretera de Berga
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El 3 de juliol es van inaugurar les
noves pistes de tennis i pàdel al
parc de l'Alzineta, amb diferents
actes de caire lúdic i popular, amb
una exhibició de les tennistes Núria
Roig i Helena Martínez. L'estrena
de les instal·lacions esportives va
combinar el joc i la festa.
A partir d'aquesta jornada es van
obrir les pistes al públic i al llarg de
tot l'estiu la demanda de lloguer ha
anat en augment, especialment les
dues pistes de pàdel on poden
jugar vuit jugadors simultàniament.
Per llogar les pistes es pot fer amb
dues modalitats: trucant al telèfon
de l'ajuntament (93 839 00 22), a
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
entre 24 i 48 hores abans, o bé el

Les noves pistes de tennis i pàdel ja funcionen al 100%

Estrenat per Sant Joan, l'skatepark ofe-
reix un balanç agredolç, ja que d'una
banda ha obtingut una gran acollida per
part del jovent que l'utilitza a totes hores
però, per l’altra, ha sofert els desper-
fectes ocasionats per un grup de brètols
que han espatllat part de les
instal·lacions.
Des de l'Ajuntament es fa una crida al
civisme i a la responsabilitat dels usuaris
de les instal·lacions públiques, siguin
joves o grans, perquè les respectin i en
tinguin cura, ja que són de tots i entre

Skatepark, un sentiment agredolç 

mateix dia al telèfon mòbil del
responsable de les instal·lacions
(676 997 894). 
Les tarifes de preus aprovades per
l'Ajuntament per als no socis és de

8 euros per hora per al pàdel i 6 per
al tennis. També s'han fet abona-
ments de vint serveis i
descomptes per als socis donats
d'alta al Club Tennis Navàs.

Graduació d’un mosso
i una policia local
El passat 17 de juny es va celebrar a
Mollet del Vallès l'acte de graduació
de l’última promoció de Mossos
d'Esquadra i Policia Local al qual va
assistir una delegació de l'Ajuntament
de Navàs, per la graduació de l'agent
de la policia local Sílvia Barranco i del
mosso Ferran Cabra. L'acte públic de
graduació i del vistós llançament de
gorres és fruit del treball de nou
mesos intensos d'estudi i preparació
a l'acadèmia.

tots les paguem. Durant molt de
temps, el jovent ha demanat un skate-
parc com aquest i ara que el tenim no
és admissible que es faci malbé en
tan poc temps.
El nou equipament ha estat muntat
sobre una plataforma de ciment al
costat del pavelló municipal en un
recinte tancat que s'obre de 9 del
matí a 10 de la nit. L’skatepark disposa
de diferents aparells d'acer galvanitzat
per a la pràctica de l'skate com ram-
pes, piràmides i baranes.

A partir de l’inici de les obres que
es faran al carrer de l'Església
durant les pro-peres setmanes, el
mercat dels dissabtes es traslladarà
al passeig de Ramon Vall. Ara, el
mercat quedarà ubicat a la zona sud
del passeig, entre la plaça Gaudí i el
carrer del Mujal.
L'Ajuntament de Navàs aprofitarà
el canvi per fer una planificació
organitzativa del mercat setmanal i

podrà donar resposta a la demanda
de nous paradistes que havien
mostrat interès i havien sol·licitat
un lloc per exposar i vendre els
seus productes. 
Aquest canvi d'ubicació dóna una
oportunitat per experimentar en un
nou espai urbà on es dibuixen pos-
sibilitats de creixement importants
de cara els propers anys per al
municipi. 

Canvi d’ubicació del mercat setmanal
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El bon temps va facilitar que els actes
de la Festa Major gaudissin d'una gran
afluència de públic, que va donar
suport a una variada programació festi-
va amb un alt grau de civisme i bona
convivència.
El jovent va tenir l'ocasió d'escoltar la
veu i les noves composicions de
Gerard Quintana, amb temes del grup
Sopa de Cabra. El concert també va
donar oportunitat als grups de músics
locals XXL, la Bella Galia i Barra Lliure
que van oferir una mostra del seu
potencial artístic.
L'acte de proclamació de pubilles i
hereus va ser amanit per l'actor Pep
Plaza, amb el pregó a càrrec de Canal
N i l'alegria dels nous representants
del pubillatge navassenc: Marta
Manubens, Joana Pujolar, Mercè
Redorta, Sergi Boixader, Gerard
Llimós i Adrià Sabata. 
Els aficionats als balls de la plaça han
gaudit enguany d'una novetat que els
ha permès lliscar amb més facilitat i
comoditat pel paviment enrajolat, ja
que s'hi va instal·lar una solera de
resina que es va convertir en una pista
ideal i sense cap cost econòmic.
L'espectacle dels acròbates xinesos
va aixecar una gran expectació tan per
la dificultat dels exercicis com per la
seva espectacularitat, dilluns a l'hora
del vermut. Els balls tradicionals de
gegants, nans, cascavells i bastoners
van fer  reviure un dels moments més
emotius i esperats de la festa, amb la

música i la coreografia de les com-
parses. Els més petits van tenir jocs i
atraccions i els més grans van gaudir
de la trobada d'acordions al Club

d'Avis. A més hi va haver teatre, cine-
ma a l'aire lliure, sardinada i l'aplec de
sardanes que s'ha convertit en tota
una referència d'interès comarcal.

Convivència i civisme a la Festa Major 2010

A dalt, el grup de bastoners i a sota, foto dels representants del pubillatge i l’actor Pep Plaza

Les trobades de mares es consoliden els divendres
Les mares que han donat a llum
recentment tenen un punt de trobada
els divendres al CAP. La trobada
serveix per posar en comú experièn-
cies, aprendre a fer massatges als
infants i per parlar de temes rela-
cionats amb la criança, l'alletament
matern, el biberó, alimentació comple-
mentària, primers auxilis als nadons,
sexualitat en la parella i el paper dels
avis. La llevadora, Esther Romero, es

preocupa de plantejar els temes,
generar debats i reflexionar sobre la
maternitat. Les trobades han servit
per fer néixer grans amistats i com-
plicitats entre les mares i pares que hi
assisteixen, que es continuaran
trobant a l'escola bressol, al col·legi i a
les activitats extraescolars a mesura
que els fills creixin. 
A més, a Navàs funciona regularment
el grup de maternitat ELNA. Les trobades es fan els divendres al CAP
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Dos nous regiddors a l’equip de Govern
Arran de la dimissió com a regidor
d'Isidre Suau, han entrat a formar part
del consistori Marisol Rodríguez
Melero i Pere Font Ferrer que han pas-
sat a formar part del grup mixt, una
vegada s'ha dissolt formalment el grup
+ Navàs al qual estaven adscrits.
Aquesta nova realitat política ha facili-
tat la incorporació dels dos regidors a
l'equip de govern, que continua com-
partit per CiU i PSC. Pere Font és el

nou titular de Cultura i Patrimoni, men-
tre que Marisol Rodríguez s'ha fet càr-
rec de Gestió Interna i Participació
Ciutadana, que és de nova creació.
Les hores de visita de Pere Font seran
dilluns i dimecres de 6 a 8 de la tarda.
Les de Marisol Rodríguez, dilluns i
dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
La nova  regidora va prendre posses-
sió del càrrec en el ple ordinari del pas-
sat 30 de juliol.

Torna la gimnàstica
per a la gent gran
A partir del 13 de setembre ja es
podran formalitzar les inscripcions
per al nou curs de gimnàstica per a
gent gran, que enguany es farà en
dos torns per a facilitar una millor
organització de les classes. Durant
el bon temps es fan al camp de fut-
bol i a l'hivern al pavelló municipal.
Per formalitzar la inscripció cal pas-
sar per l'OAC, amb el DNI, i signar la
butlleta on hi ha els detalls de l'ac-
tivitat gratuïta. El curs anterior va
comptar amb més de 70 persones.

El Canal N rep el premi Flama pel
seu suport a la cultura popular

L'alcalde de Navàs, Josep Oliva, en el marc de la festa de Sant Joan, va lliurar
el premi Flama a la cultura popular al col·lectiu de Canal N per la seva trajec-
tòria de 26 anys al servei de la societat civil navassenca. El director de la tele-
visió local, Ramon Casals, va recollir el guardó que atorguen anualment les
entitats culturals del poble, organitzada per l’Agrupació Sardanista.
Ramon Casals va recordar els inicis de la televisió local a Navàs, l'any 1984,
que després de passar per diferents etapes i col·lectius de col·laboradors viu
en la incertesa de com serà el futur amb la implantació de la TDT.
Aquest reconeixement, va dir Casals el volia compartir al cinquanta per cent
amb els telespectadors de Canal N per la seva fidelitat.
L'alcalde de Navàs va agrair l'esforç altruista del voluntariat que treballa a Canal
N per garantir una programació estable cada cap de setmana. Va mostrar-se
doblement satisfet, primer per poder lliurar el guardó i en segon lloc, com a
partícip de la televisió local en una de les seves etapes.
Josep Oliva, en resposta als dubtes sobre el futur de Canal N, va dir que
l'Ajuntament donarà tot el suport per superar aquest moment difícil, un suport
que passa per la legalitat i que n'asseguri la continuïtat en el temps.

Navàs restaura un
teler tèxtil simbòlic
Des de la regidoria de Promoció
Econòmica es vol deixar constància
del reconeixement que la societat
navassenca té vers el seu passat
industrial. El gran motor del desen-
volupament del nostre poble va
tenir lloc a principis del segle XX
amb la implantació de la indústria
del tèxtil. Uns emprenedors
navassencs instal·laren unes quinze
fàbriques al nucli urbà. En general
eren de pocs telers, amb l'excepció
de la Fàbrica Nova que va arribar a
tenir uns 200 telers. Aquestes
fàbriques, conjuntament amb Cal
Forcada i les colònies de l'Ametlla
de Merola i Soldevila, van donar
feina a gran part dels habitants de
Navàs. Per això, creiem que la mi-
llor manera de recordar el nostre
passat és fer un monument en un
lloc emblemàtic del nostre poble
que quedi com a constància per a
les generacions futures i que refor-
ci la identitat del nostre poble.
L'element més significatiu del tèxtil
és el teler. L'Ajuntament ha pogut
recuperar un teler català dels anys
50 que va ser fabricat per l'empresa
Barcons i Riera de Roda de Ter
(Osona). Un cop s'hagi restaurat
adequadament, serà instal·lat al
Parc de l'Estació, a la zona nord.
La intenció és tenir-ho enllestit per a
la propera edició de la Fira de Tardor
que tindrà lloc el 16 i 17 d’octubre.
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A finals de juny van entrar en servei
les noves oficines i serveis munici-
pals. Es tracta de l'Oficina d'Atenció a
la Ciutadania, Serveis Socials i Serveis
Urbanístics que han ocupat els nous
espais sorgits de l'ampliació de
l’Ajuntament. A la planta baixa fun-
ciona l'OAC, que serà la porta d'entra-
da principal, amb els serveis de re-
gistre, padró, contribucions, atenció
telefònica i presencial. A part de tenir
l'accés a peu de plaça, disposa d'un
ascensor, una demanda històrica que
s’ha pogut resoldre.

Nova distribució d’espais a l’edifici de l’Ajuntament

El barri de Cal Miquel celebra els 50
anys resseguint la seva història

Des de fa uns mesos, la comissió de
festes del barri de Cal Miquel, amb la
col·laboració d'una sèrie de veïns
que s'hi han ofert desinteressada-
ment, estan preparant una progra-
mació especial d'actes motivats per
la celebració del 50è aniversari de la
construcció del popular barri de
Navàs.
Va ser a finals de la dècada dels 50
quan es van fer les primeres promo-
cions d'habitatges del carrer
Germans Arnalot, al costat de la

masia de Cal Miquel. Amb motiu
d'aquesta efemèride, es faran una
sèrie d'actes, un dels quals és una
exposició de fotografies antigues i
documents que il·lustren la vida
d'aquest barri i la dels seus habi-
tants, en bona part immigrants. La
recollida de documents gràfics ha
tingut una resposta molt generosa i
àmplia, amb més de 500 fotografies
que il·lustren fets quotidians, les
festes i la gent que hi vivia.
La festa del barri es farà els dies 24,

25 i 26 de setembre. Divendres se
celebrarà la proclamació de les
pubilles: Verònica Rodríguez, Jenny
García i Núria Calderón, sardinada,
concurs de truites i el show del Casal
d'Avis de Balsareny.
Dissabte hi haurà concurs de dibuix
infantil, concurs de truc, escala hi-fi,
ball i actuació del Coro Rociero.
Diumenge destaquen la xocolatada,
la missa rociera a 2/4 d'11, l'arrossa-
da popular i l'actuació del grup de
sevillanes local Aires Malagueños.

Els veïns del barri han ajudat a recuperar fotos antigues per celebrar els 50 anys del nucli el darrer cap de setmana de setembre

Els canvis a l’edifici de l’Ajuntament pretenen millorar l’atenció a la ciutadania

A la primera planta s’hi han reinstal·lat
els Serveis Socials, amb despatxos i
sales per atendre persones i famílies. I

a la segona planta s'hi han traslladat
els Serveis Urbanístics Municipals i el
tècnic del POUM.
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Trobada de cultures
El primer cap de setmana de juliol
es va fer la festa de la interculturali-
tat, que és un punt de trobada festi-
va amb les diferents cultures que
conviuen al poble. Es va programar
amb èxit una degustació de plats
típics de diferents països, un partit
de futbol, taller d'escriptura àrab i
les actuacions musicals amb els
grups Pocasolfes i Diembe.

Èxit del Virus Jove 2010
Un centenar d'infants han participat
en l'edició del Virus Jove 2010,
organitzat aquest any per l’àrea de
Joventut de l'Ajuntament i un
col·lectiu de monitors del poble. Els
joves han seguit un programa d'ac-
tivitats on l'esport, el joc i les excur-
sions han marcat la diferència. 

Les Jornades Infantils tenen una bona participació
Durant els cinc divendres de juliol la
Comissió de Festes de l'Ajuntament
va organitzar amb èxit una nova edició
de les Jornades Infantils destinades a
distreure els més petits de casa, que
van respondre molt positivament. Les
activitats van consistir en l'orga-
nització d'una mostra de tallers, un
espectacle d'animació infantil amb el
grup ‘Koloraines’, una  ludoteca i atrac-
cions inflables, una exhibició de Fit-Kit

amb coreografies dirigides per moni-
tores de l'Eix i l'actuació estel·lar de
les campiones d'Espanya de la cate-
goria baby.
La darrera jornada va consistir en una
banyada nocturna a la piscina munici-
pal i un espectacle d'animació.  
Amb la col·laboració de Foto-Film
Navàs es van programar dues ses-
sions de cinema a la fresca al pati de
l'Escola de Música. Els infants s’ho van passar d’allò més bé

Piano i camió-grua nous per a Navàs

La Diputació de Barcelona ha finançat l'adquisició d'un piano de mitja cua, per
a l'Escola Municipal de Música, amb un cost d'uns 16.000 euros, que va ser
estrenat a finals de juny amb una vetllada musical en un concert en què van
participar alumnes i professors. L'acte es va celebrar a la sala del nou auditori.
El nou instrument servirà per a fer recitals de piano i facilitarà l'execució dels
exàmens trimestrals i les audicions dels alumnes. El flamant piano l'havien
demanat el claustre de professors i l'AMPA de l'Escola de Música.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona també s'ha fet càrrec de les despe-
ses d'un camió-grua destinat a donar suport logístic a la brigada municipal d'o-
bres. L'aportació econòmica ha estat d'uns 20.000 euros. Amb aquest nou
recurs, la brigada d'obres podrà gestionar millor la seva feina i ampliar la seva
base operativa.

El Club d'Avis de Navàs i l'oficina de
l'Ajuntament de Palà de Torruella
acolliran un curset d'informàtica per
a gent gran, que es durà a terme el
darrer trimestre de 2010, organitzat
per l'Àrea d'Atenció a les Persones.
L'objectiu del curset és donar a
conèixer i facilitar l'ús de les noves

tecnologies als qui encara no han
tingut l'oportunitat d'aprendre a fer
funcionar i relacionar-se amb els
ordinadors i la xarxa d'internet, que
obre un camp molt ampli de rela-
cions, possibilitats de comunicació i
formació inimaginable fa unes
dècades enrere.

Curset d’informàtica per a gent gran
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Noves beques per
als llibres de text

La Festa de l'Esport 2010, celebrada el passat mes de juny, va home-
natjar Gerard Vinyas, del Club Bàsquet Navàs, com a millor esportista per
la seva trajectòria i palmarès, Josep Casanovas, del Futbol Sala Navàs, i
Josep Massana, del Club Natació Navàs, com a millors directius pel seu
compromís personal en la promoció de l'esport. En l'apartat d'es-
portistes revelació, es van premiar els membres del Club Karate Cantero
Èric Plana, Anna Pujol, Marc Font i Marc Company, així com l'equip de
Fit-Kid categoria baby de l'Eix format per Andrea Galán, Carla Toro,
Mònica Pastor i Simona Anna Spinu.
D'altra banda, en l'acte de lliurament de les Medalles de l'Esport a la
Catalunya Central, celebrat a Manlleu a mitjan de juliol, es va fer un
reconeixement a la nedadora centenària Rosa Sellarés, de Navàs, que va
recollir la seva filla Cor Maria Espluga en companyia de l’alcalde.

Premis a la Festa de l’Esport

L'Ajuntament de Navàs atorgarà una
subvenció d’uns 50 euros a uns 600
alumnes del municipi per la compra de
llibres de text de primària i secundària,
per un import total d'uns 30.000
euros.
L'Ajuntament, que fa tres anys que
dóna aquesta ajuda directa a les
famílies que tenen fills amb edat esco-
lar, també valora molt positivament la
tasca de les AMPA i les escoles per a
la socialització dels llibres de text. Les
AMPA de les escoles són les qui ges-
tionen la venda de llibres i assumeixen
la responsabilitat del descompte.
Aquesta mesura beneficia a les
famílies dels alumnes de primària i
secundària, de totes les escoles del
municipi i també d'aquells estudiants
empadronats a Navàs que cursen els
seus estudis en altres centres. A
Navàs funcionen quatre centres, tres
de primària (CEIP Sant Jordi, CEIP
Sant Esteve de Palà i el Col·legi Sant
Josep) i un de secundària (Escola
Diocesana de Navàs). Els pares que
portin els seus fills a d'altres centres
de fora poden demanar l'ajuda amb el
comprovant de compra dels llibres.

Dotze persones de Navàs, que
estaven inscrites a l’Oficina de Treball
de la Generalitat (SOC) amb la
prestació de l'atur exhaurida, s'han
pogut beneficiar d'un pla d'ocupació
extraordinari demanat per
l'Ajuntament. El pla els donarà feina
durant mig any, fent tasques de pale-
ta, manobre, electricista, lampista i
pintor amb la brigada municipal.
Aquest reforç temporal dels mem-
bres de la brigada està facilitant la
possibilitat de fer tasques de mante-
niment a la via pública, a equipaments
i instal·lacions municipals com
escoles, parcs i senyalització viària.
Els dotze treballadors compaginen el
treball, un setanta per cent de la jor-

nada laboral, amb la formació en
col·laboració amb l'Escola Diocesana
de Navàs, que consistirà en l'orga-
nització de mòduls per a cada ofici.
El pla d'ocupació va començar el mes
de juliol i acabarà al gener, promogut
pel Ministeri de Treball i el Servei
Català d'Ocupació de la Generalitat.

L'11 de Setembre se celebrarà la diada
nacional de Catalunya amb una ofrena
floral de les entitats, associacions i
institucions públiques al monument de
la plaça Catalunya. L'acte es fa al
migdia, amb el canvi de senyera, les
lectures del manifest i el poema de
Mn. Climent Forner "Plany per
Catalunya". El cant dels Segadors i un
vermut popular clouen l'acte cívic i
patriòtic. A 2/4 de 6 de la tarda hi ha
una audició de sardanes al passeig de
Ramon Vall amb la cobla Principal de
Berga, seguit d'un berenar popular i
l'actuació de l'orquestrina Xesco Boix a
les 8 del vespre a la plaça Gaudí. La
festa començarà el dia 10 a 2/4 de 10
de la nit amb la projecció de cinema a
la fresca a càrrec de Foto Film Navàs
amb la pel·lícula "El concert" a la plaça
de l’Ajuntament. 

La Diada també
arriba a NavàsUn total de dotze persones troben

feina a través d’un pla d’ocupació

Els contractes duren sis mesos



A principis de juliol es va fer la millo-
ra de pavimentació a la carretera de
Castelladral a Serrateix, fruit de la
col·laboració entre els dos munici-
pis, que ha permès solucionar
alguns trams molt deteriorats i
repassar la resta del vial, que era una
qüestió reclamada i esperada tant
pels veïns de Castelladral com de
Serrateix. L'empresa que ha fet la
pavimentació havia demanat poder
fer l'obra en un període de bon
temps, cosa que havia estat impos-
sible durant la primavera per les so-
vintejades pluges. La Diputació de
Barcelona ha subvencionat els tre-
balls. Amb la carretera millorada cap
a Serrateix, ara s'està en converses
amb l'empresa per fer el tram que va

des de Castelladral fins al límit
municipal de Súria per tal de fer una
millora d'aquest tram. 
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El Club d'Avis ha tornat de vacances
amb una imatge nova a tot l'edifici on
s'han pintat totes les dependències,
amb la participació de pintors profes-
sionals i treballadors de la brigada
municipal acollits al pla d'ocupació. Els
treballs han consistit en pintar parets,
repassar la fusta interior i exterior de
les finestres i una neteja a fons de l'e-
quipament que ha tornat a obrir portes
a principis de setembre amb la cara
ben neta.

Club d’Avis renovat

La Residència d’Avis de Navàs es va
endur un total de set premis a mit-
jan juny a les segones Olimpíades
per a la gent gran que es van cele-
brar a Casserres. La iniciativa lúdico-
esportiva va reunir 21 residències de
gent gran de tot Catalunya. Els par-
ticipants havien de superar proves
que combinaven aspectes com
l'agilitat, la coordinació, el treball en
equip i el desenvolupament dels
sentits. 
Després de la cerimònia d'inaugu-
ració i les proves matinals, els 250
atletes participants, juntament amb
els 100 acompanyants i tots els vo-

Olimpíades per als avis de la residència

El ciclista colombià de l'equip ACISA,
William Aranzazu, va guanyar el segon
Critèrium Ciclista de Navàs -Grans
Clàssiques-, amb un temps de 02h
55’ 46”. El premi de Muntanya va ser
per al corredor Oriol Colomé i les
metes volants per als ciclistes Josep
Oriol Llesuy i Oriol Escolano.
En la categoria sub 23 el guanyador va
ser Airan Fernández, del Caja Rural; en
sub 21, Antonio Pedreiro, del Seguros
Bilbao. David Alcaraz, de l'Agrupació
Ciclista de Partes del Vallès, es va
endur la categoria Màster 30. I el
primer classificat local va ser Raúl
Abardia. La prova es va disputar el 6
de juny. 

Victòria colombiana
al Critèrium Ciclista

Fotografia de grup amb els participants

luntaris que ajudaven en l'orga-
nització, van dinar al mateix pavelló
esportiu. A la tarda, van continuar
les proves i al vespre es va celebrar
l’entrega de premis.

Des de finals de maig l'alcalde de
Navàs, Josep Oliva, ha començat a
fer reunions amb les entitats i
associacions del municipi, coin-
cidint amb les seves habituals
reunions de junta.
Aquesta iniciativa és per saber de
primera mà quin és el batec de la
vida associativa, tenir un contacte
directe amb la gent que dinamitza

la vida social, cultural i esportiva del
municipi, de cara a tenir una visió
més global i alhora en particular de
les necessitats i dels objectius que
te cadascuna.
Fins ara, l’alcalde ha tingut ocasió
d'assistir a una dotzena de
reunions amb entitats del municipi.
En els propers mesos es mantin-
dran aquests contactes. 

L’alcalde es reuneix amb les entitats

Les millores es van fer durant el juliol

Millores a la carretera de Castelladral

El passat dia 23 d'agost va ser la jor-
nada més calorosa de l'estiu, amb 35
graus de temperatura. Pel contrari, la
temperatura més baixa va ser de 14,3
graus, el dia 28 d'agost. L'aigua reco-
llida, sumant d'abril a agost, ha estat
de 275,20 litres. El dia més ventós va
ser el 2 d'agost amb ratxes de 62,8
quilòmetres per hora.

Dades climatològiques
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Els mesos de juliol i agost s'ha fet una
prova pilot amb la neteja viària, que ha
passat de fer-se durant la matinada a
desenvolupar-se regularment durant el
matí. El canvi respon a la conveniència
de reduir el soroll i les molèsties
derivades de l'activitat que produeix la
màquina que neteja els carrers i places
de Navàs. L'experiència s'ha fet
durant l'estiu per evitar i reduir la con-
taminació acústica nocturna, quan
degut a les altes temperatures la gent
acostuma a descansar amb finestres
obertes durant la nit i el soroll penetra
amb més facilitat a les cases i pot
causar molèsties al veïnat. La prova ha
estat satisfactòria.
D'altra banda, l'empresa que gestiona

la neteja dels carrers també ha incor-
porat un treballador més, proveït d'un
aparell bufador per millorar l'eficàcia

de les tasques de neteja en els llocs
de més difícil accés. El bufador passa
davant la màquina de netejar els car-
rers i treu la brossa que s'acumula
sota els cotxes aparcats i a les vo-
reres, per situar-la cap al mig del vial i
facilitar la recollida de deixalles i
obtenir una millor eficàcia en la neteja
pública.
Des de l'Ajuntament s'ha fet una valo-
ració positiva del canvi d'horari i de les
millores que s'han incorporat al servei,
que amb tota probabilitat es mantindrà
de cara al futur i facilitarà la possibilitat
que l'empresa concessionària del
servei pugui fer noves inversions en
l'adquisició de maquinària dotada de
tecnologia més moderna.

El nou horari matinal de la neteja viària redueix
el soroll i augmenta la qualitat del servei

La neteja viària es continuarà fent als matins
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Aquest dies comencem el darrer curs d'aquesta legis-
latura. Això vol dir que hem d'aprofitar els mesos que
ens queden per acabar totes aquelles coses que s'han
iniciat i planificat en els més de tres anys de govern
que portem. I també vol dir que entrarem en campa-
nya electoral i que, per tant, mentre nosaltres conti-
nuem treballant i fent realitat els diferents projectes
que hem estat elaborant, hi haurà qui preferirà desti-
nar els seus esforços a desgastar-nos i intentar fer-nos
caure al parany de la confrontació política. Tot i això,
des de Convergència i Unió continuarem fidels a la
nostra manera de fer les coses, a sumar abans que
dividir, a buscar solucions per les noves demandes
que es van detectant dia a dia, a treballar en definitiva
per tal que Navàs sigui un poble cada dia millor. A
Convergència i Unió els mandats duren quatre anys.

A més, vivim una situació com a país que no ens
agrada, i no només a nivell econòmic. Catalunya

necessita un canvi de rumb radical al govern de la
Generalitat, i entre tots ho farem possible. Només
amb una Generalitat forta i amb un lideratge clar
podrem començar a redreçar una situació que ha de
comportar una millora notable en la qualitat de vida de
la gent. Aquest és el nostre objectiu: les persones.
Que les persones que viuen a Catalunya, i especial-
ment a Navàs, assoleixin un nivell de benestar més alt
dia rere dia. En aquest sentit han estat encaminades
les nostres actuacions, palpables i visibles, i així ho
continuarem fent. Sumant. Sumant fins l'últim dia
d'aquesta legislatura i tornant a sumar, si els
navassencs i navassenques ho voleu així, el primer dia
de la propera.

Però ara ens toca treballar, que les eleccions munici-
pals no són fins el maig.

CiU de Navàs

CCoonnttiinnuueemm  ssuummaanntt

La bona gestió dóna els seus fruits. Aportant millores,
sense que li costi un euro a l’Ajuntament
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M
ai para quiet. Gerard Llimós
acaba de ser nomenat
primer fadrí de Navàs.

Guanyador del premi Protagonistes
del Demà, espera amb ganes la seva
entrada a la universitat, mentre treu el
temps de sota les pedres per fer mil i
una activitats.  

- Aquesta ha estat una festa major

especial per a tu. Què suposa haver

estat escollit primer fadrí de Navàs?

- Com que m'agrada molt i volia sor-
tir no representa cap càrrega, simple-
ment una responsabilitat de la qual
gaudiré tot l'any. És una oportunitat
única i l'hauré d'aprofitar. A més re-
presentar el poble és tot un orgull. 

- A partir d'ara voltar per la comar-

ca, conèixer el món del pubillatge,

etc.T'il·lusiona?

- Molt! Tenia moltes ganes de sortir
escollit i poder formar part del pubi-
llatge. A part de tenir l'honor de repre-
sentar el poble a tot Catalunya i lluitar
per les tradicions catalanes és una
bona ocasió per conèixer gent que
manté mateixos punts de vista, créi-
xer com a persona i ampliar horitzons.

- Per què t’hi vas presentar? 

- Quan era petit, com que sóc molt
tímid, tenia molt clar que no volia ser
ni hereu ni fadrí. Però fa dos anys vaig
canviar d'opinió. Per una banda perquè
és una oportunitat per créixer i viure
bons moments i per l'altra, gràcies a
l'experiència d'amics meus que m'ex-
plicaren que és un món per viure'l.

Convençut de presentar-m'hi vaig anar
a l'examen per donar el millor de mi.

- Darrerament també vas ser el

guanyador del premi Protagonistes

del Demà que atorga el Rotary Club

Manresa-Bages.

- L'escola va ser qui em va proposar
que m'hi presentés i em va donar molt
suport. El temps de presentació era
molt limitat i havia de presentar un
ideari, el certificat de notes de
Batxillerat i justificacions de les activi-
tats que feia o havia fet. Estava en
plena setmana d'exàmens i va ser una
veritable cursa contrarellotge. 

- El guardó reconeix i premia l'es-

perit emprenedor dels joves i el seu

servei a la societat. Et sens afalagat?

- Afalagat no, molt sorprès! La veritat
és que no m'ho esperava gens. El
Bages és molt gran i reconec que hi ha
joves amb molta iniciativa. La millor
sensació d'aquest premi és que sents
com tot l'esforç realitzat al llarg dels
anys se t'ha reconegut i t'anima a
seguir endavant.

- El premi ha estat un viatge i l'es-

tada durant quinze dies en un camp

d'estiu a Europa. Com ha anat

aquesta experiència?

- Increïble! El fet de conviure amb
d'altres joves d'Europa, conèixer la
seva manera de fer, ensenyar la teva,
parlar i pensar en anglès tot el dia i
haver-te d’adaptar i aconseguir-ho. Vaig
conèixer gent preciosa amb la qual
vam fer un grup molt humà. 

- Quina és la teva visió del paper

dels joves a la societat?

- Els joves tenim la principal funció de
créixer, aprendre i madurar. Si fem això
podrem ajudar i aportar aspectes be-
neficiosos per la societat en el futur.  

- Creus que a Navàs els joves

tenen prou veu? 

- Enlloc els joves tenen prou veu i
Navàs no és l'excepció. Els adults
compten poc amb nosaltres i per això
falta més unió entre la joventut. Però sí
que cal dir que és un poble envejable
per la quantitat d'agrupacions i entitats
mogudes per joves. 

- Què esperes de la universitat?

- Espero divertir-me estudiant. Fins
ara l'estudi era bastant monòton i molt
generalitzat, en canvi a la universitat
és diferent, ja que s'entra en una
etapa on cadascú escull què vol estu-
diar. Jo, biotecnologia. És una carrera
d'investigació científica, de la branca
mèdica i altres qüestions biològiques. 

- En què t’agradaria treballar? 

- M'agradaria el món de la  investi-
gació, concretament la branca sa-
nitària. 

- La gent que t'envolta diu que no

pares quiet? 

- S'ha de trobar temps per a tot,
encara que alguna vegada s'ha de dir
prou. Fer activitats em fa sentir actiu,
sinó estaria ajagut al sofà tot el dia i no
tindria mai un objectiu per assolir, i
aconseguir metes és el motor de
l'ésser humà.  

EENNTTRREEVVIISSTTAA::

GGeerraarrdd  LLlliimmóóss
Guanyador del premi Protagonistes del
Demà i primer fadrí de Navàs 

“Aconseguir
metes és el motor
de l’ésser humà”


