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Aquest inici d’any continuen 
les petites obres de millora 
de l’espai urbà, malgrat co-
mençar un any econòmica-
ment molt complicat ja que 
pot caure una sentència més.
S’ha arranjat la zona enjar-
dinada de la Plaça Gaudí 
(1) substituint les travesses 
de fusta per evitar rellisca-
des i caigudes de vianants; 
s’estan fent obres de sane-
jament del clavegueram al 
Passeig Ramon Vall (2); s’ha 
arreglat els jocs infantils del 
Parc de l’Alzineta (3); s’ha 
renovat la senyalització al 
polígon industrial de Navàs 
(4); s’han arranjat els vorals 
dels carrers Sant Josep, Pau 
Duarri, de la Pau, Plaça de 
l’Ajuntament, Joan Pascual 
i Sant Genís (5), a més de 
l’arranjament d’un tram de 
la vorera a la carretera de 
Berga, a l’alçada de la serra-
dora (6), el manteniment del 
Parc de l’Estació (7), o la re-
novació d’una de les portes 
d’accés a la casa consistorial 
(8), entre altres actuacions.

ARRANJAMENT I MANTENIMENT DEL POBLE
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Han començat les obres per adequar l’espai per a usos  pú-
blics després que l’anterior govern enderroqués l’històric edi-
fici. Tindrà, de forma provisional, un ús polivalent que va des 
d’aparcament públic amb rellotge horari a plaça per a activitats 
culturals. L’objectiu és que quedi una esplanada amb tot-ú, ac-
cessible i visible des del carrer.

ÚS PÚBLIC AL SOLAR DE L’ANTIC 
CINEMA ESPANYOL

Des de començament d’any 
s’han introduït millores en 
la gestió de les taxes, preus 
públics i impostos gestio-
nats directament des de 
l’Ajuntament, mitjançant la 
introducció en els documents 
de liquidació d’un codi de ba-
rres amb la informació del pa-
gament realitzat pel ciutadà.

MILLORA 
EN LA GESTIÓ 
DE LES TAXES 
I IMPOSTOS L’actual equip gestor i 

l’Ajuntament de Navàs 
han arribat a un acord que 
comportarà la finalitza-
ció de la concessió. Així, 
l’Ajuntament de Navàs assu-
mirà directament la gestió de 
l’equipament amb la voluntat 
d’oferir una bona qualitat del 
servei i mantenir els llocs de 
treball. S’informarà més àm-
pliament d’aquesta qüestió.

CANVI DE GESTIÓ 
A L’EQUIPAMENT 
ESPORTIU L’EIX
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El llibre Fàbriques de Riu és un 
compendi de la «Història del 
tèxtil al Mig Cardener», redac-

FÀBRIQUES DE RIU, 
LA NOSTRA HISTÒRIA
AL CARDENER

El municipi de Navàs ha tornat a mostrar la seva cara més 
solidària aquest tancament d’any. L’Ajuntament de Navàs ha 
comprat, per valor de 7.000€ a diversos establiments del po-
ble, productes per al banc d’aliments, que s’aniran repartint 
als més necessitats. També la recollida d’aliments feta per 
la taula solidària composta per Germans del Món, Caritas i 
l’Ajuntament, amb l’ajuda de les botigues i escoles de Navàs, 
va aconseguir recaptar més de 1.000 kg en aliments. D’altra 
banda, els Reis d’Orient van acollir la campanya de recolli-
da de joguines, organitzada per la Creu Roja i l’Ajuntament, 
amb un gran èxit. Gràcies a tots per participar-hi.

SOLIDARITAT PER ALS MÉS NECESSITATS

Les entitats encarregades de portar les barres de les festes de 
Nadal valoren molt positivament el tancament dels actes. La 
secció del CEN Navàs Vertical ha assolit el seu objectiu i po-
dran dotar el nou rocòdrom amb matalassos de seguretat. Per 
la seva banda, els del Futbol Sala Navàs i el CE Navàs també 
s’han mostrat satisfets dels beneficis obtinguts a les barres, 
que ajudaran en el dia dia dels clubs.

BON TANCAMENT DE LES FESTES DE NADAL

ESTALVI ENERGÈTIC A L’ESCOLA 
SANT JORDI AMB EL PROGRAMA 
EURONET 50/50

S’ha creat una comissió 
encarregada de organitzar 
el Carnestoltes Reganser. 
Aquesta comissió es dividirà 
en dues parts: una primera 
encarregada de la cercavila 
infantil, i formada principal-
ment per pares i mares del 
poble; i la segona organitzarà 
el carnestoltes nocturn, amb 
la cercavila i la posterior festa 
nocturna. Aquesta nova or-
ganització garantirà la parti-
cipació de qui ho desitgi en 
la programació de les festes 
del Carnestoltes.

COMISSIÓ 
PARTICIPATIVA PER 
AL CARNESTOLTES 
REGANSER

El passat 10 de gener, i dins del projecte de modernització del 
sistema de gestió de l’Ajuntament de Navàs, es van dur a terme 
dues jornades de presentació i formació del nou sistema d’alta 
i tramitació dels diferents expedients. Un projecte que es va ini-
ciar l’any 2011 i que millorarà els fluxos de treball dels diferents 
processos administratius interns. L’objectiu final serà que els 
ciutadans puguin fer el seguiment on-line dels expedients que 
tinguin tramitats.

MILLORA EN LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS

L’ajut, que prové de la Dipu-
tació de Barcelona, consta 
de tres conceptes bàsics: 
la cobertura de situacions 
d’urgència social i el sosteni-
ment dels equips professio-
nals de serveis socials amb 
un import de 16.628,37€, 
la garantia dels serveis 
d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat amb un 
import de 12.754,56€, i la 
destinada a col·laborar en 
el sosteniment de les pla-
ces públiques de les llars 
d’infants municipals, apor-
tant un import de 31.900,14€.

RECURSOS PER A 
LA URGÈNCIA 
SOCIAL

SUPORT DE RECURSOS HUMANS 
A LA BRIGADA MUNICIPAL

L’Ajuntament de Navàs a través del Consell Comarcal del 
Bages i el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
ha contractat quatre persones com a auxiliars de la Brigada 
Municipal (durant 6 mesos), mitjançant les següents subven-
cions: dos treballadors pel «Programa mixt de treball i forma-
ció adreçat a persones aturades majors de 30 anys que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi»; i dos tre-
balladors pel «Programa de treball i formació adreçat a perso-
nes aturades perceptores de renda mínima d’inserció (RMI)».

El dia 23 de gener es va formalitzar el comitè encarregat de 
dur a terme el projecte EURONET 50/50. El formaran polítics 
i tècnics municipals juntament amb la direcció, professorat, 
conserge i alumnes de secundària de l’escola. El projecte 
s’arrenca amb molta energia i s’esperen resultats positius en 
l’estalvi energètic de cara l’any vinent. 
Més informació a http://ves.cat/iLpC.

tat de forma més lleugera per facilitar-ne la lectura. Vol ser 
una visió general de la història del tèxtil als pobles del Mig 
Cardener. En el cas de Navàs s’hi retrata la colònia tèxtil de 
Palà de Torroella, així com la veïna Valls, que va pertànyer al 
municipi fins a l’any 2000. El llibre es posarà a la venda a les 
llibreries les municipi, i els dijous també al Casal, l’oficina de 
l’Ajuntament a Palà de Torroella. El govern de Navàs vol mos-
trar la seva satisfacció pel fet que l’edició d’aquest llibre s’hagi 
fet conjuntament entre diferents municipis, de colors polítics 
diferents, i en un mateix objectiu, preservar el llegat històric de 
les colònies del Cardener. Més informació: http://ves.cat/iLpk.


