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FIRA DE PRIMAVERA
(3 I 4 DE MAIG)
CONCURS
DE CARTELLS

PECHAKUCHA
AL TICDATE

La
navassenca
Marta
Obradors Batlló ha estat la
guanyadora del concurs de
cartells de la Fira de Primavera de Navàs d’enguany
d’acord amb la deliberació
feta pel jurat. En el concurs
s’hi han presentat un total
de 21 obres de 15 artistes.
Com a guanyadora, el diumenge de la fira se li farà
entrega del premi de 300€.
En aquest concurs han estat finalistes Aida Viladrich
de Sant Fruitós i Jèssica
Vila de Manresa.

Us agradaria fer un PECHAKUCHA al TIC DATE
Navàs els dies de la Fira
de Primavera? Participahi! Busquem l’originalitat,
idees creatives i ponents
que realitzin una presentació diferent. Si tens un projecte interessant, TIC DATE
pot ser una gran plataforma
per llançar-lo. La data límit
de recepció de projectes
serà el 25 d’abril.
Consulta les bases a:
http://ticdate.navas.cat/
vull-fer-un-pechakucha/

NOVETATS A LA FIRA
En aquests moments,
l’Ajuntament i la Comissió
de la Fira de Primavera ja
estan començant a elaborar el programa d’actes.
Aquest any la Fira innova
amb una expo anomenada
TIC DATE Navàs, un espai
firal ple de projectes i idees
on la innovació, la creativitat i la tecnologia hi seran

presents en tot moment.
Podeu consultar tota la informació a la web:
http://ticdate.navas.cat/

INNOVACIÓ I CREATIVITAT, TEMA DEL
CONCURS DE DIBUIXOS DE LES ESCOLES
L’objectiu és fomentar la creativitat dels escolars navassencs. La temàtica que han de dibuixar als punts de llibre
ha estat «innovació i creativitat». En total hi ha hagut prop
de vuit-cents dibuixos, que s’exposaran als aparadors de
quaranta comerços de Navàs. El lliurament de premis es
farà el dia de la fira patrocinats per l’Ajuntament de Navàs, Llibreria Sunyer, Llibreria Obradors i Llibreria Uró.

UNA ALTRA SENTÈNCIA
AUGMENTA EL DÈFICIT MUNICIPAL
Una nova sentència cau sobre el poble de Navàs. És la sentència sobre els terrenys on hi ha ubicat avui l’equipament esportiu l’Eix, que ascendeix per ara a un import d’1 milió d’euros,
on s’hi hauran de sumar els interessos per al seu pagament
(actualment es calculen uns 200.000€), i també el perill de
possibles impugnacions a la sentència per part de la propietat
que puguin augmentar l’import de la sentència.

EL PROGRAMA DIVENDRES
DE TV3 I ELS OPTIMISTES
DE CATRADIO VISITEN NAVÀS
Com molts de vosaltres ja sabeu Navàs ha estat l’epicentre
dels programes Divendres i Els Optimistes. Volem agrair a totes les persones que han col·laborat a fer possible que hagi
estat un èxit d’audiència, organitzatiu i comunicatiu sobre
el municipi de Navàs. Finalment volem fer públic les despeses que s’han originat: 2.400€ (938€ en allotjament –Hotel
Cal Marçal i Hostal del Camp–, 369€ de la paella d’arròs –Pi
Tort–, 40€ de les Barquetes de Sant Genís com a obsequi als
treballadors de TV3, 302,50€ de filmació pròpia –Martí Montes– 659€ per al grup electrogen, i una cistella d’embotits del
poble pels Optimistes). Un cost, creiem, molt raonable tenint
en compte la gran repercussió pel nostre poble en aquest programa de la televisió pública. Volem donar les gràcies al poble
de Navàs perquè s’ha bolcat amb la iniciativa.

XERRADES
INFORMATIVES
DE LA POLICIA
La Policia Local ha organitzat
aquest inici de març diverses
xerrades per informar de les
actuacions d’aquest 2013 i
explicar propostes. Les dues
primeres xerrades, realitzades al nucli de Navàs, van
tenir poca afluència de públic. La darrera, organitzada
a Castelladral, va ser davant
d’uns 15 veïns. L’objectiu
d’aquestes xerrades és crear
espais d’informació i aportació ciutadana al voltant de la
tasca que fa la policia.

SUBVENCIÓ
DE TURISME
L’àrea
de
turisme
de
l’Ajuntament de Navàs ha
presentat un projecte per a
una subvenció de turisme
de la Generalitat per tal de
potenciar el municipi. El projecte contemplaria diferents
aspectes com ara la senyalització turística, la rehabilitació
de l’escorxador, una part del
cost de la pallissa de Castelladral i la ubicació d’una àrea
per a autocaravanes.
Així, restem a l’espera de tenir resposta de la Generalitat.
Alhora s’està treballant amb
altres subvencions de la Diputació de Barcelona sobre
turisme, patrimoni singular
i altres, i també les subvencions de Xarxa Barcelona,
també de la Diputació, que
afecta totes les regidories.

MAPA ACÚSTIC
DEL MUNICIPI

PROJECTE
VIDA SOCIAL

L’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Navàs conjuntament amb la Diputació
de Barcelona està treballant
per tal d’elaborar el mapa
acústic del municipi. Actualment ja s’ha finalitzat la fase
de camp, on s’han pres diferents mesures de llarga i curta durada a tot el municipi.

L’Ajuntament
de
Navàs
ha signat un conveni de
col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament
per al projecte Vida Social d’atenció educativa a
la diversitat de l’alumnat
d’educació secundària, en el
marc dels programes de diversificació curricular.

L’Ajuntament de Navàs ha contractat, per un any, Lourdes Comellas Farré com a tècnica. Aquesta contractació s’ha fet a
través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona “Xarxa
de Govern Locals 2012-2015”, que dóna suport a temes de
gestió de subvencions i a l’àrea de Medi Ambient.

Un total de 160 alumnes
de 5è i 6è de primària dels
col·legis Sant Josep i Sant
Jordi de Navàs i els avis de
la Residència varen celebrar
el dia de l’arbre l’últim divendres de gener. Els alumnes
van plantar sis oliveres de la
varietat local «corbella» i els
avis van plantar un cirerer.

La convocatòria entorn a la vinya i el vi, la 3a Mostra de Vins
del Municipi de Navàs, tanca amb èxit. El maridatge celebrat
a Palà de Torroella va aplegar 240 persones. L’Ajuntament de
Navàs vol agrair la col·laboració a l’Associació de Veïns i Amics
de Castelladral, l’entitat Pi Tort, de l’enòleg Joan Soler, del xef
David García (Restaurant TO+ de Palà), vinyataires i paradistes
que van participar en les diferents activitats programades. La
31ena edició de l’Arrossada Popular de Castelladral va cloure
els actes amb unes 700 persones a l’arròs i un miler llarg de
participants a la Mostra de Vins del matí.

MANTENIMENT
AL MUNICIPI
INSTAL·LACIÓ DE VUIT NOUS BANCS

CONTRACTACIÓ D’UNA TÈCNICA

DIA DE L’ARBRE

MARIDATGE I MOSTRA DE VINS

CONTENIDORS
DE ROBA
El mes de febrer s’han distribuït dos contenidors nous per
a la recollida de roba. Ubicats
al barri Cal Miquel (Germans
Arnalot cantonada amb Sant
Cugat) i al capdamunt del
passeig de Ramon Vall cantonada amb Bisbe Antoni Deig.

Si a finals d’any es van posar la cistella de bàsquet a
la pista del Barri de la Residència, aquest febrer l’hem
equipat amb quatre bancs. Els altres quatre s’han repartit
davant de l’Eix i l’Institut.

NETEJA VEGETAL
La brigada municipal ha
netejat la tanca vegetal
que es troba situada al carrer Llobregat, davant de la
Bonser.

ARRANJAMENTS
A LA RESIDÈNCIA

ENLLUMENAT
AL POLÍGON

S’està adequant la part posterior de la residència, on s’hi
han plantat arbres i s’hi han
posat baranes de fusta. Amb
la col·laboració de voluntaris.

S’han rebaixat les potències de l’enllumenat del
polígon industrial amb
l’objectiu de seguir buscant
l’estalvi econòmic.

ENLLUMENAT ESGLÉSIA DE SANT CUGAT
La brigada municipal ha reparat durant el mes de febrer
l’enllumenat de l’església de
Sant Cugat, renovant focus, bombetes i part de la
instal·lació elèctrica.
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