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La Generalitat de Catalunya 
ha confirmat a l’Ajuntament 
de Navàs, per primera vega-
da i després de les gestions 
fetes pel govern navassenc, 
la inclusió del municipi en 
zona LEADER, això vol dir 
que quedarà situada en el 
mapa de zones subvencio-
nables per a projectes de 
desenvolupament rural fi-
nançades per la Unió Euro-
pea. La voluntat del govern 
de Navàs és formar part de 
l’Associació pel Desenvolu-
pament Rural de la Catalun-
ya Central, format sobretot 
per municipis del Berguedà.

NAVÀS SERÀ 
A LA ZONA LEADER

Aquest any la Comissió de 
Festes ha rebut una gran 
afluència de participants, 
fet que des de l’Ajuntament 
només podem agrair a tots 
els participants i animar a 
la gent que tingui ganes de 
col·laborar a que ho facin.
La Festa Major ja comença 
a estar definida però encara 
hi tens molt a dir! Segons ha 
decidit la Comissió, aquest 
any es seguirà la dinàmica 
dels últims anys i la barra de 
la plaça la portaran les enti-
tats que ho desitgin i en cas 
necessari s’adjudicaria per 
sorteig.

COMISSIÓ 
DE FESTESPRIMERA FIRA JOVE 

I NOU CONSELL DE JOVES 

La Policia Local de Navàs 
inicia una prova-pilot per 
augmentar la seguretat a 
les zones rurals mitjançant 
el marcatge amb ADN sin-
tètic. Tal com la Policia 
Local i la regidoria de Go-
vernació ja va informar en 
les diferents xerrades in-
formatives celebrades el 
passat mes d’abril, s’inicia 
una prova-pilot emmarcada 
en la zona rural del munici-
pi, bàsicament en masies 
aïllades, amb el marcatge 
d’objectes amb ADN sin-
tètic, cosa que en permet 
fer una localització més efi-
caç. Ja s’ha iniciat el mar-

PROTECCIÓ A L’ENTORN RURAL 
AMB ADN SINTÈTIC

catge en algunes masies 
i es continuarà fent durant 
les pròximes setmanes.

El passat dissabte 10 de 
maig l’Hereu de Navàs, Da-
vid Trias Soler, va ser escollit, 
després de superar un prova 
escrita i una altra d’oral, com 
a nou Hereu de la Catalunya 
Central.
Ara en David és l’encarregat 
de representar a més a més 
de la nostra població, totes les 
comarques de la Catalunya 
Central, i des de l’Ajuntament 
voldríem felicitar-lo per aquest 
nou títol. Felicitats, David! 
D’altra banda, ens plau co-
municar-vos que l’any vinent 
Navàs serà  seu de la procla-
mació de l’Hereu i la Pubilla 
de la Catalunya Central.

NOU HEREU DE LA 
CATALUNYA CENTRAL

La sessió informativa sobre 
l’estat financer municipal, 
que es va celebrar dijous al 
vespre a la sala d’actes de la 
Biblioteca de Navàs, va servir 
per fer un balanç d’ingressos 
i despeses que recull la Li-
quidació del 2013, presentar 
detalls sobre el Pressupost 
del 2014 i l’anunci de la me-
todologia del pressupost del 
2015, que s’obrirà a la parti-
cipació popular.

LES SENTÈNCIES 
LIMITEN LES 
INVERSIONS 
MUNICIPALS

Aquest any encetem la 1a edició de la Fira Jove, un espai 
de trobada entre les diferents entitats del poble, joves in-
novadors i amb idees del poble i de fora, que tindrà lloc el 
dissabte dia 5 de juliol a la plaça i al carrer de l’Església.
Aquest espai vol ser un lloc d’intercanvi d’idees i experièn-
cies, i vol servir perquè els joves del nostre poble tinguin la 
capacitat de tirar endavant els seus projectes personals. 
Durant el dia es realitzarà una petita mostra de diferents
joves que innoven i també petites xerrades i actuacions 
que serviran per amenitzar la diada. 
També hi haurà un espai anomenat 
“mini OMPLE”, un espai d’orientació 
per als nous projectes. Tothom qui 
estigui animat a participar-hi que es
posi en contacte amb el RAIG 
(raig@navas.cat). Cap al vespre hi ha 
convocada una assemblea oberta 
per tal de donar el tret de 
sortida al nou ens juvenil, 
un nou consell de joves
vinculat al teixit associatiu del 
poble i que hem de construir 
entre tots. Us hi esperem! 
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Matrícula gratuïta durant el mes de juny
    Piscines exteriors incloses dins la quota de socis
          Accés gratuït per a nens de menys de 3 anys

l’esport és salut, cuida’t!

S’ha redactat una prime-
ra proposta del Reglament 
de Participació, que regula 
quins seran els mecanismes 
dels quals disposarà el po-
ble per tal de poder exercir 
el dret de participació en la 
política municipal de forma 
constant, i no solament cada 
4 anys. El dia 17 de juny, a 
les 8 del vespre, es realit-
zarà una jornada participati-
va oberta al poble per tal de 
configurar un reglament al 
gust de tothom.

REGLAMENT 
DE PARTICIPACIÓ

L’EQUIPAMENT 
ESPORTIU L’EIX
Des del passat mes de maig 
aquesta instal·lació ha pas-
sat a gestió municipal. S’ha 
mantingut la plantilla, un 
actiu i valor que ja tenia el 
servei. La voluntat és mi-
llorar en el que sigui possi-
ble el servei a l’usuari i les 
instal·lacions. Una de les 
novetats per aquest estiu és 
que els socis/abonats po-
dran gaudir de les piscines 
exteriors sense cost afegit, i 
que durant el mes d’agost el 
complex interior no tancarà 
i oferirà l’horari de 8 del matí 
a 8 del vespre, a excepció 
dels dies de Festa Major.
Durant aquest mes de juny 
la matrícula és gratuïta.

L’Ajuntament rebrà diferents subvencions de la Diputació 
que ajudaran a tirar endavant diferents projectes munici-
pals, de moment hi ha confirmades aquestes:

SUBVENCIONS 
AL MUNICIPI DE NAVÀS

Escola Municipal de Música de Navàs: 2.769€
Projecte educatiu XALAR: 2.535€
Sensibilització sobre la igualtat de gènere: 1.200€
Activitats esportives, 
“No et quedis fora de joc, participa!”: 6.900€
Activitats esportives per a majors de 65 anys: 2.621€
Festa de l’Esport i Marxa Romànica de Resistència: 2.846€
Canvi d’il·luminació a leds Escola Sant Jordi: 4.319€
Canvi a recollida en contenidors per fer compostatge 
a Palà de Torroella: 1.689€
Revista el Cabàs de Navàs: 3.000€
Foment de l’ocupació de locals buits de Navàs: 1.000€
Control de plagues, legionel·la, mosquit tigre...: 6.956,47€
Animals de companyia: 1.000€
Promoció de la Salut: 1.750€
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Durant aquests dar-
rers mesos els diferents 
col·lectius de l’estructura de 
l’administració municipal han 
realitzat diverses formacions. 
Unes 12 persones de la Re-
sidència d’Avis han realitzat 
recentment un curs sobre 
coaching, 15 persones de 
l’administració n’estan fent 
un sobre gestió del temps i 
organització, i altres departa-
ments n’han fet sobre costos 
dels serveis municipals, so-
bre gestió comptable en el 
sector públic, integració als 
serveis socials, sobre cadas-
tre i padró d’habitants. Per la 
seva banda, la policia local va 
participar al Seminari Nacio-
nal per la Gestió Policial de la 
Diversitat; un dels objectius 
d’aquesta formació és pre-
venir i detectar precoçment 
els delictes d’odi, abans que 
simplement reaccionar a les 
seves conseqüències.

FORMACIÓ 
CONTINUADA

L’Ajuntament de Navàs fa oferta pública per a l’adjudicació 
del contracte de subministrament per la instal·lació solar fo-
tovoltaica per a l’Escola Bressol de Navàs. En breu sortirà el 
concurs de la caldera de biomassa de l’Escola Sant Jordi.
(Més informació: http://ves.cat/lq20)

CONCURS PÚBLIC PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES

Un nou membre temporal de la Brigada d’Obres, l’Aleix, es-
tarà durant 6 mesos fent obres d’arranjament a diferents punts 
de la colònia de Palà i a Sant Salvador de Torroella. Es tracta 
d’arreglar deficiències i degradacions que s’arrosseguen, al-
gunes des de fa molts anys. El nou paleta està subvencionat 
íntegrament per la Diputació de Barcelona.

ARRANJAMENTS A PALÀ I A TORROELLA

Aquestes darreres setmanes 
s’ha posat a punt la piscina 
exterior, rejuntant tota la pis-
cina, perimetrals i fent-ne el 
manteniment general.

PISCINA MUNICIPAL

S’ha donat un impuls en 
l’arranjament de parcs i jar-
dins a tot el municipi. S’han 
plantat arbres al parc de 
l’estació, arranjament de la 
gespa a la plaça Gaudí o 
gespa de la piscina, 
entre altres.

ENDREÇA ENTORN 
MUNICIPAL

ioga
karate
pilates
piscina
spinning
body-pump
sala de màquines


