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Butlletí mensual d’informació municipal - Ajuntament de Navàs

MANTENIMENT DEL MUNICIPI
· Arranjament de voreres:
dins de les possibilitats que
tenim anem arranjant algunes voreres dels carrers de
Navàs. (1)
· Arranjament dels conductes de la calefacció del
Club d’Avis; s’està treballant en la substitució de les
canonades de la calefacció
del Club d’Avis a causa del
seu deteriorament. Està
previst resoldre-ho durant
aquest mes de juliol. (2)
· Arranjament del forat de la
carretera d’El Mujal a Castelladral: la Brigada Municipal ha arranjat un forat a
l’asfalt que feia perillosa la
circulació dels vehicles. (3)
· Continuen els arranjaments
a Palà de Torroella. (4)
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MÉS RECURSOS
HUMANS PER A
LA BRIGADA
MUNICIPAL
NOVA ROTONDA
A LA CARRETERA DE BERGA
Una nova rotonda situada a l’encreuament de la Carretera de
Berga amb la de Gaià serà l’encarregada de pacificar el trànsit d’aquest indret. Es volen evitar esperes innecessàries als
semàfors i alhora impedir l’entrada de vehicles a velocitats
excessives, entre altres objectius. D’aquí a uns mesos tots
i totes podrem valorar si la iniciativa és efectiva i continuar
prenent decisions.

50 ANYS DEL JORDI I LA MONTSERRAT
Els Geganters de Navàs ja comencen a preparar els 50 anys del
Jordi i la Montserrat, que els celebraran el 2016, i per aquest
motiu estan fent una recerca de tots els ex-geganters per
tal de recollir material gràfic i documental. Els que hi vulguin
col·laborar es poden dirigir a: exgegantersnavas@gmail.com.

L’Ajuntament de Navàs, a través del Consell Comarcal del
Bages i el Servei d’Ocupació
de Catalunya, contractarà a
finals de juliol tres persones
com a auxiliars de la Brigada
Municipal durant 6 mesos mitjançant la següent subvenció:
“Programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de
la Renda Mínima d’Inserció
(RMI)”.
La finalitat del projecte és fomentar l’ocupabilitat de les
persones perceptores de la
RMI mitjançant l’adquisició
d’experiència laboral i formació professionalitzada.

ÈXIT DEL
VIRUS JOVE
El Virus Jove 2014 ha estat un èxit d’inscripcions
de nens i nenes d’entre 3
i 15 anys; en total, més de
230. Les activitats lúdicoesportives les coorganitzen
el Consell Esportiu Comarcal
i l’Ajuntament de Navàs. Un
agraïment als monitors/es
que converteixen aquest dies
d’estiu en divertides jornades
educatives.

L’ARXIU FOTOGRÀFIC, EN FUNCIONAMENT
El circuit de funcionament de
l’arxiu fotogràfic ja està en
marxa, incloent el programa
de gestió, i ja han han arribat
les primeres fotografies. Tots
els ciutadans que vulguin poden fer arribar les seves fotografies a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament.
Un especial agraïment als voluntaris que s’encarregaran
de recollir les fotografies i
entrar-les a l’arxiu, així com a

l’arxiver municipal, sense ells
no seria possible
Per a més informació:
oac@navas.cat o trucar a
l’Ajuntament de Navàs.

BONA ACOLLIDA DE LA
1A FIRA JOVE:
INNOVADORS I AMB IDEES
La diversitat d’activitats van atraure públic de totes les
edats. Els més menuts de tots van poder gaudir de la música de la Carla Galiot, i els més grans amb les cançons de
la Coral Nova. El taller de creativitat empresarial, amb Antròpic estudis, va mostrar formes alternatives d’empresa
o cooperatives. També es van presentar iniciatives interessants com el projecte de Ràdio Terra; i les actuacions
musicals dels locals Konydegos o els 7 Vetes van fer la
jornada més distreta.
Des de la Regidoria de Joventut volem agrair l’acollida de
la fira i animar els joves a innovar o a reinventar sense por.

LA NOVA ENTITAT JOVE

20 ANYS DELS FOCS
Ara farà 20 anys dels incendis que van arrasar les nostres contrades. Uns incendis
on el gran protagonista va ser
l’acció col·lectiva de la gent
per col·laborar en l’extinció.
Centenars i milers de voluntaris
d’arreu del territori, les ADF, els
pagesos, els Bombers i tots els
cossos de seguretat, tothom
va viure amb intensitat aquells
llargs dies. Dies de desolació,
desesperació, impotència, esgotament... però també de solidaritat i unió davant d’aquell
episodi. Un desastre que va
marcar un abans i un després
en l’extinció d’incendis. Hi ha

hagut moltes millores organitzatives, i sobretot el gran canvi
ha estat en els avions i helicòpters que ara són clau per
la rapidesa d’intervenció. En
aquell moment ja es parlava
de la prevenció, de la importància que els boscos estiguin
nets; avui, 20 anys després,
s’ha fet molta feina, però segur
que insuficient. Avui, 20 anys
després, ens tanquen la torre
de vigilància de Castelladral
i treuen l’helicòpter dels comandaments a la Regió Centre. Tornem a viure contradiccions, ens costa aprendre del
passat.

CURSOS GRATUÏTS
Des de l’Ajuntament de Navàs us oferim tres tallers formatius
gratuïts amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial per
promoure la millora de la competitivitat de microempreses i
PIMES, i enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives empresarials, ja sigui tant en línies de
treball de foment a l’esperit emprenedor com a la consolidació
i creixement d’empreses de recent creació.
Els cursos són: Linkedin com a generador de negocis (2 hores), 25 de setembre; La gestió eficaç del temps és molt rendible (4 hores), 30 de setembre; 10 claus per vendre més al
segle XXI (12 hores), 13, 20 i 27 d’octubre. Tots ells estan subvencionats per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Navàs.
Per a inscripcions i més informació: Ajuntament de Navàs
(Mireia Chavarria) Tel. 93 839 00 22 / chavarriabm@navas.cat

Durant la Fira Jove també es va poder participar en la
creació de la nova entitat jove de Navàs, aportant suggeriments o proposant noms. A l’assemblea oberta que es
va realitzar a les 9 del vespre es van dibuixar les primeres
línies a seguir per a la nova entitat tot esperant la incorporació de nous membres per acabar de definir-les, així
com el nom. Amb tot, es va copsar la voluntat de ser una
entitat àmplia sense ideologies polítiques i desvinculada
de l’Ajuntament. Estigueu atents a les xarxes socials.

LICITACIONS
PER OBRES
MUNICIPALS
Les empreses que vulguin poden presentar una
proposta al concurs per a
l’adjudicació de les obres de
la caldera de biomassa de
l’Escola Sant Jordi. En breu
també sortirà la licitació de
les obres de la Pallissa de
Castelladral. Consulteu el
perfil del contractant al web
www.navas.cat

NITS D’ESTIU
AL PASSEIG
El dissabte dia 5 es va celebrar la primera nit d’estiu
al passeig amb un ball amenitzat per David Swing a
l’alçada del Videoclub Chaplin. Molta gent s’hi va acostar per ballar una estona ja
sigui amb parella o en formació lineal. El primer cap
de setmana d’agost es repetirà la festa passeig amunt, a
l’alçada de la Biblioteca.
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