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Els quatre nous tríptics que 
mostren l’oferta turística, 
variada i prou atractiva del 
municipi de Navàs, han tin-
gut molt bona acollida. Els 
fulletons tenen la missió de 
reforçar l’oferta local a partir 
de les possibilitats específi-
ques de cada nucli/zona, al-
hora que esdevenen petites 
guies de visita cap a indrets 
concrets.
Castelladral al centre i com 
a antic cap, és el símbol de 
paisatge per excel·lència, 
obert als quatre vents. Sant 
Cugat del Racó, la joia romà-
nica que obre també la porta 
a la descoberta arqueològica 
en els dominis de sant Pere 
de les Cigales, on els vestigis 
vitivinícoles i les necròpolis 
testimonien riqueses passa-
des. Ja al Cardener, l’antiga 
colònia de Palà, és emblema 
del tèxtil, però sense perdre 
la singularitat de pertinença 
a la ruralia de Torroella. Pel 

ELS ATRACTIUS DE NAVÀS 
EN QUATRE TRÍPTICS

cantó del riu Llobregat, a 
Navàs, el poble jove i «molt 
capaç» que viu a recer del riu 
que el va fer créixer, sense 
deixar-se anar de la mà del 
món rural, al qual s’obre a 
partir del veí nucli del Mujal i 
segueix cap a ponent. És «el 
caràcter d’una terra».
Els tríptics es podran trobar a 
l’ajuntament, en establiments 
d’oferta turística, tant en el 
propi terme com en l’entorn 
immediat.
Així mateix, en el marc del 
maridatge de la mostra de 
vins, el municipi de Navàs va 
estrenar un nou vídeo promo-
cional, creació de Jordi Puig 
Batlló, on l’essència del ter-
me, de la seva gent i les seves 
festes esdevenen imatges, i 
on els nostres paisatges són 
poc menys que poesia. Una 
petita gran producció que 
trobareu a la pàgina web de 
turisme de Navàs:
http://turisme.navas.cat/

L’Ajuntament de Navàs apro-
varà en breu el Pla Especial 
Urbanístic de Protecció del 
Patrimoni i Catàleg de Béns 
Arquitectònics, Històrics i 
Ambientals del municipi, for-
mat per 227 fitxes de béns 
catalogats. El treball ha estat 
realitzat pel Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local de 
la Diputació de Barcelona.
El projecte incorpora el nu-
cli urbà de Navàs, els nu-
clis rurals de Castelladral i 
el Mujal, i la colònia de Palà 
de Torroella, amb l’estudi de 
l’evolució urbana i històri-
ca del municipi, la memòria 
justificativa, una normativa, 
els plànols de situació dels 
elements, la carta arqueolò-
gica actualitzada, l’estudi de 
paisatge i el document am-
biental estratègic.
A causa de l’àmplia extensió 
del municipi, gran part dels 
seus valors patrimonials es 
concentren en el món rural. 
D’entre aquests, cal desta-
car les esglésies de Sant Cu-
gat del Racó, d’estil romànic 
llombard, coronada per un 
singular cimbori cilíndric, 
Santa Maria de les Esglé-
sies, Santa Creu del Mujal, 
Santa Fe de Valldeperes i 

PLA ESPECIAL PER 
PROTEGIR EL PATRIMONI

Sant Genís de Masadella.
El municipi compta amb im-
portants masos amb gran 
qualitat arquitectònica i va-
lor històric com Puig-gròs, 
el Castell, la Capçada, el 
Sunyer, Vallbona, Masadella, 
l’Alzina, el Soler, Can Ribas, 
Can Vall, la Rovira, Comapo-
sada, la Garriga i la Llesteno-
sa. També cal fer esment de 
les nombroses tines i prem-
ses  excavades a la roca que 
es troben  arreu,  i amb gran 
concentració al Pla de Sant 
Pere, testimonis del passat 
vitivinícola del territori.
De Navàs, l’interès patri-
monial recau en edificis 
d’arquitectura modernista 
i noucentista del segle XX i 
en l’església de la Sagrada 
Família, del mestre d’obres 
Pau Duarri, amb el campa-
nar de l’arquitecte Bernadí 
Martorell.
El conjunt arquitectònic de 
Palà de Torroella, una de les 
colònies tèxtils més ben con-
servades del riu Cardener, 
amb el mas Palà, l’església 
del Roser, el convent, la casa 
de l’amo, l’antiga porteria, 
els jardins i horts, el teatre, 
la fàbrica,  el molí i les cases 
dels treballadors.

El cuiner David Garcia del restaurant To+ i el president de la DO 
del Pla de Bages, l’enòleg Joan Soler, van ser els amfitrions del 
Maridatge de la Mostra de Vins del municipi de Navàs, en el 
marc del programa d’actes de l’Arrossada de Castelladral. El 
Maridatge fa cinc anys que se celebra al teatre municipal de 
Palà de Torroella i ha esdevingut un acte social i gastronòmic 
que posa en valor la memòria viva de la terra, amb vins de co-
llita pròpia cada vegada millor elaborats.
Els vins escollits van ser de Ramon Manubens, Marc Coma-
posada, Astrid Manubens, Roger Subirana, Martí Just i Ferran 
Costa, que van maridar amb plats dissenyats per David Garcia.
Enguany la festa va comptar amb l’actuació musical de Martí 
Riera i Berta Sala, i el esquetxos del grup de teatre infantil de 
Palà de Torroella.
Un esplèndid Sopar de Vinya a l’Alberg, i l’Arrossada de Caste-
lladral que va aplegar mig miler de persones, van completar un 
cap de setmana animat i rodó.

MARIDATGE: MEMÒRIA VIVA DE LA TERRA
Des de l’àrea de drets so-
cials, en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, 
s’ha el·laborat una diagno-
si per tal d’implementar un 
pla d’igualtat amb l’objectiu 
de definir les polítiques pú-
bliques en matèria gènere, 
orientat a millorar i equilibrar 
la situació de dones i homes 
al territori. 

PLA D’IGUALTAT

Els infants del col·lectiu Xalar participen en el concert AMAL-
GAMA, projecte final de carrera de la navasenca alumna de 
pedagogia de flauta travessera Mercè Redorta Domènec.
El passat 24 de març l’auditori de l’Escola Municipal de Música 
es va omplir de públic familiar en el concert que els infants van 
oferir sota la direcció de Mercè Redorta i l’atenta mirada de les 
famílies i públic assistent.
Aquest projecte es va iniciar el mes d’octubre dins el marc de 
Música Comunitària en col·laboració amb l’àrea de Drets So-
cials de l’Ajuntament de Navàs i l’Escola Municipal de Música i 
neix amb l’objectiu d’apropar als infants a la música com a eina 
per lluitar contra les desigualtats socials.
Darrerament el Xalar ha fet descobertes de diferents serveis 
com el dentista del CAP, on pertany la fotografia i Canal N.

CONCERT I ACTIVITATS DEL XALAR

Concebut com una eina de 
treball transversal, aquest pla 
incorpora totes les àrees del 
Consistori per tal d’introduir 
el principi d’igualtat en totes 
les actuacions municipals 
i fer-les extensives a tota 
la ciutadania per tal de fo-
mentar la igualtat de gènere 
i eliminar qualsevol tipus de 
discriminació.

Un total de 673 persones, que equival al 13,5% de la població 
amb dret a vot, han escollit a què es destinaran els 70.000€ 
que s’havien destinat als pressupostos participatius del 2016. 
El recompte de vots, va constatar que de les 28 propostes 
presentades se’n duran a terme 16, un 57%, de les quals no-
més una no es podrà fer íntegrament atès que no ha assolit la 
totalitat del seu pressupost. 
El llistat de les propostes que s’inclouran al pressupost del 
2016 són les següents:

1. Equip de so a l’auditori de l’Escola de Música: 1.200€
2. Rehabilitar el mur de Castelladral: 2.000€
3. Tancar el camp de futbol petit: 2.700€
4. Canviar els vestits dels gegants Jordi i Montserrat: 3.400€
5. Dotar d’equip de so el Casal Sant Genís: 4.900€
6. Col·locar gronxadors al Parc de l’Estació: 1.800€
7. Canviar els tendals correders de la Quitxalla: 1.700€
8. Esterilitzar els gats de carrer: 5.000€
9. Arreglar el paviment del carrer de la Pau: 3.100€
10. Ambientació de patis i cantina a l’IE Sant Jordi: 6.000€
11. Millorar l’acústica del pavelló Municipal d’Esports: 4.200€
12. Canvi de la il·luminació de Palà de Torroella a LED: 15.100€
13. Instaurar un concurs de relats breus: 2.500€
14. Canviar les cadires de la Sala d’Actes de la Biblioteca: 6.400€
15. Parc infantil al Barri de la Residència: 7.200€
16. Passos elevats al Passeig de la Circumval·lació nord: 6.900€

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016



OBRES CARRETERA DEL MUJAL

PÀRQUING DE L’ANTIC CINEMA 
DE LA COOPERATIVA
Al Ple del mes de març es va aprovar el reglament d’ús de 
l’antic cinema de la Cooperativa, el qual després de diverses 
intervencions, s’obrirà al públic com a aparcament destinat 
a millorar la circulació a la zona de l’Ajuntament i del CAP. 
És per aquest motiu que les dues places reservades per al 
metge o metgessa es traslladaran en aquest espai, alliberant 
les places de la plaça del Ajuntament. També hi haurà dues 
places destinades a càrrega i descàrrega i una plaça per a 
persones amb mobilitat reduïda. La resta, 12 places, queden 
subjectes al reglament de la zona blava i es requerirà l’ús del 
rellotge horari amb una limitació temporal d’1 hora i 30 minuts. 
La particularitat o novetat d’aquesta zona serà la reserva de 
les places per al veïns de la zona, que fora de l’horari de zona 
blava només s’hi podrà aparcar amb l’autorització correspo-
nent que s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament. Aquesta regula-
ció especial ve motivada per la imminent prohibició d’aparcar 
al C/ de la Pau fins al C/ Barcelona, ja que aquest tram de ca-
rrer és molt estret i els cotxes han d’estacionar sobre la vorera, 
provocant-hi desperfectes i molèsties als vianants.

Durant les Festes de Nadal van començar les últimes obres 
pendents del 2015, l’adequació de la carretera del Mujal per 
tal d’evitar inundacions al barri de Cal Miquel. Aquestes obres 
s’han desenvolupat paral·lelament amb les obres del clave-
gueram del C/ Alcalde Serra (112.500€) i per aquest motiu 
s’han allargat més del previst. Val a dir que l’inici de les obres 
es va demorar per diversos motius, un dels més significa-
tius va ser que part de les obres s’han realitzat al municipi de 
Balsareny i mancava el seu permís per poder començar. Un 
cop solucionats tots els entrebancs, s’han realitzat les obres 
consistents en fer uns passos elevats per evitar l’entrada de 
l’aigua en superfície, l’arranjament de les voreres per adaptar-
les a l’alçada necessària per evitar el pas de l’aigua i s’hi han 
instal·lat diversos embornals que ajudin a captar l’aigua que la 
xarxa pugui assumir.
El finançament de l’obra surt en una part dels pressupostos 
participatius 2015 on es van aconseguir 30.366€ per aquest 
projecte, insuficients per cobrir la primera fase de l’obra que 
ha pujat 42.070,49€ i que gràcies a l’esforç de l’Ajuntament 
s’ha pogut finalitzar. En poc temps, es procedirà a fer la se-
gona fase, que està pressupostada en 51.276,06€ i que con-
sistirà en realitzar els passos elevats dels següents carrers, 
arreglar les voreres i fer un gran col·lector a la carretera de 
Berga, solucionant el problema en tota la carretera i evitant 
que l’aigua sobrant provoqui problemes en una altre zona.

JA ES POT PAGAR 
AMB TARGETA DE 
CRÈDIT A L’OAC

Des de mitjans de febrer 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania compta amb un termi-
nal de pagament per targeta 
de crèdit, per tal de facilitar 
i agilitzar els pagaments de 
diferents taxes que es poden 
pagar a la mateixa oficina. 
Amb aquest terminal els ciu-
tadans s’estalvien haver de 
passar per l’oficina bancària 
o haver de portar efectiu.
Aquesta possibilitat de pa-
gament complementa l’opció 
existent de pagament amb 
efectiu a l’OAC. amb aques-
ta adquisició s’intenta mi-
llorar les opcions d’atenció 
al ciutadà i s’engloba dins 
la posada en funcionament 
en un futur del portal de pa-
gaments on line del mateix 
ajuntament.

FESTA DE L’ARBRE

Alumnes de primer i segon 
de primària de les esco-
les de Navàs van partici-
par a la Festa de l’Arbre 
que es va fer a la plaça de 
l’Ajuntament, arran de la 
caiguda i tala de dos grans 
arbres que estaven malalts. 
A la festa també hi van parti-
cipar els de l’Escola Bressol 
Quitxalla.
Uns 50 alumnes del col·legi 
Sant Josep van plantar un 
avet i calèndules en una 
de les jardineres de fus-
ta que s’ha ubicat a les 
instal·lacions de l’Eix.
Els 80 alumnes de l’institut-
escola Sant Jordi, van plan-
tar maduixeres que fruitaran 
al pati de l’Escola de Músi-

AJUTS TRANSPORT 
ESCOLAR

L’Ajuntament de Navàs ha 
concedit una vintena d’ajuts 
econòmics als estudiants de 
Navàs que cursen estudis 
secundaris postobligatoris 
reglats en centres públics o 
adscrits a centres públics 
fora del municipi de Navàs, 
i utilitzen el transport públic 
per al seus desplaçaments. 
Els beneficiaris han d’estar 
empadronats al municipi, es-
tar matriculats al centre, no 
estar en possessió de titula-
cions acadèmiques d’igual o 
superior nivell a la dels estu-
dis per als quals se sol·licita 
beca, ser usuari del transport 
públic per desplaçar-se als 
centres educatius de referèn-
cia i la justificació de despe-
ses de viatge.
El pagament dels ajuts es fa 
per trimestres.

ca, i van ajudar a plantar un 
cedre. De la resta del parte-
rre en resta un bolet escul-
pit amb xerrac a partir de 
la soca d’un dels arbres ta-
llats. Les flors i les maduixe-
res comprades han estat fi-
nançades amb els donatius 
que les entitats van donar 
com a ofrena floral l’11 de 
setembre de l’any passat.
Per plantar els arbres s’ha 
utilitzat terra orgànica i com-
post aportat pel Consorci 
del Bages per a la Gestió de 
Residus que s’obté a partir 
de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica de la co-
marca del Bages, i per tant, 
procedent en part de casa 
nostra.

Es tracta d’uns pressupos-
tos basats en l’austeritat tot 
mantenint els serveis públics 
que s’ofereixen, tot contro-
lant la despesa pública, i cer-
cant la recerca de l’estalvi, 
l’eficiència i l’eficàcia en la 
gestió municipal, al mateix 
temps que se segueix reduint 
l’endeutament, del qual en-
guany se’n pagaran 632000€ 
i que a final d’any signifi-
carà que encara quedaran 
3.095.000€ per pagar.
El pressupost, en termes 
consolidats (incloent-hi la 
Residència d’Avis munici-
pal), per al 2016 ascendeix a 
6.934.338,89€, el que suposa 
una reducció d’1.836.674,6€ 
respecte a l’exercici anterior, 
el que suposa un -20,94%. 
Bàsicament aquesta reducció 
ve donada perquè l’any pas-
sat es va demanar un crèdit 
per fer front a la sentència de 
la piscina (1.681.603,03€) en 
un pagament únic. Enguany 
es començaran a pagar les 
anualitats d’aquest crèdit. El 
pressupost de l’Ajuntament 
(sense la Residència) és de 
6.033.366,89 €.
Pel que fa a la societat mu-
nicipal “Serveis municipals 
Navàs”, que s’encarrega de 

PRESSUPOST 2016
la gestió pública de l’aigua, 
i també s’encarrega de 
l’Eix, espai de Lleure i Sa-
lut ascendeix a la quanti-
tat de 900.495,32€, dels 
quals 400.494,32€ estan 
vinculats al servei d’aigües 
i 500.001,00€ a la prestació 
del servei municipal del com-
plex esportiu de l’Eix.
Pel que fa al pressupost de 
l’Ajuntament cal destacar 
que es municipalitzarà el 
servei de neteja viària i això 
comportarà un augment de 2 
places ocupades per peons 
de neteja viària. A la Residèn-
cia s’està fent un ajustament 
de la plantilla que comporta 
una ampliació de places i 
també l’ampliació de la plaça 
de direcció de 30 a 40 hores. 
Tot plegat entre les 2 entitats 
significa un augment pel que 
fa a despeses de personal 
del 0,89% respecte al pres-
supost de l’any passat. A 
Serveis Municipals de Na-
vàs també s’ha contractat un 
electricista que desenvolu-
parà les tasques de conser-
vació i manteniment de les 
diverses instal·lacions muni-
cipals (Eix, Residència d’Avis 
i Ajuntament), que fins ara es 
venien desenvolupant amb la 

contractació de serveis ex-
terns.
Les despeses en béns, ser-
veis i transferències co-
rrents es redueixen un 
3,45% amb una previsió de 
1.912.226,92€. La reducció 
bàsicament ve per les po-
lítiques d’estalvi energètic 
tant pel que fa a tancaments, 
consums de biomassa i 
instal·lació de llums Led.
Pel que fa a les transferèn-
cies corrents s’han ajustat 
diverses àrees i s’han am-
pliat els diners per les ajudes 

assistencials, les beques de 
llibres i de transport escolar. 
I també s’ha creat una nova 
subvenció dins un pla per 
dinamitzar els locals buits al 
mateix temps que s’han co-
mençat a executar les mesu-
res econòmiques de suport 
a l’obertura de nous establi-
ments. També és important 
destacar que s’ha creat un 
fons de contingències per 
agilitzar l’atenció a imprevis-
tos tant a l’Ajuntament com 
a la Residència per un valor 
total de 83604,87€.
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hi inclou la sentència dels terrenys 
de l’ampliació de l’Escola Sant Jordi, 
223.902,72€
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Gràfic despeses per àrees

Gràfic inversions

Pressupostos Participatius: 

97.554,83€
S’hi inclou tot el programa de 
canvi de llums a LED al municipi

Altres inversions:

186.927,97€
Entre les quals hi ha: ampliació 
el Cementiri municipal, 33.142,36€; 
la urbanització de carrers, 88.729,95€

Sentència dels terrenys 
de l’ampliació de 
l’Escola Sant Jordi: 

223.902,72€


