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La Placeta

ACTUACIONS DE MILLORA
L’últim trimestre del 2017 ha
servit per donar un impuls
al manteniment i millores
de l’espai públic del nostre
poble. En total s’han invertit més de 200.000€ en diferents àmbits, com poden
ser manteniment de voreres
o l’arranjament de carrers.
S’ha reasfaltat la pujada del
Sant Jordi (1) i també varis carrers del barri de Cal
Miquel. S’han fet obres de
manteniment en voreres de
tot el poble, amb més concentració a la Carretera de
Berga. S’han fet rampes en
varis punts del poble per
millorar l’accessibilitat (2).
S’han arreglat les jardineres
del passeig i altres punts que
feien falta (3). I s’han arranjat
els parcs infantils de Cal Miquel i de l’Estació (4).
I som conscients que queden moltes coses per fer que
anirem fent de cara al 2018, i
els recursos són limitats i no
podem arreglar tot el poble

en un sol any.
Des de principis de legislatura cada any hem asfaltat
carrers, hem fet voreres noves i fins i tot l’arranjament
del passeig Circumval·lació
a l’alçada de l’institut vista
la passivitat de la Diputació
per solucionar aquest punt.
En fem una valoració positiva d’aquesta mitja legislatura, tenint en compte l’estat
en que estaven els carrers el
2015 i la capacitat econòmica de l’Ajuntament.
També tenim 2 projectes sobre la taula per urbanitzar
punts del poble que no ho
estan i esperem fer-ho durant
el 2018. Seguim treballant
per tenir un poble arreglat i
endreçat, i agraïm els esforços de tots i totes les que ens
feu arribar les informacions
de punts on cal fer manteniment. Sense la vostra ajuda
és molt difícil detectar tots
aquest punts. Gràcies!
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OBRES AL CAMP DE FUTBOL

La proposta presentada als
pressupostos participatius
per la gent de Palà de Torroella, ja està finalitzada. La
proposta es centrava en la
millora del carrer del Roser,
sobretot en la recollida de
les aigües de la pluja ja que
abans causava desperfectes a la via pública cada cop
que plovia.

El CE Navàs estrena junta per aquesta nova temporada. Tot
el nou equip ja s’ha posat a treballar i des de l’Ajuntament
ja s’han finalitzat les obres dels laterals del camp de futbol.
D’aquesta manera queda tot el graó lateral rebaixat, minimitzant el risc dels jugadors i jugadores. També s’han fet obres
a l’interior dels vestuaris i als sostres on hi havia algunes
goteres. Encoratgem a la nova junta en aquesta etapa que
comencen i esperem que tinguin molts èxits i encerts.

Arran de la petició d’alguns
veïns hem aprofitat les
obres per millorar també la il·luminació exterior
i actualitzar-la al sistema
LED. També s’ha aprofitat
per deixar els camins més
ferms ja que és una zona on
la gent del poble hi passeja.
S’ha millorat l’accés als garatges i arreglar les escales
d’accés als horts. Aquestes
millores en breu finalitzaran.
També s’ha finalitzat l’obra
de formigonar el carrer que
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INICI PORTA A PORTA EL 26 DE GENER
Cada dia tenim més a prop
l’inici del servei de recollida de residus Porta a Porta. La implantació del nou
sistema permetrà la retirada
dels contenidors del carrer
(excepte el del vidre) i la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a
l’abocador.

OBRES DE MANTENIMENT A PALÀ
dona accés a l’església, el
ferm estava molt malmès i
suposava un perill accedirhi, sobretot amb el fred.
S’han col·locat també unes
baranes per l’accés al pas
de vianants de l’entrada de
Palà, donant més seguretat
a les persones i a la gent
amb mobilitat reduïda.
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PER FESTES CONSUM RESPONSABLE
AMB NAVÀS SA

En els pròxims dies tots els
domicilis del municipi de Navàs a excepció dels de Palà
de Torroella, rebran una carta on s’informarà de quan i
com es farà la implantació
del nou sistema. Recordem
que el servei de recollida de
residus Porta a Porta a Palà
de Torroella, es realitzarà des
de Súria, quan també implanti aquest nou model de
recollida.
En aquesta carta es convocarà a tots els veïns a les
sessions informatives on es
farà entrega gratuïtament del
material que es necessitarà
per lliurar els residus davant
de casa. Així mateix, també

s’informarà de com fer correctament la tria de les diferents fraccions.
Aquestes sessions informatives es faran al llarg de 10 dies
al Club d’Avis, començant el
dia 8 de gener i acabant el
dia 16 de gener per als veïns
del nucli de Navàs i del Mujal. El dia 20 de gener, es farà
la sessió a Castelladral per

als disseminats.
Pel que fa als grans productors en els pròxims dies
també se’ls farà arribar els
cubells per les diferents
fraccions de residus. Recordar que la informadora ambiental del Porta a Porta està
a la vostra disposició per a
qualsevol dubte al telèfon:
681653348.

Continua la campanya comercial de productes de proximitat i ecològics als comerços i restaurants del nostre municipi. Durant aquestes festes podem accentuar encara més el
sentit de les nostres compres. Trobareu identificats els productes de proximitat, ecològics i locals. Escollint-los ajudem
a tancar el cercle de l’economia local i de la sostenibilitat. Al
mateix temps, podreu timbrar els cartronets amb les vostres
compres i aconseguireu una bossa de roba de regal. A més,
entrareu en el sorteig de les paneres de productes ecològics
i vals de 50€ en consum. El darrer sorteig el vam fer a Cal
Valentí durant un tast de vins d’un celler bagenc i productes
elaborats pel propi l’establiment, el proper serà el 15 de gener de 2018.
Cubells que es donaran als veïns.
El de 25l. per treure el rebuig i l’orgànica davant de casa
i el cubell reixat de 10l. per recollir l’orgànica a casa.
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UNA FIRA DE TARDOR GASTRONÒMICA
La gastronomia, els productes ecològics i de proximitat
van ser els protagonistes
de la Fira de Tardor 2017.
La plaça de l’Ajuntament
va aplegar 80 parades
d’artesans, 250 puntaires, la
Roda d’Esbarts i tallers de
fusta i xocolata, entre altres.
Una caminada “Entrevinyes”, amb record nostàlgic
per Josep Obradors Cam-

prubí (El Conrado), visita al
celler de les Cases, un esmorzar popular i el Tastaentorn amb cuina de cal Fuster de Serrateix i l’Alberg de
Castelladral van caminar de
bracet amb jocs educatius
per la mainada, set projectes
cooperatius i actuacions musicals.El lliurament de premis del II Concurs de Relats
Breus i sardanes, van completar el programa d’actes.

CONVOCATÒRIES
L’Ajuntament de Navàs ha
fet una convocatòria per a la
contractació en pràctiques
de Joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a un/a
tècnic/a de cultura, memòria
històrica i patrimoni. El concurs l’ha guanyat Mireia Vidal
Guiu, que ja treballa des del
dia 30 de novembre. El programa està finançat per la
iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu
2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.
Una dotzena de persones
han participat en el curs gratuït dirigit a empreses i comerços, organitzat des de
l’OMPLE i en col·laboració
amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
«Com captar els primers
clients», va donar pautes i
coneixements per augmentar el nombre de vendes i
com realitzar correctament
l’estratègia comercial del negoci.

REDUÏM RESIDUS
La Setmana Europea de la
Prevenció de Residus s’ha
fet present a Navàs amb una
exposició a la Biblioteca cedida per la Diputació de Barcelona, on es dóna a conèixer les característiques i la
importància de la gestió dels
residus, per tal d’afavorir i
incrementar la participació
de la ciutadania en la presa de decisions ambientals.
També es va fer un Mercat
d’intercanvi de jocs, joguines i roba, i el Lliurament de
«portaentrepans» a l’alumnat
de 3r de primària dels centres escolars de Navàs.

L’OMPLE organitza un curs
de monitors/es d’activitats
de lleure, que s’ha pogut
organitzar gràcies als diners
rebuts per a Formació dels
pressupostos participatius
d’aquest any. La intenció
d’aquesta formació és la de
millorar l’ocupabilitat dels
navassencs i navassenques
i permetre que gent amb
menys poder adquisitiu el
pugui realitzar, ja que està
subvencionat. Va dirigit a
majors de 18 anys. Un curs
imprescindible per a treballar en empreses relaciona-

des amb l’educació, l’oci i
el lleure. Les inscripcions es
fan a l’OMPLE i el curs intensiu es fa el 15 de desembre
al 27 de desembre.
L’Ajuntament de Navàs ha
convocat un concurs oposició de dues places d’agent
de la Policia Local. Les bases són al tauler d’anuncis
de la seu electrònica a la
web: navas.cat. La selecció
d’aspirants es farà a través
d’un concurs-oposició lliure
i constarà de diferents proves d’aptitud física, un exercici de coneixement de la
llengua catalana i respondre
un qüestionari de respostes
alternatives.
Aquest
Ajuntament
ha
creat molts llocs de treball
nous en aquesta legislatura i a més a més, gràcies a
l’OMPLE molta gent ha pogut trobar feina i arrencar els
seus projectes. En aquest a
punt on ens trobem, hi ha
la convocatòria d’una plaça
de xòfer-peó i 4 de peons
de recollida. A aquests 5
llocs hem d’afegir la plaça
de xòfer-cordinador que ja
s’ha fet el procés de selecció i una altra d’informadora
ambiental, que està coberta des del novembre. Així
doncs, el Porta a Porta suposa la creació de 7 llocs
de treball, i a més a més un
estalvi econòmic pel poble
que ja s’ha vist reflectit amb
la reducció de l’import de
la taxa d’escombraries pel
2018 i una reducció important del impacte ambiental
de la nostra vida quotidiana.

FORMACIÓ GRATUÏTA PER EMPRENEDORS
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Omple Navàs vam realitzar la formació gratuïta sobre Com captar els
primers clients a la Sala d’Actes de la Biblioteca Josep Mas
Carreras a càrrec de la consultora experta en màrqueting i
vendes Mónica Mendoza de Energivity Consulting. Van assistir-hi 14 persones, empresaris/es navassencs/ques i també de la comarca del Berguedà i l’Anoia. Agrair la seva participació als/les assistents/es i animar a tothom a participar en
les següents activitats que realitzem.
Si teniu propostes que us agradaria que féssim, no dubteu en
enviar correu a: omple@navas.cat

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

LA MÚSICA A LA QUITXALLA

Unes cinquanta persones van donar suport als actes del dia
en contra de la violència de gènere que es va fer el dia 25 de
novembre al passeig de Ramon Vall, organitzat per la regidoria de Drets Socials. Una pancarta amb la paraula STOP va
presidir l’acte. Es va llegir el manifest que aposta per construir una societat que no toleri la violència masclista com a
necessitat urgent i es va posar un clavell vermell per cada
víctima de gènere.

Del 20 al 24 de novembre l’escola bressol Quitxalla ha celebrat la setmana a la música. La música ens fa créixer i ha permès gaudir d’un ampli ventall d’activitats musicals, escoltant
el so dels instruments i amb activitats musicals en família.
Ens han acompanyat els sons del saxo, el clarinet, l’acordió,
la flauta travessera i el violí. També es va fer un concert molt
participat, amb l’alumnat, les famílies i l’escola, a qui volem
donar les gràcies.

GASTRONOMIA I PROXIMITAT
AL T’APASSIONA

COMENCEM UN NOU CURS
DEL CONSELL D’INFANTS

Del 9 al 19 de novembre Navàs va celebrar l’edició 2017 del
Nàvas T’apassiona. Van ser dos caps de setmana, que es van
fer curts, on 9 restaurants del municipi van elaborar 18 tapes
amb productes de proximitat maridades amb vins del celler
bagenc Collbaix. Un dels objectius d’enguany era fomentar
la relació entre restauradors i productors de proximitat. Ja
estem preparant millores i canvis per la propera edició.

CASAL TXUTXUÀ
El passat 4 de novembre vam començar un petit gran projecte.
El Xalar arriba també a Palà de Torroella, on els nens i nenes
del Cardener poden gaudir d’un espai d’aprenentatge, lleure i
acompanyament ajudats per una bona colla de voluntaris.

La primera setmana de novembre els nens i nenes de 5è
de les escoles de Navàs van poder gaudir d’una dinàmica
d’allò més divertida a càrrec dels alumnes del cicle formatiu
d’integració social de l’EDN. Els van preparar tot un seguit
d’activitats que van realitzar com una gimcana per tal de valorar l’esforç, la col.laboració entre els companys/es i la cooperació. D’aquesta manera els nens i nenes es van motivar per
presentar-se com a consellers i conselleres del nostre poble.
Juntament amb els alumnes de 6è que ja formàven part del
Consell d’Infants el curs passat, els nous consellers i conselleres ja s’han posat a treballar per tal de fer sentir la seva veu
i aportar propostes molt interessant a l’Ajuntament. De ben
segur que ho faran molt bé!

El primer que van fer els nens i nenes és cercar un nom per
al projecte, i l’han rebatejat amb el nom de Casal Txutxuà. El
casal és obert tots els dimarts de 16:30 a 18:30 hores, és el
dia més centrat en l’acompanyament acadèmic i els dissabtes
de 10 a 12 hores on gaudim de jocs, tallers i lleure en general.
Estem molt contents des de l’Ajuntament ja que donem més
vida al Casal i al poble. I molt animats amb la bona assistència
i participació de totes les famílies i nens. Ja hem fet moltes
coses i seguim, busquem fer xarxa, integració, participació,
solidaritat i posar el nostre granet en un món millor i més just,
sobretot per als infants. Visca el Casal Txutxuà!

QUAN ÉREM PAGESOS
“Quan érem pagesos” són tres tallers de memòria popular sobre la pagesia i el seu imaginar que ha organitzat l’Ajuntament
de Navàs a Castelladral, Palà de Torroella i El Mujal.
L’Ajuntament de Navàs, en el marc del projecte “Memòria Pagesa”, busca recuperar com era la vida de la pagesia als entorns rurals del municipi. El projecte vol recollir coneixement i
reflexionar sobre una manera de viure que defineix gran part
de la identitat de la nostra petita societat.

