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En aquest apartat 
us expliquem els 
projectes que volem 
desenvolupar 
des de les diferents 
regidories.

Tots els vots emesos 
significaran un 
augment econòmic 
de les àrees 
escollides.

Reforma piscina 
petita exterior

Ampliació de la piscina petita exterior 
per la millor adequació a tots els nivells i 
edats dels infants

50.000€

Creació d’una tercera 
pista de pàdel panoràmic

Per tal de complir amb les peticions de la 
federació i els jugadors

49.075,97€

Rehabilitació galeries 
Palà i façana Alberg

Per conservar el nostre patrimoni històric 
es farien diverses actuacions al pont 
de les galeries de Palà i a la façana de 
l’Alberg de Castelladral

43.934€

A

B

C

Adequació zona verda 
sobre Pavelló Blau

Arranjament i il·luminació del caminet 
entre la deixalleria i Cal Ribes per dignifi-
car i aprofitar aquest espai verd

25.000€

Urbanització de l’accés 
al Pavelló Blau

Concurs d’arquitectura per a l’urbanit-
zació de l’espai exterior al Pavelló Blau

50.000€

Arranjament de l’espai 
Casal de la Gent Gran

Adaptar l’accés al recinte i pavimentació 
de la zona exterior

36.000€

D

E

F

Cultura

Millorar, potenciar i consoli-
dar la programació cultural 
estable al Casal Sant Genís 
i arreu del municipi

20.000€

1

Comerç 
i empresa

Promocionar el mercat set-
manal així com altres cam-
panyes de foment i verte-
bració del comerç local

10.000€

2

Salut pública

Enfortir les polítiques de 
salut pública a nivell de sa-
lubritat i també en defensa 
dels animals

5.000€

3

Habitatge

Impuls de l’Oficina Local 
d’Habitatge i polítiques de 
foment d’habitatge social i 
assequible

30.000€

4

Joventut

Potenciar les activitats  
desenvolupades des del 
Raig adreçades al jovent 
del poble

5.000€

5

Neteja viària

Augment dels recursos, 
tant humans com tècnics, 
en la neteja viària

20.000€

6

Turisme

Dinamització turística i fo-
ment de la memòria his-
tòrica a través de plaques 
museïtzades

15.000€

7

Casal de la
Gent Gran

Adequació d’un espai poli-
valent municipal en l’edifici 
del Casal de la Gent Gran

20.000€

8

Parcs i jardins

Millora en la gestió de la 
jardineria a les zones ver-
des del municipi

20.000€

9

Educació

Crear camins escolars al 
poble de Navàs per pro-
porcionar als alumnes iti-
neraris segurs i còmodes 
per anar i tornar de l’escola

10.000€

10

Esports

Millora en el manteniment 
dels equipaments muni-
cipals de La Devesa, el 
Pavelló Blau, la Pista Sant 
Jordi, les pistes de Tennis i 
Pàdel, l’Eix i la piscina

10.000€

11

Món rural

Arranjament dels diferents 
camins rurals que verte-
bren el municipi

20.000€

12

Festes

Organització d’un festival 
de música al juliol que per-
meti portar artistes de nivell 
al nostre poble

20.000€

13
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Es realitzaran 
dues actuacions 
de més abast, valora-
des aproximadament 
en uns 50.000€
cadascuna.

S’escolliran les dues 
propostes que rebin 
més vots.

1 
vot

Període de votacions: 

Del 12 al 30 de novembre
Dissabte 13 de novembre al matí a Palà
Dissabte 20 de novembre al matí al mercat municipal

Sessió informativa: 

Dimarts 9 de novembre a les 19h a la Sala d’Actes de la Biblioteca
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Instruments per 
a l’Escola de Música

Renovar els instruments per tal d’oferir 
un bon aprenentatge musical

12.530€

Grup electrogen per la 
xarxa wifi de Castelladral

Millora de la comunicació en els punts del 
municipi on no arriba la telefonia mòbil

2.500€

Arranjament del 
Pessebre de Cal Miquel

Renovació de la plataforma del pessebre 
i la seva il·luminació

2.500€

Pista de bàsquet 
descoberta exterior

A la zona del Pavelló Blau es proposa fer 
una pista exterior de bàsquet

21.768€

1

2

3

4

Vinils a les vidrieres 
de l’Eix

Col·locació de vinils a les vidrieres de la 
piscina de l’Eix per evitar l’impacte d’aus

2.750€

Materials de fusta 
per a la Quitxalla

Materials de fusta pels espais interiors 
i exteriors de l’escola bressol

7.500€

Mural amb Quim Moya

Ampliar el patrimoni muralista de Navàs 
amb un mural col·laboratiu amb alumnes 
de l’EDN i en Quim Moya

1.450€

Pas de vianants a la 
Ctra. De Berga 
tram nord

Instal·lació d’un pas de zebra a l’entrada 
nord del municipi

3.000€

5

6

7

8

Àrea d’autocaravanes

Habilitar places d’aparcament i pernoc-
ta, amb serveis, per a furgonetes i auto-
caravanes

20.000€

Zona d’esbarjo 
per a gossos

Habilitar una zona delimitada amb bancs 
i una font d’aigua, per l’esbarjo dels 
gossos

15.525€

Arranjament de la pista 
de l’antiga escola 
d’El Mujal

Instal·lació de porteries i adequació del 
parc infantil connectant l’espai de lleure 
amb la via verda

10.000€

Passos de vianants 
per reduir la velocitat

A l’encreuament entre els carrers Ter, 
Llobregat i Creueta

10.000€

9

10

11

12

Castells de Focs

Programar un castell de focs per la Festa 
Major

6.000€

Nova Colònia de Gats

Construcció d’una nova colònia de gats 
al polígon industrial del poble

1.500€

Digitalització de cintes 
VHS

Digitalitzar aproximadament un miler de 
cintes de l’arxiu de Canal N

6.000€

Nova bèstia navassenca

Creació d’una figura animal de folklore 
popular, vestuari i composició de la mú-
sica

15.000€

13

14

15

16

Grades mòbils per les 
piscines de l’EIX

Adquirir unes grades mòbils per al públic 
de les diverses competicions de natació

8.000€

Material tècnic inflable 
per a Fid Kid

Adquisició de material tècnic inflable per 
als entrenaments i aprenentatge de gim-
nàstica esportiva

3.800€

Nova sala de Spinning

Ampliació de l’espai actual de la sala de 
ciclisme indoor i la millora del sistema de 
ventilació

25.000€

17

18
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S’escolliran
les propostes 
que hagin assolit
un major 
percentatge 
del seu pressupost. 

5 
vots
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