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Editorial 
Genís Rovira Barat 
Alcalde

A les portes del 2023

Som a les portes del 2023, un any que suposa-
ran canvis dins l’Ajuntament tenint en compte 
que el 28 de maig se celebraran les eleccions 
municipals. Però encara falta molt per aquest 
dia i segurament és el menys important, 
per això des de l’equip de govern continuem 
treballant com el primer dia, focalitzats en 
tirar endavant projectes beneficiosos pel nos-
tre poble, des del Llobregat fins el Cardener. 
Podrà semblar, i serà lícit que algú ho pensi, 
que hem accelerat algunes actuacions pel fet 
d’estar a les portes de les eleccions, però anirà 
mal encaminat: tots els projectes que ja han 
començant o s’iniciaran en breu, i que troba-
reu explicats en aquest número de La Plaça, fa 
mesos que estan en dansa; però ai!, els termi-
nis dins un ajuntament... sempre són llargs i 
complexos, però per sort hem pogut encaixar 

pressupostàriament aquests projectes gràcies 
a dos fets importants: d’una banda, el tenir un 
ajuntament sanejat econòmicament que ens 
ha permès demanar un préstec; i de l’altra, la 
bona feina dels i les treballadores de l’Ajunta-
ment que han aconseguit subvencions de sota 
les pedres, accelerat processos administratius 
o arremangat per tirar-ho endavant. 
 Acabem un 2022 amb ganes i energia, les 
mateixes amb què comencem aquest 2023, amb 
la il·lusió de fer de Navàs un poble encara més 
viu i atractiu, donant tot el protagonisme als 
veïns i veïnes, sempre amb voluntat de servei 
i amb l’objectiu de millorar, ja siguin fent 
petits avenços o grans passes, però sempre 
acompanyant-vos. 

Que tingueu una immillorable entrada d’any!

@AjuntamentNavas@AjuntamentNavas /AjuntamentNavas  T.me/ajuntamentnavas @ajuntamentnavas

Edita Ajuntament de Navàs (Plaça Ajuntament, 8 - 08670 Navàs) - Tel. 938 390 022 navas@navas.cat 
Disseny i maquetació BaguésDisseny  Fotografia de la portada, pàgines 3, 6 i 7, Sergi Boixader Catot 
Impressió Imprintsa  Tiratge 3.000 exemplars  Dipòsit legal B-42828-2011  Versió digital disponible a www.navas.cat

A Navàs, tu ets el protagonista!
Deixa’t veure! 
Fes-te escoltar!

http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat

http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com

Més informació a: www.navàs.cat
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Primer Ple emès en directe per 
Youtube
 
El Ple on es van aprovar les orde-
nances va ser el primer que es va 
poder seguir en directe pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament de Navàs. 
Aquesta és una millora substan-
cial pel que fa a la transparència i 
seguiment de l’òrgan de govern més 
important, el Ple, al mateix temps 
que apropa encara més la política 
municipal a la població. En paral-
lel a l’emissió en directe, s’ha creat 
la pàgina web actes.navas.cat, on 
es poden recuperar les actes de Ple 
així com fer un control de les dife-
rents intervencions que s’hi duen a 
terme. 
 Val a dir que La Veu de Navàs 
continua retransmetent en direc-
te el Ple i Canal N el retransmet 
en diferit dins la seva programa-
ció habitual. 

 Pel que fa a l’aposta i potenci-
ació de l’ús d’energies renovables, 
aquesta es tradueix en mantenir la 
reducció del 50% del rebut de l’IBI 
(Impost de Béns Immobles) per als 
béns immobles que tinguin instal-
lacions d’autoconsum fotovoltaic o 
d’altres tipus d’energia renovable. 
Pel que fa a l’ICIO (l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i 
Obres), es continua bonificant el 95% 
de l’import per a la realització de 
construccions, instal·lacions o obres 
que fomentin l’estalvi energètic o la 
utilització d’energies renovables per 
a l’autoconsum mitjançant l’escalfa-
ment d’aigua, la calefacció o la pro-
ducció d’energia elèctrica, incloent 
l’energia solar, eòlica, geotèrmica 
o la biomassa. També en relació a 
l’energia verda, més referent en la 
dels vehicles i en l’Impost sobre Ve-
hicles de Tracció Mecànica, aquells 
vehicles classificats com a «zero 

emissions» continuaran tenint una 
bonificació del 75% de la quota, men-
tre que els valorats com a «ECO» 
mantenen la bonificació del 50% de 
l’impost. Per contra, s’ha suprimit la 
bonificació dels vehicles que tinguin 
una antiguitat superior a 25 anys, 
una bonificació que l’any passat ja 
es va reduir del 50 al 25%, atès que 
aquests tipus de vehicles són els que 
emeten més gasos contaminants.

 Aquests són els principals tri-
buts de l’Ajuntament; d’altres com la 
taxa de l’aigua o les escombraries, 
es mantenen congelades com els dar-
rers anys, i aquesta darrera després 
d’una rebaixa el 2019. 

Navàs manté congelats 
els tributs per al 2023

L’Ajuntament de Navàs va aprovar les ordenances fiscals de l’any 
vinent amb el vot favorable de l’equip de govern (CUP i ERC), 
l’abstenció de la regidora de Junts i el vot en contra del PSC.

El consistori manté congelats els impostos principals i 
continua apostant per les energies renovables, com s’ha 
anat fent en els darrers any, en un exercici de contenció 
tenint en compte la recessió econòmica derivada a la 
inflació que estem vivint. 

@ajuntamentnavas
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El dijous 29 de setembre es van 
reunir el Director General de 
Centres Públics, el sr. Jean-Marc 
Segarra, la Subdirectora General 
de Construccions, Manteniment i 
Equipaments de Centres Públics, 
la sra. Imma Buxadera, la Di-
rectora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la Catalunya 
Central, la sra. Gemma Boix i la 
Directora Adjunta dels Ser-
veis Territorials, la sra. Núria 
Ramon, l’alcalde de Navàs, el 
1r tinent d’alcaldia, la regidora 
d’educació i de l’oposició, la di-
recció de l’IE Sant Jordi i mem-
bres de l’AFA Sant Jordi i de la 
Plataforma Per un Institut Digne 
per tractar la construcció del nou 
edifici de secundària pública.

 La reunió, que era una deman-
da de l’Ajuntament en la moció 
aprovada conjuntament, es va 
iniciar als mòduls prefabricats que 
alberguen la secundària pública, 
a fi d’analitzar l’estat d’aquests; se-
guidament es van dirigir a la zona 
del Pavelló Blau on està prevista la 
construcció de l’edifici, i finalment 
la reunió es va desenvolupar a la 
biblioteca de l’edifici de primària 

de l’IE Sant Jordi. Aquí, el director 
general va expressar la voluntat 
del Departament de construir el 
nou edifici de secundària a la zona 
del Pavelló Blau, fent cas així de 
la demanda presentada per tots els 
equips de govern; aquest aspecte 
va ser clau perquè el Departament 
acabés de prendre la decisió, atès 
que, en paraules del sr. Jean-Marc 
Segarra “no és habitual que 
govern i oposició arribin a un 
acord conjunt en una matèria 
tan sensible com l’educació”.
 La reunió també va servir 
perquè el Departament conegués de 

primera mà la demanda de tenir un 
edifici digne per als estudis secun-
daris i postobligatoris, conèixer en 
primera persona el solar i també el 
pati on, en un primer moment van 
considerar que seria bo ampliar 
l’actual edifici de primària, un 
indret que van fer evident que era 
petit, del tot insuficient i sense 
perspectiva de créixer, com sí que 
és el solar del Pavelló Blau. 
 Així doncs, van prendre 
consciència dels diferents punts 
clau, de la magnitud del projecte 
i de l’abast i volada que hi han de 
donar.

Una passa més cap  
a la construcció del  
nou edifici de  
secundària públic

La reunió també va servir perquè el 
Departament conegués de primera mà la 
demanda de tenir un edifici digne per als estudis 
secundaris i postobligatoris
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L’Ajuntament de Navàs està duent a 
terme la museïtzació de l’ala esquer-
ra de l’edifici de l’antic escorxador 
amb l’objectiu d’adequar l’espai per 
a exposar-hi les figures del patrimo-
ni festiu navassenc de manera esta-
ble perquè tothom en pugui gaudir 
i en pugui conèixer la seva història. 
Així doncs, durant el primer trimes-
tre de l’any vinent s’hi podran veure 
les figures, la indumentària, la 
música i tot allò relacionat amb els 
bastoners, els cascavells, els nans, 
els gegants i l’òliba, la nova bèstia 
navassenca.
 Fins ara, el poble no disposava 
d’un indret on visitar adequada-
ment el nostre patrimoni cultural. 
A més, actualment algunes de les 
figures estan guardades en espais 
poc adequats; per això, l’objectiu 
de la regidoria de Turisme és 
doble: d’una banda, que les figures 
es puguin visitar i estudiar en 
un entorn museïtzat; i de l’altre, 
que aquestes es mantinguin ben 

conservades en un espai idoni, a 
més d’oferir a les entitats espais 
d’emmagatzematge.
 Des de l’Ajuntament s’està treba-
llant intensament en la museïtzació 
i adequació de la sala perquè El 
Traster pugui obrir les portes el 
més aviat possible. Esperem que, 

amb la posada en marxa d’aquest 
nou atractiu turístic i cultural, la 
població se’l faci seu i pugui visi-

tar-lo per conèixer la història i la 
importància del patrimoni popular 
del nostre poble.

S’hi podrà veure tot 
allò relacionat amb 
els bastoners, els 
cascavells, els nans, els 
gegants i l’òliba

El Traster de la  
Festa Major

L’objectiu és poder obrir l’equipament annex al Centre Enoturístic del 
Pla de Bages durant el primer trimestre de l’any vinent, com a centre 
d’interpretació de la cultura popular navassenca.

La Colla Gegantera de Navàs ha 
cedit tot el seu arxiu històric a 
l’Ajuntament de Navàs, a fi que tota 
la documentació s’arxivi i es con-
servi a l’Arxiu Municipal. D’entre 
la documentació, extensa i variada, 
destaca la factura original de la 
compra dels Gegants Jordi i Mont-

serrat. Amb aquest cessió, l’arxiu 
municipal s’amplia amb una potent 
documentació que ajudarà a enten-
dre el context històric i cultural de 
l’època a més de poder bastir un eix 
cronològic de l’aparició de quatre 
de les figures més emblemàtiques 
del nostre municipi.

La Colla Gegantera cedeix  
el seu arxiu a l’Ajuntament  
de Navàs
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Obres de finals 
d’any i projectes 
pel 2023

quedi al mateix nivell que la cota 
de la calçada. Es senyalitzarà el 
pas amb bandes paral·leles a la 
vorera pintades sobre la calçada 
i es reforçarà la senyalització. 
Aquí destaca la intervenció a la 
Carretera de Viver amb el Passeig 
Ramon Vall, on s’estrenyerà 
l’amplada de la carretera i es 
desplaçarà la vorera creant unes 
«orelles» per millorar la seguretat 
dels vianants.

3 S’adaptaran 9 passos de via-
nants, quedant al mateix nivell 
la vorera i la calçada, facilitant 
així el trànsit dels cotxets i cadi-
res de rodes.

Urbanització dels carrers de Baix 
i del Mig del nucli del Mujal que 
afectaran una superfície d’uns 500 
metres, amb una amplada d’entre 5 
i 7 metres, així com la pavimenta-
ció del passatge entre el carrer del 
Mig i el carrer de Baix, establint 
una plataforma única per a cotxes 
i vianants. Una vegada efectuada 
aquesta intervenció s’instal·laran 
cinc bancs de fusta i ferro, un joc 
infantil al costat de la pista esporti-
va, es pintarà amb pintura epoxi el 
paviment de formigó de la pista de 
bàsquet i s’efectuarà la substitució 
de la xarxa d’aigua potable.

Urbanització del Passeig Pla de 
l’Alzineta cantonada amb la Car-
retera de Castellet i pavimentació 
del carrer Pau Duarri i el passat-
ge Pau Duarri. 

Ambdues actuacions milloraran 
els accessos a espais com el Cen-
tre Enoturístic, l’Eix, les pistes de 
tennis i pàdel i el parc de l’Alzineta, 
millorant la mobilitat rodada i a peu 
de la zona est de Navàs.

La durada prevista per a la pavi-
mentació i urbanització dels carrers 
és de seixanta-tres dies mentre que 
les obres de millora de l’accessibi-
litat al nucli urbà es realitzaran 
en un total de catorze setmanes. 
Aquestes millores en l’espai públic 
permetran millorar la mobilitat i 
l’accessibilitat en diversos itineraris 
del municipi, faciliten el compliment 
de la llei d’accessibilitat i s’orienten 
fonamentalment a la supressió de 
les barreres arquitectòniques per 
tal d’aconseguir un espai públic 
més inclusiu on totes les persones 
independentment de la seva edat i 
característiques s’hi puguin desen-
volupar.

Inicialment s’havia pressupostat 
una despesa total de 865.825,57 eu-
ros que finalment ha estat adjudicat 
a dues empreses contractistes per 
valor total de 763.140,96 euros i tam-
bé han estat aprovades quasi totes 
les millores plantejades per l’Ajun-
tament. Aquestes obres s’havien 
d’executar durant l’últim trimestre 
del 2022, però degut a la presentació 
d’al·legacions en un dels projectes 
s’ha endarrerit el procés d’adjudica-
ció del contracte i ha fet que no es 
puguin iniciar fins a gener 2023. 

Les actuacions que es 
realitzaran són: 
Millora de l’accessibilitat al nucli 
urbà i supressió de barreres ar-
quitectòniques. 
Aquesta proposta consisteix en 
millorar l’accessibilitat en 101 loca-
litzacions del municipi, a partir de 
tres tipus d’actuacions diferents:

1 Millorant l’accessibilitat en les 
cantonades en 51 punts dife-
rents del nucli urbà de Navàs, 
realitzant una vorera amb pen-
dent de manera que el paviment 
de la vorera quedi al mateix nivell 
que la calçada. Per aconseguir-ho 
es faran dues rampes amb menys 
del 10% de pendent, també es 
marcaran els itineraris adaptats i 
s’instal·laran paviments podotàc-
tils del mateix color que el panot 
existent.

2 Millorant els guals per via-
nants en 41 indrets del nucli 
urbà. Es faran rampes per baixar 
la cota de la vorera per tal que 

Durant l’any 2022 s’ha desenvolupat el procés de contractació per a 
la urbanització de diversos carrers i la millora de l’accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques en diversos indrets del municipi. 
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Senyalització de la 
xarxa de mobilitat 
turística

L’Ajuntament de Navàs va sol·
licitar el projecte d’actualització 
de la senyalització de la Xarxa de 
Mobilitat Turística del seu terme 
municipal. Ara s’ha dut a terme 
una revisió sobre el terreny d’una 
part de la senyalització turística, 
concretament tota la vessant sud 
des de la carretera de Castelladral. 
Aquesta senyalització s’actualit·
zarà durant el primer trimestre 
del 2023 i la segona fase, tota la 
vessant nord des de la carretera 
del Castelladral, es desenvoluparà 
el 2024. 

Millora del verd urbà

Durant els primers mesos del 
2023 es destinaran 14.465,26 
euros per plantar un total de 61 
arbres entre els nuclis de Castella·
dral, Palà de Torroella i Navàs amb 
l’objectiu de millorar el verd urbà 
del municipi.
Entre les espècies que es planta·
ran i trobem koeleuteria panicu·
lata, cercis siliquatrum, platanus 
acerifolia, tilia tomentosa, pinus 
pinea i celtis australis. La selecció 
de les espècies s’han fet tenint 
en compte criteris ambientals, de 
resiliència i de gestió.

Pressupostos 
participatius i  
Passatge del Riu

Altres actuacions que hi ha previst 
desenvolupar durant el 2023 són, 
d’una banda, executar les propos-
tes guanyadores dels pressupostos 
participatius que queden pendents, 
destacant la pista de bàsquet, que es 
construirà durant el mes de gener 
davant del Pavelló Blau. 
 Paral·lelament, des de Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament s’està re-
dactant un projecte d’urbanització 
del Passatge del Riu, un dels pocs 
carrers que encara hi ha sense as-
faltar; aquest projecte consisteix en 
el canvi de clavegueram, que encara 
és de teula i volta, i la pavimentació 
del carrer.

Plaques fotovoltaiques 
i eficiència energètica
El Consell Comarcal del Bages 
ens ha entregat dos projectes per 
instal·lar plaques fotovoltaiques a 
la coberta de la Pista Sant Jordi i 
el Pavelló Blau. Concretament, a la 
pista hi instal·larem plaques que 
suposaran 66 kw de potència, i al 
pavelló una potència de 37,5 kw. 
Amb aquestes instal·lacions ens 
estalviarem 70140,17 kg de CO2 i 
suposara un estalvi energètic molt 
important per aquests equipaments 
municipals, que també donaran 
cobertura a d’altres equipaments. 
Aquesta actuació té un pressupost 
total de 186.209,89€ i està subvenci-
onada en un 90% per la Diputació de 
Barcelona. 
 Paral·lelament, el Consell 
Comarcal està fent un estudi per 
instal·lar plaques solars a La Deve-
sa i aerotèrmia al Pavelló Blau, a fi 
de millorar energèticament aquests 
espais. 
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S’ha iniciat la restauració i reha-
bilitació del pont de la Plaça de la 
Indústria de Palà de Torroella, el 
conegut com a Pont de les Galeries. 
Aquest és l’únic pas per accedir als 
pisos de les galeries i, degut al pas 
del temps, presentava deficiències 
que ja començaven a urgir la seva 
reforma. Aquest pont es construí 
a la dècada del 1940 i és catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), per la qual cosa la restaura-

ció s’ha efectuat tenint en compte la 
seva originalitat. El cost de l’opera-
ció és de 35.191,64€ (IVA inclòs).

Això però ja no serà així ben aviat, i 
és que properament s’avançarà cap 
a l’homogeneïtzació de la recollida 
amb l’ajut econòmic de l’Agència de 
Residus de Catalunya i el Ministerio 
para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. 

 El 2020 es va construir una 
primera àrea d’aportació al nucli de 
Castelladral, i abans d’acabar el 2022 
es construiran les àrees d’aportació a 
Palà de Torroella: una d’elles estarà 
ubicada dins l’hort i l’altra al costat 
del parc. La construcció constarà 

d’una solera de formigó i l’estructura 
serà de fusta natural per tal que la 
visibilitat de l’espai no sigui desa-
gradable. En aquestes àrees hi haurà 
contenidors amb totes les fraccions, 
l’accés serà restringit i només hi 
podrà accedir el veïnat de Palà de 
Torroella i voltants.  
 Com amb la resta de recollida, 
aquesta es farà a través de l’empresa 
Serveis Municipals de Navàs, i es 
desenvoluparà de la següent mane-
ra: la fracció de rebuig es recollirà 
setmanalment amb el sistema Porta a 
Porta i la resta de fraccions s’hauran 
de tirar a les àrees d’aportació. Per 
últim, als nuclis de Palà de Torroella, 
la Rata, Can Flautes i Castelladral es 
continuarà fent una aposta ferma pel 
compostatge comunitari, per aquest 
motiu s’hi instal·laran composta-
dors amb gran capacitat de captació 
d’orgànica i estarà gestionat per 
l’empresa municipal.

D’ençà que va començar el Porta a Porta a Navàs, l’any 2018, els 
nuclis de Castelladral, Palà de Torroella, la Rata i Can Flautes, 
han seguit tenint contenidors de les diverses fraccions al carrer.

Homogeneïtzació 
del Porta a Porta a 
tot el municipi

Galeries 
de Palà

Actes 25N

L’Ajuntament de Navàs va progra·
mar diferents actes de consci·
enciació amb motiu del 25 de 
novembre, Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones. Un programa sota 
el lema «l’amor no mata» amb 
tot un seguit d’activitats entre 
espectacles, xerrada, exposició i la 
lectura del manifest per reivin·
dicar la data i la lluita contra les 
diferents violències que pateixen 
les dones.

Inauguració de la 
comissaria de la Policia 
Local

Divendres 17 d’octubre, dins els 
actes de la Fira de Tardor, es va 
fer la inauguració de la comissaria 
de la Policia Local als baixos de 
l’Ajuntament. Amb la renova·
ció, l’equipament de 70 metres 
quadrats ha guanyat espai, s’ha 
adaptat a la normativa actual, ha 
guanyat en privacitat per als usu·
aris i també incorpora un despatx 
per a la cap del cos, una sala d’es·
tar per als agents i també hi ha 
vestuaris diferenciats per a homes 
i dones Un dels reptes als quals 
s’enfronta el cos és incrementar 
la seva professionalització i evitar 
que els agents marxin.
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Reforma del Casal 
de la Gent Gran 

El projecte consisteix en la incorpora·
ció d’un ascensor a l’entrada principal, 
la millora de la rampa actual, així com 
dels accessos, i la reforma dels banys 
actuals per tal que siguin adaptat. 
També està previst la construcció d’un 
punt d’atenció ciutadana. 
 La sol·licitud dels fons Next 
Generation es va presentar durant 
el mes de juny i en aquest moment 
s’ha resolt provisionalment una de les 
convocatòries, pel departament de 
Drets Socials de la Generalitat com a 
institució gestora dels convenis per a 
l’execució de projectes d’àmbit social 
que siguin finançats amb aquests ajuts 
europeus a Catalunya. També es va 

presentar una altra sol·licitud per a les 
obres que s’estan realitzant a la Resi·
dència d’àvies i avis del municipi que 
de moment no ha estat resolta. Totes 
aquestes iniciatives s’han treballat 
conjuntament amb la Junta del Casal 
de Gent Gran a partir de reunions de 
treball periòdiques amb la Regidoria 
de Drets Socials. També s’ha dotat un 
dels espais amb material informàtic 
per tal de disposar d’un espai de tre·
ball i formació per les persones grans 
del nostre poble. I per tal de promoure 
projectes conjunts amb els centres 
educatius que permetin compartir 
coneixements i afavorir les relacions 
intergeneracionals.

Amb motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran, el 2 d’octubre es va 
organitzar un dinar per homenatjar 
les persones grans del nostre poble, 
on també vam fer l’entrega dels 
diplomes de la Generalitat a les per-
sones que al llarg d’aquest any han 
fet noranta anys. Es va poder gaudir 
d’un bon dinar, un bingo, ball, però 
sobretot d’una companyia extraordi-
nària. Gràcies a les moltes persones 
que hi vàreu participar.

Dia Internacional de 
la Gent Gran

Programació cultural al 
Casal Sant Genís

Per al primer trimestre del 2023 
s’han programat una dotzena 
d’actes que ompliran el Casal 
Sant Genís de teatre, música i 
humor per a totes les edat, en 
una clara aposta continuista de 
programar espectacles culturals 
de qualitat a Navàs. D’entre les 
actuacions destaca el monòleg 
irreverent del televisiu Marc 
Tarrats, obres de teatre de grups 
amateurs de la zona, l’estrena 
d’una nova obra del Grup Escè·
nic Navàs, espectacles infantils 
com el musical L’ombra d’en 
Peter Pan o La motxiila de l’Ada, 
així com el show nostrat de Les 
Estrelles d’Or. Podeu consultar la 
programació i reservar entrades 
a entrades.navas.cat. 

Fira del Regal

El 17 desembre, durant tot el dia 
al carrer i Plaça de l’Església, s’ha 
tornat a celebrar la Fira del Regal 
amb parades, tallers de nadal, 
decoració nadalenca, exposició 
de pessebres, activitats i jocs 
infantils, tast al Centre Enotu·
rístic del Pla de Bages, actuació 
de l’Escola Municipal de Música 
Mestre Josep Maria Castella, 
lliurament de premis del concurs 
de pessebres.

L’Ajuntament de Navàs ha rebut una subvenció 
de 126 mil euros provinent dels Fons Next 
Generation per a la millora de l’accessibilitat i 
l’atenció ciutadana al Casal de la Gent Gran. 
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Durant l’últim trimestre d’aquest 
any s’han realitzat tres jornades de 
treball per netejar els espais públics 
de pintades. En aquestes jornades 
s’han netejat pintades i grafitis als 
murs de La Devesa, Pavelló Blau, 
Parc de l’Estació i de l’Alzineta, 
Plaça Gaudí, de l’Ajuntament, de la 
Cooperativa i de l’Església, Pàr-
quing del Cinema, C/ Pau Casals, C/ 
Sallent, C/ Pau Duarri o Passeig Ra-
mon Vall. En total s’han netejat més 

de 130 pintades i ha suposat un cost 
econòmic de 2310€. Està previst fer 
una nova jornada de neteja durant 
el mes de gener. 

Neteja de  
pintades

El «Fet a Navàs» és un segell de 
qualitat que vol posar en valor els 
productes alimentaris fets a Navàs, 
així com les petites i mitjanes em-
preses que els elaboren, alhora que 
es promociona la compra d’aquests 
productes als comerços locals. 
Aquests productes són aquells que 
tenen un fort lligam amb el terri-
tori, que tenen en compte criteris 
de qualitat i de respecte pel medi 
ambient o que empren tècniques 
d’elaboració tradicionals, artesanals 
i/o processos naturals. Al mateix 
temps, es vol donar visibilitat a 
aquells productes de proximitat i 
venda directa. D’aquesta manera po-

dem conèixer de primera 
mà allò que mengem i les 
persones que elaboren 
aquells productes, do-
nant-los un valor afegit 
i establint una relació 
directa entre productor 
i consumidor. A més, es 
contribueix a reforçar i 
donar viabilitat a les pe-
tites i mitjanes empreses 
del municipi i a mante-
nir els llocs de treball, de 
manera que s’enforteix 
l’economia local.

Actualment hi ha 16 establiments 
adherits a la campanya: Cal Ser-
ra – Cousalut, Carnisseria Rosa, 
El Crostó, Fleca Vidal, La mar 
salada, Formatgeria Cal Music, 
La Botiga del Barri, Queviures 
Cal Mas, Queviures Victòria, Cal 
Valentí, Floconut, Ladiferenta vi-
ticultors, Can Serra dels Exibis, 
Vinyas d’Empremta, Oli Migjorn 
i Mel de Cal Fuster. 

Es tracta d’un directori viu on 
s’hi poden incorporar nous establi-
ments i productors i elaboradors 
agroalimentaris en noves edicions.

Campanya  
«Fet a Navàs» 

Guanyadors del 
Concurs Relats Breus

El passat 15 d’octubre, dins els 
actes de la Fira de Tardor, es 
va dur a terme el lliurament de 
premis del VII Concurs de Relats 
Breus. L’Ajuntament va rebre un 
total de 60 relats i el jurat del 
concurs format per Irene Vall, 
Anna Comellas i Miquel Coll van 
decidir·ni els guanyadors i gua·
nyadores. El 1r premi, valorant 
en 500€ va ser per Astrid Solé 
Jordà de Barcelona (Solitud); el 
2n premi, valorat en 300€ per 
Jesús Sánchez Aroca de València 
(Paranys) i el 3r premi, valorant 
en 200€ per Jaume Calatayud 
Ventura de Tarragona (Volero). 

Sortida al Liceu per 
veure el Carles Pachon

El 6 d’octubre, un autocar amb 
cinquanta·dues persones van 
fer una sortida al Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona per 
poder gaudir de l’Òpera Don 
Pasquale de Donizetti amb la 
brillant actuació del bariton 
navassenc Carles Pachon que 
interpretava el Doctor Malatesta. 
Una comèdia molt divertida i 
burlesca. Gran experiència i tot 
un luxe poder escoltar tant de 
talent musical sobre l’escenari. 
Enhorabona Carles!
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L’agent de la policia 
local Josep Maria 
Matas supera el curs 
de formació bàsica de 
policies

L’Alcalde de Navàs, Genís Rovira 
Barat, juntament amb la respon·
sable de la Policia Local, Sílvia 
Barranco Valle, van assistir a la 35a 
Graduació del Curs, organitzat 
per l’ISPC (Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya), en què 
es van graduar 969 policies, 553 
dels quals, policies locals. Un cop 
superat el curs, l’agent Josep Maria 
Matas és funcionari de carrera, fet 
que ajuda a professionalitzar la 
Policia Local de Navàs. t

Casal de Nadal i 
Jugamenut

El 27, 28 i 29 desembre, de 16 a 
20h, al Pavelló Blau, els nens i 
nenes de Navàs podran tornar 
a gaudir del Parc de Nadal que 
comptarà amb una multitud de 
jocs, inflables i tallers. El preu de 
entrada serà de 3€ pels majors 
de 3 anys (inclosos) i gratuït pels 
menors de 3 anys. Ho organit·
za la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Navàs i amb la 
col·laboració de l’Agrupament 
Escolta Ali·Bei.

Dissabte 22 d’octubre, al Casal Sant 
Genís de Navàs, més de 460 espec-
tadors van poder gaudir de l’espec-
tacle «Fiblades» a càrrec de 
La Llançadora formada pels 
esbarts Dansajove de Navàs, 
Nou Sant Jordi de Gironella 
i l’Esbart Vila de Sallent. Un 
espectacle coreogràfic amb 
ballarins que recull la vida 
de les persones que vivien a 
les colònies tèxtils dels tres 
municipis des d’una visió 
critica, explicant històries 
silenciades com l’abús, la jerarquia, 
l’explotació laboral o la homosexua-
litat contextualitzats en un sistema 
colonial reclús i opac. Els dansai-

res, amb la seva actuació, van com-
moure al públic que els observava 
atent i emocionat. 

Moltes felicitats a la llançadora 
per compartir amb tots  
nosaltres aquesta proposta  
tan innovadora!

Fiblades fa vibrar 
el públic

Històries de vida és un projecte 
impulsat des de la Regidoria de 
Drets Socials en col·laboració amb 
l’Institut Escola Sant Jordi, dins del 
marc del projecte “Fem servei”. En 
els plafons podreu conèixer les his-
tòries de vida de diferents persones 
del nostre poble, que voluntària-
ment han volgut compartir les seves 
vivències. Aquesta exposició es va 

presentar el mes d’octubre, al dinar 
de la Gent Gran, i durant el mes de 
novembre ha estat exposat al Casal 
de la Gent Gran.

Exposició 
Històries de 
Vida
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La festa de les 
fabricantes, un èxit 
rotund

El 8 i 9 d’octubre Palà de Torroella, i 
també Valls de Torroella, van fer un 
salt al seu passat fabril amb la festa de 
Les Fabricantes. 
Una fira d’artesans i productes de pro·
ximitat, la trobada gegantera, el dinar 
popular o la representació d’El Silenci 
dels telers van ser tot un èxit, però 
sense dubte, les recreacions històri·
ques que es van fer per explicar com 
es vivia en aquest lloc quan els telers 
feien brogit, van posar el colofó a una 
festa que s’ha dut a terme gràcies a 
l’esforç dels veïns i veïnes.

Xavi Mas, Premi Ausiàs 
March de poesia
El jove escriptor navassenc ha guanyat 
un dels premis més importants de 
poesia en llengua catalana, el LX 
Premi Ausiàs March de Poesia amb el 
volum La llum subterrània, un llibre 
de tres parts amb setze poemes 
cadascuna, precedides d’un poema 
preliminar i seguides d’un altre 
d’epilogal. Aquest llibre serà editat 
per Edicions 62. Moltes felicitats, Xavi! 

La 8a edició de la 
trenca 3 pics de Navàs 
aplega més corredors i 
corredores que mai

El passat 6 de novembre es va dur 
a terme la 8a edició de la cursa de 
muntanya trenca tres pics de Navàs 
organitzada per la secció Desmunta·
marges, del Centre Excursionista de 
Navàs.
Enguany, l’esdeveniment que va 
aplegar 327 corredors i corredores, ha 
tingut molt bona acollida, donat que 
ha estat l’edició amb més participants 
que s’ha fet mai. Des de l’Ajuntament 
us felicitem per l’èxit col·lectiu fruit de 
la feina i bona organització feta entre 
l’entitat i totes les persones i empre·
ses implicades!

Koalitics Visuals, a la 
llista Forbes
Els germans navassencs, Jordi i Arnau 
Puig, coneguts artísticament com a 
Koalític, han estat seleccionats entre 
els 75 millors «influencers» estatals 
d’aquest 2022 per la revista Forbes, 
que els ha inclòs en la seva llista anual. 
Els navassencs, a més, han estat els tri·
omfadors de la categoria Best Influen·
cer Creativity 2022. Enhorabona!

Carles Pachon, Premi 
Neue Stimmen
El baríton navassenc Carles Pachon ha 
guanyat el primer premi del concurs 
internacional de cant Neue Stimmen 
2022, un dels més prestigiosos del 
món, que cada any se celebra la 
ciutat alemanya de Gütersloh. Amb 
aquest premi en Carles fa història ja 
que és la primera persona de l’estat 
espanyol que el guanya. Enborabona, 
Carles!

Fent poble
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Guifré Obradors Costa, 
campió de Catalunya, 
campió d’Espanya 
i tercer del món en 
scooter street
El navassenc Guifré Obradors Costa 
de 20 anys, practica l’scooter street 
des del 2011, especialitat de la qual ha 
estat campió de Catalunya, campió 
d’Espanya i tercer del món.

Com a gran repte s’està preparant 
per participar a les Olimpíades del 
2028 a Los Àngeles tot i esperant que 
aquesta modalitat esportiva pugui ser 
Olímpica.

Guifré, et felicitem i t’encoratgem a 
que continuïs treballant de valent per 
tal que puguis aconseguir molts més 
èxits esportius!

41è Concurs de cinema

El diumenge 27 de novembre es va 
celebrar l’entrega de premis del 41è 
Concurs Nacional de Cinema i Vídeo 
del Fotofilm Navàs. El primer primer, 
dotat amb 300€ i el trofeu el campa·
nar, pel curt titulat «Cemento y acero», 
dirigit per Oriol Villar de Girona. El 
segon premi va ser per «Ayúdame» 
de Cristian Beteta dotat amb el trofeu 
i un premi en metàl·lic de 150€. Per 
últim, el tercer premi va ser per a «la 
Banyera» de Sergi Martí, i que va rebre 
un trofeu i 100€. Com a curiositat 
cal dir que en aquesta edició els tres 
premis han correspost a directors 
residents a Catalunya, un fet que feia 
molts anys que no es donava.
Com sempre, els alumnes de L’Escola 
Municipal Josep Maria Castella de 
Navàs van aportar un extra amb les 
seves actuacions.

150 Judoques omplen 
el Pavelló Blau de 
Navàs

150 judoques de Santpedor, Callús, 
Castellnou, Manresa i Navàs van om·
plir d’il·lusió i judo el Pavelló Blau de 
Navàs en el II Torneig de Judo Eix del 
Llobregat organitzat pel Club Judo Eix 
Navàs dirigit pel mestre Roger Fonta·
net, celebrat el passat 20 de Novem·
bre. La primera trobada del curs va ser 
tot un èxit segons els organitzadors. 
En aquesta competició van partici·
par cinc escoles: Escola l’Olivar de 
Castellnou, Escola Joventut de Callús, 
Vedruna Manresa, Judo Santpedor i 
Judo Eix Navàs. En aquestes edats les 
competicions tenen un marcat sentit 
pedagògic.

Donada la quantitat d’actes que genera la riquesa i vitalitat del món associa-
tiu navassenc, no ens ha estat possible reflectir totes les activitats realitzades 
al municipi durant aquest període, malgrat que totes són importants. 

Podeu ampliar la informació al web municipal: www.navas.cat
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Que faries per millorar 
Navàs? 

Tens alguna idea? Segur que si. Entre tots en trauríem 
moltes. 

Amb aquesta intenció hem creat lé-mail; propostesperna-
vas@gmail.com 

Ens agradaria rebre idees de tots els àmbits i de gent plural. 
La nostra intenció és començar a elaborar el programa 
electoral per les properes eleccions municipals i hem pensat 
comptar amb la vostra ajuda. 

El que ens envieu en farem ressò a les xarxes socials (de 
manera anònima) per tal que els altres navassencs puguin 
conèixer la proposta i dir-hi la seva. Volem que sigui amb 
esperit constructiu i positivitat. De crítiques i mal rotllos ja 
n´hi ha massa a les xarxes.

Durant aquesta legislatura, tot i estar a lóposició, hem anat 
fent propostes a lÁjuntament amb aquest tarannà. Si ens 
seguiu a les xarxes potser us sonaran algunes; Fer un punt 
d’aterratge d ´helicòpters per a emergències mèdiques. Un 
parc per gossos. Un viver démpreses a la segona planta del 
club dÁvis. Un pàrquing dáuto-caravanes. Un “mercat del 
vi”. Una Cooperativa de productes locals. Una pista de bàs-
quet i futbol. Obrir portes a la piscina en les onades de calor. 
Crear la festa de la Castanyada-Halloween. Contractar a 
un jardiner. Millorar l ´Skate-Park. Reduir les despeses dels 
enterraments. Sol·licitar a l ´INCASOL que ampliï el polígon. 
Impulsar la rehabilitació de les façanes. Un monument en 
record dels navassencs difunts durant el Covid. Dinamitzar 
el mercat municipal. Netejar els embornals i les clavegue-
res. Via verda de Navàs a lÁmetlla. Dignificar els accessos 
al poble. Un parc fotovoltaic per láuto-consum dels edificis 
municipals. I per últim, una de molt tonta... posar bosses a 
les papereres municipals!

Bé, séns acaba léspai. Ens falta gent amb il·lusió. Si vols, 
tenim les portes obertes. 

Que tingueu un bon Nadal i un feliç 2023. Visca Navàs!
  
PSC Navàs

Grups municipals

Només cal.....

Us diran que estan fent les coses bé, que han capgi-
rat en positiu l’Ajuntament, etc............tot paraules!!!

Us diran que son responsables del progrés que ha 
tingut el poble els darrers anys, que venen a 
transformar la política del poble, etc......... tot 
paraules!!!

Només cal donar una volta per el poble per veure les 
mancances que té en neteja i manteniment dels carrers, 
dels parcs i jardins. Tenim un Poble molt deixat!!!

Només cal necessitar algun tràmit o que responguin a 
una instancia feta sol·licitant algun cosa (queixa, per-
mís, informació, etc........) perquè veus com passen els 
dies (i mesos) i no hi ha resposta. 
Falta d’organització, de control i de seguiment de 
les respectives Regidories.
 
Nomes cal veure quina feina han fet en aquests quasi 4 
anys de legislatura..???
........i la feina no es veu reflectida als carrers!!

Només cal veure com s’ha incrementat el personal del 
Ajuntament, del any 2007 a l’any 2022
(amb una població aproximada de 6.000 habitants en els 
mateixos anys)
...us passem les dades del personal de l’any 2007 i del 
actual any 2022 perquè vosaltres mateixos pugueu valo-
rar: Amb molt mes de personal molt menys feina!!!

Personal a l’Ajuntament:
Any:   2007  2022
Ajuntament  72   85
a l’Escola de musica 13  17
Residencia  38   49
Serv. Municipals:
Aigua   3  2
Porta-porta   -  7
L’EIX   -  29

Bon Nadal i Feliç any 2023.

PSC Navàspscnavas PSC Navàs

navas@socialistes.cat
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S’acaba un any i en comença un altre. Alhora, clou una 
nova legislatura i se n’inicia una de nova en pocs mesos. 
Moment de fer balanç, doncs.
 
Aquesta ha estat una legislatura atípica i complexa, 
sobretot per la crisi que va provocar la pandèmia, a més 
de canvis a l’alcaldia, encariment de preus... Amb tot, 
valorem molt positivament haver estat al timó de l’Ajun-
tament perquè, tot i les dificultats, hem pogut enllestir 
una bona part dels projectes del pacte de govern.

Així com celebrem amb orgull el retorn d’un alcalde 
republicà després de més de 80 anys a Navàs, també és 
hora de fer autocrítica. El nostre programa contenia al-
gunes propostes que encara no hem pogut dur a terme, 
i no ens en volem amagar. En aquest sentit, ens sembla 
evident que sense la COVID haguéssim tingut més opor-
tunitats de realitzar-les, alhora que cal tenir present 
que hem format part d’una coalició de govern, i tant els 
èxits com els aspectes a millorar els hem compartit amb 
els companys i les companyes de la CUP. Des d’aquí els 
agraïm públicament la seva dedicació i la fem extensiva 
als membres de l’oposició.

Vam dir que no veníem a gestionar, sinó a transformar 
Navàs, i hem avançat en les maneres de fer i d’organit-
zar-nos. Des de les nostres regidories hem treballat sen-
se descans i amb responsabilitat. Alguns dels resultats 
no són visibles a curt termini, sinó apostes de futur; 
altres sí, com les obres que s’iniciaran en breu i que, 
lluny de ser electoralistes, són el fruit de la feina dura 
de molts mesos.

I no ens volem allargar parlant de l’institut públic o el 
sanejament de l’economia municipal, que ja hi haurà 
temps. Només volem deixar clar que liderant l’Ajunta-
ment no ens aturarem fins a tenir el municipi que ens 
mereixem. Som en el camí, us agraïm la confiança i ens 
omplireu de felicitat si ens la renoveu properament.

Des d’Esquerra Navàs us desitgem que passeu molt 
bones festes i que el 2023 sigui el millor any de la vostra 
vida.

Des de les nostres àrees hem treballat de valent per fer 
de Navàs un poble viu, amb accions diverses que ja són 
efectives o ho seran ben aviat, com ara el sanejament de 
l’economia de l’Ajuntament, la millora de la transparèn-
cia i de les condicions laborals dels i les treballadores, la 
promoció de la igualtat i feminismes mitjançant accions 
de sensibilització i educació als centres educatius, la 
renovació del Casal de la Gent gran (i, en breu, millora de 
la seva accessibilitat), polítiques d’habitatge mitjançant 
una borsa de lloguer, el pla pioner de masoveria o l’ade-
quació de pisos per emergència social, una programació 
cultural i juvenil estable, la promoció i acompanyament 
del comerç local i el foment de la sobirania alimentària i 
energètica, o l’homogeneïtzació del porta a porta a tot el 
municipi… entre altres que podrem anunciar en breu.

Per aquests motius i d’altres que ens avalen des que el 
2011 vam assolir l’alcaldia, revalidada el 2015 i el 2019, 
en una assemblea oberta celebrada el passat mes de 
novembre es va fer evident que des de la nostra entrada 
a l’Ajuntament hem capgirat en positiu molts àmbits 
del nostre municipi. Malgrat les adversitats el projecte 
ha anat avançant, però som conscients que encara queda 
molta feina a fer i seguim creient que el nostre punt de 
vista segueix aportant aspectes positius, transforma-
dors i transparència al municipi i a la seva gent. Jus-
tament per aquest motiu es va decidir que era necessari 
tornar-nos a presentar a les eleccions municipals del 
maig vinent.

Tenim clar que ens hem de tornar a obrir a la població. 
El context de la pandèmia ens ha canviat com a societat i 
ens ha limitat moltes de les interaccions que abans fèiem 
i teníem. Tot i això, hem de superar les pors i tornar-nos 
a trobar i fer poble. És per aquest motiu que iniciarem un 
procés obert en el qual escoltarem i debatrem sobre 
com finalitzar aquesta legislatura que al mateix temps 
ens servirà per construir el programa i la candidatu-
ra de les properes eleccions municipals.

Volem noves idees i persones amb ganes de seguir fent 
poble. Us necessitem a tots i a totes, amb implicació i 
ganes, perquè des que hi som Navàs ha canviat en positiu 
i ho ha de seguir fent.

Molt bones festes!

Renovem!Lideratge, responsabilitat, 
projecte i treball
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Amb aquestes paraules, el propie-
tari del Mas Palà –que veia com a 
les diferents conques de rius s’hi 
establien fàbriques tèxtils i ja ges-
tionava el molí de Palà– demanava 
al llavors Ajuntament de Castella-
dral l’autorització per ampliar la 
captació de les aigües del molí que 
hi havia prop del mas de la seva pro-
pietat. La resposta es va fer esperar 
prop d’un any, però va ser positiva, 
i el 7 de setembre de 1876 se li va 
concedir el permís. 

D’aquesta manera 
naixia Palà de  
Torroella tal com  
el coneixem ara. 

 Molt segurament el propietari 
del mas va construir la fàbrica men-
tre esperava el permís, perquè en 
menys d’un any, l’agost del 1877, la 
fàbrica ja era construïda i començà 
a ser gestionada per la societat Este-
van Valls y companía, integrada per 
Joan Palà, que hi va posar les terres 
i el capital, Esteve Valls, cosí de 

l’anterior, que hi va aportar capital 
i es va fer càrrec de la gestió de 
l’empresa, i Manuel Arias, responsa-
ble de l’administració. La seu social, 
despatx i magatzem de la companyia 
era a Barcelona, concretament a la 
Rambla de Catalunya, 3.
 L’arrancada del negoci fou d’allò 
més exitosa i els balanços econò-
mics prou positius com per plante-
jar-se noves inversions, que en gran 
part es destinaren a la construcció 
de la colònia, dels habitatges i dels 
equipaments. En un principi els 
treballadors provenien de l’àmbit 
rural, a fi de fugir de la dura vida 
de pagès, i els més especialitzats de 
Sallent, atès que Esteve Valls n’era 
originari i l’amo de la fàbrica de 
Vilafruns. Així, el 24 de juny de 1876 
(fixeu-vos que en aquesta data en-
cara no s’havia demanat el permís 
per a la construcció de la fàbrica) 
s’autoritzava la construcció dels 
pisos de la carretera, que s’acabaren 
el 1882: onze blocs de quatre pisos 
cadascun que donaren 44 habitatges. 
El 1877, just quan la fàbrica comen-
çava a funcionar, alçaren sobre 

d’ella i aprofitant el desnivell, el que 
coneixem ara com els pisos de les 
Galeries.
 Per la tipologia d’habitatges, pi-
sos concentrats a prop de la fàbrica 
i la casa de l’amo, tot indicava que 
Palà esdevindria una colònia tal 
com la coneixem ara; una colònia 
que anava creixent a mesura que 
augmentava la necessitat de mà 
d’obra, fins a convertir-se en una de 
les colònies més pròsperes regades 
pel Cardener. 

Una colònia que amb el pas dels 
anys s’ha convertit en un poble 
únic i majestuós, que conserva 
les reminiscències d’aquell passat 
d’esplendor tèxtil.

Informació extreta del llibre 
«La grandària del món. Entorn, 
història i imaginari de Palà de 
Torroella», de Jaume Capsada, 
Cecília Duarri i Ester Llobet

Vista de Palà als anys 40
«El infrascrito posee en el término de San Salvador de Torruella, distrito municipal  
de Castelladral, un aprovechamiento de aguas de Río Cardoner para dara movimiento 
a un Molino harinero con tres muelas [...] Ahora desea el infrascrito ampliar dicho 
aprovechamiento además de los mencionados objectos, para dar movimiento a una 
fábrica de hilados y tejidos de algodón de 5.000 husos y 100 telares mecánicos. [...] 
Castelladral, 8 de setiembre de 1875. Rúbrica de Juan Bautista Palá y Valls.»

La fàbrica de Palà 
de Torroella

Pl HIVERN 2022
50

16


