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INSONORITZACIÓ
DE L’AULA DE
PERCUSSIÓ DE
L’ESCOLA DE MÚSICA

950€
Insonorització de l’aula de
percussió de l’escola de música municipal.

24

ACTUACIONS
URGENTS AL NUCLI
D’EL MUJAL

10.000€

Arranjament dels carrers sense asfaltar del nucli d’El Mujal
actualment malmesos, amb
reconducció de les aigües
pluvials i estesa de grava.
Recollida
i
reconducció
d’aigües pluvials que baixen
pel tram de carretera del carrer de Baix amb reixes i/o
embornals.

27

25

ACTUACIONS A LA
PLAÇA
DE CASTELLADRAL

26

1.100€

18.000€

La part final de la plaça de
Castelladral disposa d’un
embornal per a la recollida d’aigües de pluja, però
no pot recollir-les totes degut al disseny del paviment
d’aquesta zona. Es planteja
fer una nova reixa de recollida d’aigües (practicable
per poder-la netejar del fang)
que recondueixi l’aigua a
l’embornal més proper i poder-la reutilitzar.

Es proposen diferents actuacions de manteniment al Barri de la Residència.

29

40.000€

40.000€
El projecte consisteix en dur a terme una actuació en global als
carrers de Navàs, per barris.
Aquest projecte té tres peculiaritats:
a) No admet termes mitjos.
b) Es realitzarà en condicions de començar/acabar cada barri
c) S’informarà dels progressos a la ciutadania, un cop per setmana.

28

REPARAR EL
PAVIMENT DE LA
PLAÇA DEL BARRI
CAL MIQUEL

Dur a terme una sèrie de reformes per evitar que, en cas
de pluja important, l’aigua
procedent de la carretera del
Mujal i la del barri de Balsareny entri dins les cases i garatges dels veïns.

30

COBERTURA WI-FI, GRONXADORS
A L’ALZINETA I APARCA BICIS

14.000€

El terra de la plaça de la font
del nostre barri s’ha anat
aixecant i fent sots a causa
de les fortes arrels d’un pi.
Això suposa perill per la gent
que hi passeja, poden entrebancar-se.
Proposem reformar el paviment d’aquesta plaça.

Ampliar cobertura de la xarxa wi-fi amb la col·laboració
dels veïns voluntaris que vulguin cedir una part de la seva
connexió.
Millorar el parc de l’Alzineta
amb més gronxadors i una
taula.
Instal·lar més aparca bicis.

31

PAVIMENTAR EL
CARRER DEL MIG
DEL MUJAL

12.800€
Pavimentar el carrer del Mig
del nucli del Mujal.
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1

PROJECTOR I
PANTALLA A LA
SALA D’ACTES
DE LA BIBLIOTECA

2.500€
Projector i pantalla de projecció a la sala d’actes de la
biblioteca.
Pantalla monitoritzada i projector amb qualitat d’alta definició.

Seguidament hi han detallades les 31 propostes
que ens han fet arribar.

4

12.600€
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PARTICIPATIUS

ACTUACIONS BARRI
DE CAL MIQUEL

ACTUACIÓ INTEGRAL
AL NUCLI PRINCIPAL DE NAVÀS

La Placeta

MANTENIMENT
GENERAL BARRI
DE LA RESIDÈNCIA

7

POSAR BANCS
I PAPERERES

4.000€
Posar bancs i papereres a
la cantonada del passeig de
Circumval·lació i el carrer
Germans Forcada entre les
alzines existents, faria el lloc
més acollidor. També posar
més bancs i papereres a la
zona de la piscina i el pàdel.

5

2

DUES ZONES
DE PIPICANS

17.040€

Per tal d’evitar el problema de
les disposicions descontrolades dels gossos pel carrer
i zones urbanes, es proposa
la instal·lació de dues zones Pipicans, una al costat
de l’estació d’autobusos a la
cantonada del carrer Verge
de Montserrat i el Passeig de
Circumval·lació i l’altre a la
cantonada dels carrers Pau
Casals
i Amadeu
Maristany.

6

BANCS I TEULADA
PER AIXOPLUGAR-SE
DAVANT L’ESCOLA
SANT JORDI

NETEJAR PINTADES
DELS CARRERS I
CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ

4.000€

3.000€

Condicionar l’espai de davant l’Escola Sant Jordi, de
manera que el pares i mares
que van a buscar els seus
fills a l’escola quedin més
protegits del sol i la pluja.
Actualment només hi ha un
arbre i un banc i és un espai
poc acollidor.

Netejar pintades dels carrers,
especialment la façana de
darrera el CAP, posar cartell
de prohibit fer pintades. Fer
una campanya de conscienciació a fi de disminuir aquest
tipus de manifestacions.

3

AUGMENTAR
LA PARTIDA DE
MANTENIMENT
DE CARRERS

25.000€
Augmentar la partida pressupostària destinada al manteniment dels carrers, tapar
forats i esquerdes, asfaltar,
arreglar paviment de voreres
i places, enllumenat, etc.

7

ESPAI COOPERATIU
DEL VI

39.206€
Adequació d’un local públic
de 40 m2 (ala oest de l’antic
escorxador) amb maquinària
vinícola comuna, perquè
cada persona o grup tingui
lloc i eines necessàries per
crear el seu propi vi.
- Maquinària vitivinícola
d’utilització comuna
21.168,49€
- Adequació del local públic
de 40 m2 útils
18.307,35€

8

EQUIP D’IMATGE
I SO AL LOCAL
SANT GENÍS

15.000€
Amb l’objectiu de facilitar a
les entitats i escoles del poble la possibilitat de fer actes,
concerts, representacions i
poder gaudir de sessions de
cinema periòdiques, es proposa dotar al local Sant Genís d’un equip d’imatge i so
fix amb les característiques
tècniques adients pel local.

12

INSONORITZACIÓ
DE LA PISTA
DE BALL
DEL CLUB D’AVIS

40.000€
Insonorització de la pista de
ball per tal de no molestar
als veïns i garantir la bona
acústica de la sala de ball
del Club d’Avis. Consistiria
en la col·locació d’una paret
de guix laminat de 15mm a
banda i banda d’una estructura d’acer i l’espai intern
reomplert de llana mineral,
i instal·lació d’un fals sostre
de guix laminat de 13mm de
tipus FON.
Tot segons el projecte ja fet
d’insonorització i aclimatament acústic de la sala de
ball firmada per l’empresa
Renou espais.

9

INICI DE
L’ARRANJAMENT
DE L’ANTIC
ESCORXADOR COM
A CENTRE CÍVIC

40.000€

Petites obres de consolidació, conservació, manteniment i sanejament a l’espera
de l’execució del projecte
definitiu del centre cívic en
l’edifici de l’antic escorxador,
pressupostat en 372.789,02€

10

PORTA NOVA
D’ALUMINI
A LA GEGANTERA

1.534€
Porta nova d’alumini per
substituir l’actual al magatzem dels gegants (gegantera), situat a l’edifici del Club
d’Avis de Navàs. La porta
actual presenta deteriorament en la part baixa, amb
obertures per on entra pols,
humitat, insectes i rosegadors que poden malmetre els
gegants.

13

ENREGISTRAMENT EN CD DELS BALLS
DE BASTONERS, CASCAVELLS, NANS
I GEGANTS I 6 SARDANES

8.400€
Proposta de fer un enregistrament en CD per la cobla Selvatana dels balls de bastoners del mestre Josep Mª Sensada, els
de cascavells, nans i gegants del mestre Josep Mª Castella i
Molins i sis sardanes per a cobla, d’entre les quals una seria
“Navàs dansa” d’en Josep Conangla i Escudé, (sardana que
s’interpreta com a sardana de conjunt de l’aplec de la colla
sardanista de Navàs) i cinc sardanes més dedicades al poble
de Navàs d’en Jaume Conangla i Canals.
Creiem que és un bon moment per fer-ho, ja que l’any 2015
celebrem 50 anys dels nans, el 2016, 50 anys dels gegants i el
2018, 50 anys dels cascavells.

11

URBANITZACIÓ
DEL CARRERÓ
SITUAT AL NORD
DE LA CARRETERA
DE CASTELLET

15.000€

Urbanització
del
carreró pròxim a la carretera de
Castellet (on hi havia el supermercat de Cal Cols). No
té voreres, senyalitzacions
de trànsit ni cap mena de
mobiliari urbà, com tampoc
rampes d’accés per a cotxes
d’infants o per a les persones grans i/o disminuïdes. Té
una escala d’accés i una barana fora de normativa.
En cas de qualsevo emergència una ambulància, per exemple, entraria amb dificultat.
Aquesta actuació vindria
finançada per contribucions especials dels veïns i
l’ajuntament hi aportaria el
10%, que seria uns 15.000€

14

FER POSSIBLE LA
CIRCULACIÓ, SOBRE
AL PASSEIG, DEL
CARRER TARRAGONA
AL BISBE DEIG

2.500€
Per millorar la circulació de
la zona nord del passeig, es
proposa adequar el tram de
passeig Ramon Vall entre el
carrer Tarragona i el carrer
Bisbe Deig per poder-hi passar amb vehicles, tal com
succeeix al carrer mossèn
Morta al creuar el passeig.

15

16

17

ARRANJAMENT DEL BANC DEL TEMPS
LOCAL SANT GENÍS

40.000€

Tenint en compte la gran utilitat que té aquest local per a
les entitats culturals i escoles
del poble, proposem dignificar el local acabant el revestiment de les parets i sostre
amb els corresponents aïllants, i dotar dels mínims accessoris útils en els serveis
(eixugamans, dispensador
de sabó, mirall...)

18

PAVIMENTAR EL
VOLTANT DEL
PAVELLÓ I CREAR
UNA PISTA
POLIVALENT AMB
LA POSSIBILITAT
QUE FOS COBERTA

40.000€

10.000€

Els bancs del temps són espais en que persones d’una mateixa localitat intercanvien serveis gratuïtament. L’objectiu és
que la gent es conegui i confiï en els altres per resoldre necessitats de la vida diària, alhora que es fomenta la solidaritat, la
cooperació i les relacions socials. L’usuari rep un servei d’algú
altre durant un període de temps, i es compromet a prestar
un servei igualment prolongat. Cada usuari rep un talonari per
efectuar els pagaments, i és titular d’un “compte corrent” que
registra el saldo de temps disponible. La unitat d’intercanvi és
l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi.
Els intercanvis no són bilaterals (“jo et dono i tu em dónes”)
si no multilaterals: s’ofereix oferta i demanda a una borsa de
serveis, coneixements i habilitats del Banc del Temps de forma
que la persona A ajuda a B, B ajuda a C, C ajuda a D, i D ajuda
a A.
Per portar-ho a terme calen
recursos humans, una pàgina
web i campanya de difusió.

19

ASCENSOR LA
CLUB D’AVIS

40.000€
Elevador domèstic de 3 parades, 300kg, per facilitar
l’accés als usuaris del Club
d’Avis, especialment per les
activitats que es desenvolupen a les plantes superiors.

20

REPARAR EL
RELLOTGE DEL
CAMPANAR

1.000€
Reparar el rellotge que hi ha
col·locat en el campanar de
l’església.

PROTECCIÓ AL CAMP
DE FUTBOL

4.500€

10.000€
Arranjament i millora del camí
que va de la carretera de Viver a la deixalleria per darrera
el pavelló per poder passar-hi
amb comoditat a peu. Anivellar-lo amb una capa de tot-1,
arranjar les cunetes i a la part
de baix desbrossar i posar-hi
uns bancs i papereres.

21

REPARAR LA
PORTA DE
L’ESGLÉSIA
DE SANT CUGAT
DEL RACÓ

2.500€
Reparar la porta de l’església
romànica de Sant Cugat del
Racó.

Pavimentar tota la zona del
voltant del pavelló municipal
i crear una pista annexa exterior polivalent (bàsquet, futbol, etc.) amb la possibilitat
de que fos coberta.
Per tal de no sobrepassar els
40.000€ es proposa una primera fase que seria el terra
de la pista.

22

ARRANJAMENT
CAMÍ DE LA CTRA.
DE VIVER A LA
DEIXALLERIA

Instal·lar protecció al graó
de formigó del voltant del
terreny de joc per evitar possibles accidents greus de jugadors que en caure poden
picar-hi de cap.

