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més que
anar fent
Molt sovint pel carrer, la gent ens pregunta
com anem i la resposta més habitual acostuma a
ser “anar fent”. Ens encantaria poder respondre
a la gent que “anem bé” i que realment és veritat,
però els estaríem enganyant. Quan respons “anar
fent” és com dir “anem tirant però anem endavant”, i es tracta d’això, d’avançar en un context
realment molt difícil. Cal recordar d’on venim i
que durant anys estarem pagant més de quatre
milions d’euros per una època en la que es prenien
les decisions sense tenir-ne massa en compte les
conseqüències. L’equip de govern actual cada dia
treballa per combatre les adversitats i fer avançar
el poble. Segurament sentireu veus que diran que
no estem fent res, i el que estem intentant és no
fer res malament, en uns temps en els que costa
molt fer coses. Navàs, i també tots els altres pobles,
constantment estem rebent notícies de retallades

en les aportacions que fa la Generalitat i el govern
espanyol. És per això que responem “anar fent”,
perquè estem avançant, tot i els impediments constants que ens trobem al mig del camí. Ja vàrem dir
que no faríem grans obres, tot i això, en les pàgines d’aquesta revista hi veureu grans projectes. El
dia a dia intentem buscar mesures d’estalvi que
no afectin la vida diària dels navassencs. Pensem
i repensem projectes de futur intentant no tornar
a hipotecar el futur del nostre poble. Anem fent,
mica en mica, sense fer passos enrere. Intentem
informar-vos amb transparència i potenciar la
participació, perquè comptem amb vosaltres per
sortir del sot i tirar Navàs endavant tot construint
un futur millor per a tots plegats.
Jaume Casals i Ció
Alcalde

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure! Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com
http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat
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un any
de govern
Ara farà un any que CUP i Esquerra
confrontaven els seus programes
electorals, i després d’intenses
converses, arribaven a un acord
que passava per assumir ambdós
programes electorals, i decidir les
carteres en funció del perfil de
cadascú. 1 any més tard, el nou
govern municipal ja ha començat
a teixir l’acció política que els ha
de permetre arribar tant lluny com
sigui possible amb les propostes
per al poble que van fer en aquell
moment. Un any és poc temps,
però el suficient per veure que
s’estan començant a resoldre moltes qüestions i que hi ha un canvi
de manera de fer evident.
Un govern, doncs, de tarannà
humil, autocrític i amb molts projectes il·lusionadors. Un canvi en
la manera de fer les coses: ara es
convoquen els llocs de treball via el
concurs públic i lliure i no a dit com
fins ara. Ara són una constant les
sessions informatives de caràcter
públic a tot el municipi per explicar
la gestió municipal. Ara el sou que
reben els nostres governants és
considerablement més baix i amb
molta més dedicació real. Ara els
regidors reben els ciutadans a tot
hora. Ara quan les coses es fan bé
algú els dóna les gràcies. Tot un
canvi.
Ha estat un primer any
d’absoluta austeritat on tothom
s’ha hagut d’estrènyer el cinturó
al màxim. Una tasca de racionalització de la despesa difícil
però necessària. Malgrat això,
els serveis de l’Ajuntament han
continuat funcionant com fins ara, o
una mica millor. S’estan responent
instàncies de ciutadans aparcades

des de l’any 2008, s’està pagant als
proveïdors a uns 90 dies o abans,
i no els debem res anterior a 2012,
tota una feina d’endreça. El govern
ha prioritzat estar al costat dels
més desafavorits per la delicada
situació econòmica que passa
el nostre país, els serveis socials
funcionen bé i es fa tot el possible
perquè ningú quedi desatès. I amb
tot això, també s’urbanitzarà un
sector del Carrer Circumval·lació,
tindrem els mòduls per l’institut,
hem arranjat camins en prevenció
d’incendis, hem ajudat a fer realitat
la nova mostra de vins, instal·larem
la xarxa wifi amb internet a Palà, es
farà la remodelació de la carretera
Cardona i de l’Ajuntament de Palà
de Torroella, s’ha iniciat el projecte

XALAR (reforç per als nens i nenes),
hem començat a dinamitzar el
carrer de l’església, hem innovat en
les fires i les festes, i moltes altres
accions que ja podreu veure en
aquest número de La Plaça. Sobretot un govern que ja ha dibuixat
moltes propostes noves amb la
il·lusió de desenvolupar-les durant
els 3 anys que queden de legislatura.
1 any de govern que dóna i
donarà fruits, un any de convivència
sincera, un any de treballar molt,
d’aprendre molt, i, que fa que tots
els regidors, amb l’alcalde al capdavant, se sentin honorats per a poder
fer aquesta tasca de responsabilitat
amb el convenciment que estan
construint, junts, un nou Navàs.
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El govern municipal ha convocat
diferents sessions d’informació pública i participatives sobre diferents
temàtiques.

Pel bon camí,
pas a pas
La situació econòmica de
l’Ajuntament de Navàs després
d’un any de govern està mostrant
clars símptomes de millora. Un
exemple clar és el pagament a
proveïdors, a l’inici de l’any passat

l’Ajuntament devia als proveïdors
més de 1.500.000 €, i ara a finals
de juny d’aquest any 2012 el deute
a proveïdors és de 170.000 € gairebé 10 vegades menys. Quan vàrem
entrar al govern el juny del 2011
es devien un pilot de factures des
de feia més d’un any, actualment
gairebé cap factura es paga a més
de 90 dies. Aquest fet a banda de
dotar de liquiditat a moltes empreses navassenques, fa que es
recobri les ganes de treballar per a
l’Ajuntament i podem negociar així

millors preus.
Continuem tenint, però, el pes
de les sentències, heretades de
governs anteriors, tot i que des de
l’inici de la legislatura fins ara ja
hem pagat més de 500.000 € per
aquest concepte.
Hi havia qui deia, en aquest
mateix butlletí a principis d’any, que
no podríem pagar les nòmines i
que no podríem fer front als nostres
compromisos amb els proveïdors,
una vegada més s’han equivocat.
Un altre símptoma de millora
és el resultat pressupostari de
l’any 2011, on els ingressos van
ser superiors a les despeses en
gairebé 500.000 € sense tenir en
compte els ingressos produïts per
l’obtenció de crèdits, un resultat
que contrasta amb el resultat negatiu obtingut l’any anterior.
També hem aconseguit tancar
el 2011 amb un romanent de tresoreria positiu proper als 900.000€
fet que ens permetrà fer front a
inversions previstes per aquest any
com ara la urbanització del passeig
de circumval·lació en el tram de
davant de l’Eix i l’acondicionament
del terreny per a la instal·lació dels
mòduls prefabricats que allotjaran

l’institut-escola.
Per obtenir aquests resultats ha
calgut millorar la gestió, optimitzar
els recursos i estrènyer-nos el cinturó i així ho hem de continuar fent.
En el pressupost per aquest
any 2012, no hi ha moltes diferències respecta les partides realment
liquidades durant l’any anterior, els
ajustaments més importants han
estat en les diferents festes on hi
han hagut disminucions de més

“Un altre símptoma de millora
és el resultat pressupostari de
l’any 2011”
del 10 %, tot i que l’any passat ja
havien estat reduïdes, les entitats
també han vist disminuir la seves
subvencions i hem amortitzat alguns llocs de treball. Decisions poc
agradables, però necessàries, igual
que aquell xarop dolent que ens
curava dels refredats.
Com heu pogut veure portem
per bon camí tots els indicadors
i així ens ho confirmen, el camí
encara és llarg però pas a pas vencerem tots els obstacles.
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l’eix
a debat
El govern es referma en que la gestió de l’Eix,
és a risc i ventura de la concessionària
La reunió informativa que
l’Ajuntament de Navàs havia convocat per explicar els detalls que
regulen el contracte de concessió
administrativa de l’Eix, (piscina
coberta – piscina estiu) va aixecar
una gran expectació i va fer petita la sala d’actes de la Biblioteca
que es va omplir de gom a gom.
L’acte s’emmarca en la voluntat de
l’equip de govern de fer participar la
població en debats importants, per
donar-los-hi la màxima transparència
i posar llum i taquígrafs als dubtes i
malentesos.
L’Ajuntament entén que el
contracte signat l’any 2006 diu
explícitament que “la gestió està en
mans d’una empresa privada que
n’assumeix el risc i ventura, per un
període de 20 anys”.
L’Ajuntament no vol haver de pagar les pèrdues d’explotació a costa
del pressupost municipal, perquè
creu que “no seria just”, mentre que
Natursport ho trobaria correcte i necessari, com passa en equipaments
com el camp de futbol, el pavelló,
l’escola bressol o la de música. Els
responsables de l’Ajuntament van
defensar que la seva obligació és fer
complir el contracte signat, i que la
naturalesa d’uns equipaments gestionats directament per l’Ajuntament
no tenien res a veure amb els d’una
concessió indirecta, que es fa a través d’un concurs i s’adjudica a una
empresa privada que la gestiona en

funció del que ingressa i paga, amb
unes tarifes per servei i les quotes
dels socis i les activitats que pugui
organitzar per augmentar la base del
seu negoci.
Després d’escoltar els pros i
contres, els representants de l’equip
de govern van garantir que farien tots
els possibles perquè no s’hagi de
tancar el complex de l’Eix, que continuarien dialogant i estudiant a fons
totes les possibilitats per evitar que
l’activitat empresarial sigui deficitària,
sense que suposi un cost massa
elevat per l’Ajuntament i al poble de
Navàs.
L’Ajuntament de Navàs, representat per l’alcalde Jaume Casals,
la regidora d’Esports Hortènsia Font
i el regidor d’Economia i finances
Joan Bertran, van reiterar de nou la
proposta de facilitar el pagament
dels deutes contrets per l’empresa
Natursport en els darrers cinc anys,
en concepte d’IBI i del cànon que
no han pagat mai, i del qual es van
comprometre a pagar en el plec de
clàusules de millora quan van guanyar el concurs l’any 2006.
També van prendre la paraula
els gestors de l’Eix, que van oferir el
seu punt de vista sobre el tema. Van
defensar la professionalitat del servei
i van argumentar que s’havien hagut
d’hipotecar per defensar la viabilitat econòmica de l’Eix, denunciant
que han detectat greus defectes
de construcció a les instal·lacions,

que han d’assumir moltes despeses
(aigua,gas, llum, personal). Natursport va reclamar que una manera
d’assegurar el finançament de l’Eix
fós a través de subvencions públiques.
Enmig de tot plegat, els responsables del Club Natació Navàs
també van fer sentir la seva veu,
argumentant que se senten discriminats i sense possibilitats de poder fer
un ús de les instal·lacions esportives
d’acord a les seves necessitats. Es
van queixar dels preus que han de
pagar a l’empresa Natursport per
la utilització de les piscines i dels
horaris que la concessionària imposa
per fer cursets de natació als socis
del club.

“L’Ajuntament assumeix el repte de trobar una solució sota la
recepta del diàleg”
En intervencions del públic es
van queixar també dels preus que
es fan pagar per anar a la piscina,
mentre que en pobles veïns les
tarifes són més barates. Les tarifes les elabora i proposa cada any
l’empresa concessionària i les ratifica
l’Ajuntament en ple.
També va quedar clar que és Natursport qui decideix que els tiquets
de 15 dies passen a ser abonaments
personals i intransferibles.
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Institut escola,
una realitat
Des de feia anys, els ciutadans i
ciutadanes de Navàs demanàvem
l’institut per a Navàs, ha estat
un clam històric. Aquest curs
2012-13 serà una realitat. La
demanda objectiva i legítima
de pares i mares i del poble en
general, s’havia vist posposada
legislatura darrera legislatura
sense poder-ne apreciar unes
motivacions fonamentades en la
lògica. En moments de profunda
crisi econòmica, observem des
del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
la voluntat ferma i sense cap
tipus de problemàtica per a la
implantació d’aquest equipament
en el municipi, avançant un any
l’autorització, que si bé, serà de
de forma provisional ( les anomenades cargoleres), oferiran l’oferta
pública d’escolarització per a
joves de 12 a 16 anys.
La situació de l’institut-escola
serà al Passeig de Circumval·lació;
en legislatures anteriors s’havia
parlat de situar-lo al capdamunt
de l’Estació, però es va constatar
amb Ensenyament que en aquest
emplaçament hi mancaven més

de 1000 m2 i que, per tant, es feia
inviable emplaçar-lo aquí si no es
col·locava l’institut durant molts
anys sobre el carrer Montserrat,
que dificultaria enormement la
utilització de l’estació d’ autobusos o bé situar-se sobre terreny
edificable de la Serradora fent inviable el sector urbanístic pendent
de desenvolupar.
Després d’analitzar amb profunditat la realitat física del nucli
per situar l’equipament, l’equip de
Govern es decanta per la parcel·la
al costat de la piscina coberta,
s’arriba a l’acord amb la propietat
que es materialitza en un conveni
urbanístic.
Les dificultats en la negociació amb l’oposició respecte
aquest tema han fet que s’anessin
posposant dia rere dia les dates
d’aprovació, tant per la urbanització, com del conveni. Malgrat
tot, el passat mes de juny, amb un
ple amb molta assistència, on es
va manifestar la voluntat popular
a la què com a equip de govern
ens devem, es va poder aprovar
el document que en permet la
implantació.

Principals avantatges
- Cost zero de lloguer durant 12
anys.
- Existència de tota la infraestructura de serveis propera a la
implantació: estació transformadora a 7 metres, aigua, clavegueram,
xarxa de telefonia i enllumenat
públic, situació òptima avalada per
ensenyament.
- Situació annexa a equipaments
públics municipals.
- Situació inserida dins la pròpia
xarxa de busos escolars.
- Distància adequada fins al Sant
Jordi per compartir menjador.
- Bona orientació i assolejament
dels barracons i dels patis.
- Externalitat urbanística molt
adequada, voreres amples de 6
metres, aparcament, i excel·lent
comunicació amb el centre urbà.
- Excel·lent accés i maniobrabilitat
de la maquinària per a la disposició dels mòduls prefabricats.
- La urbanització que s’ha
d’executar, té un clar interès general i addicionalment els veïns en
participen econòmicament al 50%,
reduint el cost de l’Ajuntament.
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Invertir
en educació,
prepArar el futur
A l’Escola Municipal de Música
Mestre Castella hi estudien quasi
240 persones, i una mica més de
170 tenen entre 4 i 18 anys, que és
la franja d’edat per la qual rebem la
subvenció. L’agost de l’any passat
va arribar la primera reducció de
les subvencions i afectava al curs
ja realitzat, de 600 euros per alumne passàvem a rebre’n 460. A pocs
dies de finalitzar el curs 11-12
ens comunicaven que l’import es
reduïa a 230. Des de l’Ajuntament
intentem assumir part d’aquest
esforç econòmic i hem treballat
colze a colze amb l’equip directiu
de l’escola per cercar propostes
per disminuir els costos. Hem
realitzat una diagnosi conjuntament amb tècnics de la Diputació
de Barcelona. A partir de l’anàlisi
conjunt se’ns recomanava potenciar les classes col·lectives i fer
arribar l’interès per l’ensenyament
musical a d’altres sectors. El curs
vinent hem abaixat el preu als
majors de 55 anys que realitzin
classes col·lectives i també s’han
creat els tallers adreçats a sec-

tors que fins ara no participaven a
l’escola de música. D’altra banda
també cal dir que hem apujat el
preu dels estudis d’un segon i
tercer instrument entre un 15% i
un 25% ja que entenem que aquí
ja hi havia una especialització en la
formació musical. Des de l’Escola

“hem intentat apujar no massa
les quotes per no afegir una
altra càrrega econòmica a les
famílies”
de Música n’han sortit molts grups
musicals, els Grallers de Navàs i
la Coral Nova. Molts alumnes han
tingut el seu primer contacte amb
un estudi de música per gravar les
melodies nostrades dels compositors locals. També hem gaudit amb
les audicions i els concerts del
diumenge. Tenim clar que molts
navassencs que assoleixen una
formació musical augmenten el seu
nivell cultural.
A l’Escola Bressol Quitxalla ens

hi trobem un panorama semblant.
La subvenció que es rebia el curs
2010-11 era de 1800 euros per
alumne, a l’agost ens la varen
reduir a 1600 i aquest any quasi
a final de curs ens comunicaven
que passava a ser de 1300, i ara
ens diuen que l’any vinent només
en rebrem 875 euros. Igual que
a l’escola de música, hem optat per no carregar la totalitat de
l’augment a les famílies perquè
tenim clar que amb l’educació de
0 a 3 anys els nens i nenes entren
en un procés de socialització que
millora les seves capacitats per
relacionar-se, també aprenen tot
jugant i moltes coses més. Pel que
fa al servei de menjador aquest any
optem per introduir-hi productes
de proximitat i ecològics que sense
augmentar massa el cost del servei
milloren l’alimentació dels nostres
infants i a més repercuteixen en
l’economia productiva local.
Tenim clar que l’educació no ha
de ser un negoci, i que actualment
estem invertint en el futur dels
navassencs.

Accions de govern
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Projectes d’urbanització

1

Conscients de les necessitats i
dèficits en la urbanització de vials
del nostre municipi s’ha iniciat un
pla per a la millora del nostre espai
públic: carrers i places. En aquest
sentit, des dels serveis tècnics
s’han redactat ja quatre projectes:
Passeig de la Circumval·lació
sector nord est (1)
En el tram comprès entre les piscines i el carrer Montserrat, amb un
pressupost de contracte aproximat
de 300.000 euros . Aquesta actuació representa una millora molt
important per l’àmbit d’influència,
en especial per als equipaments
docents de nova implantació (Institut -Escola Sant Jordi) i esportius.
Durant el mes de juliol estarà en exposició pública l’expedient de contribucions especials que defineix
els imports que han de suportar els
propietaris i Ajuntament. Aquesta
actuació es veurà complementada
més endavant amb la connexió a
la Carretera de Gaià, i que està en
estudi en el departament tècnic de
la Diputació de Barcelona.
Passatge del Riu (5)
A sol·licitud de part dels propis
veïns, s’ha redactat el projecte del
passatge del Riu al complet, des
del Carrer Sant Josep fins al Carrer
Montserrat. El projecte pretén donar
un caire peatonal al passatge, però
amb la intenció clara de millorar la
mobilitat del trànsit de vehicles de
veïns, la regulació de l’aparcament i

2

3

de les infraestructures d’enllumenat
públic. En breu es farà una exposició pública del mateix als veïns
i obert també al públic en general
per presentar el projecte i atendre
les demandes específiques que es
puguin presentar abans d’inciar el
procés administratiu d’aprovació
del projecte d’urbanització.

resposta a les demandes veïnals
d’aquest carrer per la millora de
l’accés rodat als solars.
L’actuació en aquest carrer
pretén ser l’inici de les actuacions
del Barri Bonavista, on de manera
imminent s’iniciaran els estudis
per a la millora de la Carretera de
Berga per donar continuïtat a la
trama urbana des del Passeig de la
Circumval·lació.

Passeig de la Circumval·lació
sector Sud est (2)
Aquest projecte ja conclòs, comprèn
dos àmbits distanciats entre ells, un
situat a davant del carrer Torrent, i
un de més reduït molt proper a la
Carretera de Castellet.
L’execució d’aquests dos trams
del Passeig de la Circumval·lació,
representaria una millora important
en la mobilitat interna del municipi
assolint els objectius dels primers
planejaments que coneixem del
nostre municipi.
Conscient de la realitat física de
l’àmbit de la problemàtica i dificultat
diferent per a cada un dels propietaris afectats per aquest projecte,
l’Ajuntament pren la decisió de
treballar conjuntament amb els propietaris afectats per assolir aquells
objectius que demana l’interès general sense oblidar i respectant els
drets dels propietaris; i en aquesta
línia seguirem el nostre treball.
Pavimentació del Carrer Llevant i
Barri Bonavista (3)
L’àmbit del projecte comprèn entre
el carrer Bonavista i Gregal, i dóna

La Diputació de Barcelona,
té en estudi des del mes d’abril
les actuacions a fer el Passeig de
Circumval·lació, des de la Ctra
de Gaià fins la Ctra de Berga, per
la millora en la seguretat i actuacions a fer per assolir un nivell
d’urbanització òptim.
Navàs, carrers en forma
Conscients del lamentable estat de
conservació dels carrers, fruit de no
haver realitzat actuacions en legislatures passades, s’estan executant
continuament accions en la via
pública per tal de millorar-la. En són
exemple, el carrer de la Industria,
el Carrer Delfina Bonet, Passeig
Circumval·lació, davant de les
Piscines, així com altres actuacions
puntuals que dia rera dia necessiten
intervenció de manera immediata
En aquest sentit s’està preparant un programa d’actuació
que en pugui recollir l’estat dels
carrers, prioritzar les necessitats
d’intervenció i poder-les planificar, i
que pensem començar a executarlo en breu.
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Una Fira de Primavera
plena d’oportunitats

4

Actuacions a Palà (4)
El diàleg amb la ciutadania ha
permès que es redacti, i s’hagi
obtingut una important subvenció
per a l’execució d’obres en el nucli
de Palà, i ara finalment es podran
executar.
Aquestes consisteixen en
l’arranjament de la Carretera,
implementant una àmplia zona
d’aparcament, la retirada de la tanca metàl·lica actual i subtituir-la per
una barana d’obra, l’actuació en
l’oficina municipal, redistribuint-la i
acondicionant-la a les necessitats
i l’arranjament del paviment de la
Plaça just darrera l’oficina municipal. Aquestes accions han estat
consensuades amb els representants de Palà i han iniciat i consolidat un pont de diàleg entre veïns i
Ajuntament.
Addicionalment a les obres
intrínseques a l’actuació descrita, es duran a terme millores en
la sala polivalent, especialment
pel que fa a l’actualització de les
instal·lacions.
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El bon temps i l’afluència de públic
van fer costat a la Fira de Primavera, que enguany complia 80 anys a
la recerca del dinamisme econòmic
i comercial de Navàs.
Les autoritats locals acompanyades per la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Adriana
Delgado, les pubilles i els hereus de
Navàs van fer el recorregut per un
recinte firal de 150 parades.
Amb el sector de l’automoció
i la maquinària agrícola liderant
l’espai ocupat al passeig, el comerç
i la indústria local van compartir
protagonisme amb les associacions
i la societat civil navassenca.
Els actes paral·lels hi van posar
l’accent més festiu com les trobades de Bastoners i Gegants, la cursa de Push Bikes, les projeccions
al planetari, el concurs de pintura
ràpida i les exhibicions que es van
fer a l’Expo Navàs.
Un dels actes més multitudinaris va ser al Pavelló Municipal, on

més de mil persones van veure el
partit de lliga Barça-Madrid.
Accions teatrals, ballades de
sevillanes, l’exposició de manualitats del Club d’Avis, sardanes i la
Banda de l’Escola de Música van
tenir el seu públic fidel.
En el terreny esportiu van
destacar el Torneig d’Escoles de
Bàsquet, el Torneig Intercomarcal
de Petanca i la Cronoescalada a
Serrateix.
Més de sis-cents alumnes de
primària i secundària van participar
en el Concurs de Dibuix, dedicat
als oficis.

La CRISI genera oportunitats
pels emprenedors
Convocats per la Regidoria de
Promoció Econòmica de Navàs,
el teixit econòmic i productiu del
poble va fer una trobada per parlar
de present i futur de les petites i
mitjanes empreses, a partir de dues
experiències reals Inauxa Comercial
i Nicolau Joiers, acompanyades per
la trajectòria professional del president de las PIMEC de la Catalunya
Central, Esteve Pintó i la complicitat
de l’Ajuntament de Navàs.
Maite Romero i Mercè Nicolau
van coincidir en afirmar que la
crisi també genera oportunitats de

negoci. Esteve Pintó va defensar
l’associacionisme empresarial per
tal de ser un interlocutor directe
amb el Govern i la resta d’agents
socials. La regidora de Promoció
Econòmica, Hortènsia Font, va reafirmar que la Fira era una possibilitat de dinamització econòmica, un
aparador que pot ajudar a reinventar-se i espavilar-se.
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Festa Major 2012
La Festa Major de Navàs
vol ser màgica un any més
Dona treballadora
La cinquena edició de la caminada
popular que s’organitza en motiu
del Dia de la Dona Treballadora,
va ser l’acte més concorregut dels
programats per l’Àrea d’Atenció a
les Persones. La commemoració es
va complementar amb un taller de
risoteràpia, la lectura del manifest
i la projecció de la pel·lícula “La
sonrisa de Mona Lisa”.

Les entitats del poble assumiran protagonisme als actes de
la Festa Major de Navàs, amb
presència gràfica al programa de
mà i la gestió de les barres on
serviran begudes i menjars.
La Comissió de Festes
mantindrà els actes que van ser
novetat l’any passat com la Bouada, i la Festa és de tots, que es
farà divendres. Aquest esdeveniment, ha de ser una sorpresa
com va ser-ho la Festa és Màgia
de l’any passat.
El pressupost s’ajustarà encara més, passant dels 70.000€ als
59.000€, d’acord amb l’austeritat
que reclamen els temps presents.

No hi mancaran les orquestres, ni les ballades de sardanes,
ni els balls tradicionals dels
Gegants, Nans, Cascavells i
Bastoners, ni cap dels actes més
representatius de la festa que podreu trobar detalladament en el
programa de mà que es repartirà
a mitjans d’agost.

Avis olímpics
La Residència d’Avis de Navàs va
participar en les OlimpiOnades que
es van fer a Cassà de la Selva. El
primer premi en la prova individual
de les anelles olímpiques va ser per
Manuel Duro. El primer premi en la
prova dels relleus de l’arròs van ser
per l’equip de Manolo Florià, Pepet
Casellas, Emilia Vilagrassa, Assumpció Conangla i Josep Baraldés.
El segon premi en la prova de relleus
de pilota foren per Manolo Florià,
Josep Balaguer, Emilia Vilagrassa, Assumpció Conangla i Josep
Baraldés.
El dia 12 de juny, uns trenta avis de
la Residència van anar de visita a la
zona del Maremàgnum de Barcelona. L’excursió va comptar amb el
suport del Voluntariat de Càritas i
va consistir amb una passejada pel
Port Vell de Barcelona, dinar a base
de tapes i una gran paella d’arròs.

Obrint Pas omple
El poder de convocatòria del grup
valencià Obrint Pas es va posar
de manifest una vegada més, en
l’actuació que van fer al Pavelló
Municipal d’Esports de Navàs el dia
27 d’abril, on més de mil persones
van cantar, escoltar i ballar cançons
de temàtica reivindicativa.
Abans de l’actuació d’Obrint
Pas, van tocar BarraLliure! de
Navàs que van presentar les seves
noves composicions, seguits
dels Pirat’s Sound Systema.
L’organització va anar a càrrec de
la regidoria de Joventut i el Raig.

Les entitats escullen
Pubilles i Hereus
Les entitats de Navàs han escollit
els sis joves que seran proclamats Pubilles i Hereus de Navàs,
el dissabte 25 d’agost, en el
marc de la Festa Major 2012.
La Pubilla i les Dames d’Honor
escollides són: Marta Obradors
Batlló, Alba Fleta Obradors i Mercè Busquets Escobet. L’Hereu i
els Fadrins escollits són: Albert
Algilaga Santmiquel, Marc Rius
Guitart i Adrià Sunyer Romero.
Tots ells són nascuts el 1994 i al
llarg de 2012 faran 18 anys.
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Un estiu ben festiu

Virus Jove 2012

Tallers de modelatge de fang, de
punts de llibre, de xapes o imants
com es farà el 20 de juliol, de materials reciclats el 27, de bijuteria el
dia 3 d’agost, i de pilotes malabars
el dia 10, són les propostes de
les Jornades Infantils per un estiu
ben festiu a Navàs, adreçat a un
públic menut i familiar que omple
d’activitats lúdiques les nits dels
divendres al passeig.
La proposta pels joves i adolescents va començar amb un original
curs de cuina sense pares, adreçat
als joves de 16 a 18 anys, com una
de les propostes més innovadores
del Juliol a la Fresca que organitzen
conjuntament el Raig, Joves Actius
i la regidoria de Joventut.
El programa inclou un Torneig
de Futbol 7 de veterans del Club
Esportiu Navàs, i un concert a
càrrec del grup Els Tinajas.
La tradicional Gimcama Nocturna es farà el divendres dia 20
de juliol, amb sortida des de la
plaça de l’Ajuntament i amb un
circuit sorpresa per tot el nucli urbà.
Els participants han de ser grups
mixtes de sis persones, amb els
14 anys complerts. Paral·lelament
es farà una Gimcana Infantil, amb
grups mixtes de sis persones,
d’entre 8 i 14 anys, que també

comença a la plaça de l’Ajuntament
a 2/4 de 7 de la tarda.
L’entitat FotoFilm Navàs ha projectat tres sessions de Cinema a la
Fresca en català, que tornaran a recuperar l’antic escenari, a cel obert,
del cinema Espanyol de Navàs.
Les tres pel·lícules escollides
són per a un públic familiar i de
temàtica ben diferent. La primera
sessió es farà el dia 14 de juliol, a
les 10 del vespre, amb una divertida visió de l’agent 007 protagonitzada per Mr.Bean, titulada “Johnny
English Returns”. El dissabte 4
d’agost, la projecció serà dedicada
a un clàssic del còmic i les aventures “Tintín i el secret de l’Unicorn”.
El film es passarà a les 10 del
vespre. La última projecció es farà
el dia 8 de setembre, a 2/4 de 10
del vespre, amb una pel·lícula que
tracta de les relacions d’amistat
que s’estableixen entre un tetraplègic i el seu cuidador, titulada
“Intocable”.
El passi de pel·lícules
s’ambienta amb la degustació de
crispetes, snacks i refrescos.
En el marc dels actes de la Festa Major de Navàs, també hi haurà
dues sessions més de cinema amb
les pel·lícules “Misión imposible” i
“Llamada perdida”.

Uns setanta joves, d’entre 5 i 15
anys, han participat en una nova
edició del Virus Jove que enguany
ha coordinat el Consell Comarcal
del Bages i la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Navàs, amb
monitors de casa. En les mateixes
dates s’han fet moltes activitats
adreçades al jovent, com els
Campus del Club Karate Cantero,
d’anglès amb l’escola d’idiomes
That’s Good, de Pàdel i Tennis, el
Vine&Bike de l’Escola Diocesana
de Navàs, el Campus de Futbol, els
tornejos de Volei i Futbol Sala, activitats a la Granja Escola del Mujal,
els camps d’estiu de l’Agrupament
Escolta Ali Bei, l’estada de l’Eix a
Sant Jaume de Frontanyà i tallers
d’estiu organitzats per l’Institut
Escola Sant Jordi.

Festes arreu
Amb l’arribada del bon temps, el
calendari ens porta les festes majors
dels nuclis i pobles que conformen
el municipi. A Sant Salvador de
Torroella amb la festa de la gent
gran, les festes de Castelladral,
Argençola, Sant Cugat del Racó
i Palà de Torroella, els veïns
han sumat forces i han preparat
activitats lúdiques per retrobar-se i
compartir les festes.
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L’Ajuntament canviarà el
seu vehicle policial com
a mesura d’estalvi

DESMANTELLAMENT ANTENA
La companyia Telefònica, que havia
signat un conveni amb l’Ajuntament
de Navàs per fer la desconnexió de
l’antena del carrer Passatge del Riu
a primers de juny, s’ha endarrerit en
els seus compromisos contractuals.
És per això que l’Ajuntament ha
fet una reclamació per tal que
amb la major brevetat possible es
faci efectiva de desconnexió, es
connecti l’antena nova que s’ha
ubicat als dipòsits de l’aigua, i es
procedeixi al desmantellament i
retirada definitiva de la que hi ha
instal·lada al centre de la població.

Ja farà algunes setmanes que
va finalitzar el rènting del vehicle
tot terreny que tenia la Policia
Local, un Nissan Pathfinder. Per
raons d’estalvi i racionalització
l’Ajuntament contractarà un
nou rènting per a un nou vehicle
model, Nissan Qashqai, de
menor consum i menor quota de
rènting. Així, si el Pathfinder consumia d’entre 10 i 14 litres cada
100 km, el nou model de vehicle,
un Nissan Qashqai, gastarà
d’entre 6 o 7 litres cada 100 km
de mitjana, això significarà com
a mínim un 50% de reducció

en despesa de combustible.
Alhora es redueix la quota de
rènting en aproximadament un
10%. Un estalvi que suposaria
aproximadament uns 5.000 €/
any. Respecte a les emissions
de CO2, estalviem 89 gr/km. Estalviem l’emissió de 4.274,13 Kg
de CO2, 274 tones. Està previst
que durant el mes de setembre
ja estigui operatiu el nou vehicle.

Llibre de Serón
L’Ajuntament de Serón ha enviat
alguns exemplars del llibre “La memoria silenciada de Serón”, un llibre
que explica la situació viscuda en
l’època de la República, la Guerra
Civil i la repressió franquista. El llibre
es pot trobar a la Biblioteca de Navàs per a la seva lectura i consulta.

Formació Policia Local
Després de nou mesos estudiant
i fent pràctiques a l’Institut de la
Policia de Catalunya, Marc Costa, membre de la Policia Local
de Navàs s’ha graduat en el curs
bàsic que obligatòriament han de
fer els agents, per a la millora de

NOVES INCORPORACIONS
DE TREBALLADORS/ES A
L’AJUNTAMENT
nova NUMERACIÓ al mujal
Totes les cases del Mujal ja tenen el
seu número i els carrers se’ls hi ha
donat un nom propi: carrer de Dalt,
carrer del Mig i carrer de Baix.

En els darrers mesos el consistori
navassenc ha convocat diferents
llocs de treball mitjançant concurs
d’oposició pública. Ja fa uns mesos
es va incorporar la tècnica de promoció econòmica Aida Soler, i més

la seva competència i professionalitat. La regidoria de governació vol agraïr públicament la
dedicació i esforç de l’agent Marc
Costa, així com a tota la plantilla de la Policia Local pel seu
compromís en aquests moments
d’austeritat on és tant necessari
l’esforç de tots i totes.

recentment la treballadora Encarnación Navarro, l’administrativa Eva
Martínez, i durant el mes de juliol
clou el concurs per al nou responsable de la brigada d’obres municipal. Benvinguts a tots i a totes.
Alhora el govern vol agrair el
treball realitzat per les persones
que per diferents motius ja no formen part de la plantilla municipal.
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Setmana de la mobilitat
Enguany, l’Ajuntament de Navàs
s’adhereix a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, promoguda per la Generalitat de Catalunya i amb abast europeu, que
se celebra del 22 al 29 de setembre. La setmana pretén promoure
formes de mobilitat diferents al
vehicle particular. L’objectiu és
millorar la qualitat del municipi en
sostenibilitat energètica i també
en la millora de les condicions de
salut.
Durant aquests dies es durà a
terme una activitat molt variada i
oberta a públics molt diferents que
inclourà: Bici Mostra: Exposició i

L’exposició “Fills del sol
i del vent” portarà la
realitat saharauí a Navàs
El dia 16 de novembre es
farà l’acte de presentació de
l’exposició “Fills del sol i del
vent”, dels fotògrafs Paco Delgado i Flaviano de Pablo, que ens
acostaran la realitat del poble
saharauí a Navàs. L’activitat és
iniciativa de l’Ajuntament de
Navàs i la Biblioteca Josep Mas
Carreras.
Des de fa 35 anys, rere la
trista sortida d’Espanya del
Sàhara sense realitzar el referèndum d’autodeterminació, i davant
l’ocupació del Sàhara Occidental

La Mostra de Vins de Castelladral posa els vinyaires a
primera fila
prova de bicicletes singulars; ITB:
taller mòbil amb representació
d’eines de bicicleta i nocions bàsiques de manteniment de bicicletes; i una Pedalada Popular
En motiu de la Setmana de
la Mobilitat s’instal·laran aparcaments per a bicicletes al costat de
diferents equipament municipals.

per part del Marroc, molts saharauís es van refugiar a Tinduf.
La “Hammada” de Tinduf
és un dels llocs més inhòspits
del desert del Sàhara: sotmès a
calors de més de 45º a l’estiu,
hiverns amb nits gèlides, vents
secs carregats de sorra i pols,
on no hi ha aigua ni terra fèrtil
on es pugui sembrar res, on han
hagut de construir-se un refugi
amb la poca ajuda que se’ls
ha ofert, separats de les seves
famílies i de la seva terra per un
mur militar de 2.400 km. Malgrat
la duresa d’aquesta situació, han
sabut organitzar-se per sobreviure amb l’esperança de tornar
a la seva terra.

Els petits productors de vins de
Navàs van ser els autèntics protagonistes del maridatge que es va
celebrar, al restaurant TO+ de Palà
de Torroella, conduït per l’enòleg
Joan Soler i el cuiner David Garcia, organitzat conjuntament per
l’Associació de Veïns de Castelladral i l’Ajuntament de Navàs. Un
centenar de persones van poder
degustar i comentar sis varietats
de vins autòctons acompanyats de
sis plats exquisits, que van fer les
delícies dels participants.
Tanmateix, el bon temps va
propiciar que l’Arrossada de
Castelladral fós la més concorreguda dels darrers anys amb 600
plats d’arròs que van servir la colla
del Pi Tort. La festa va sumar una
Mostra de Vins que va ser un èxit,
un anar i venir de gent degustant
i comparant una gran varietat
de vins: blancs, negres, rosats
i dolços, cadascun amb la seva
personalitat i accent propi.
La bona acollida de la Mostra
de Vins ha generat un renovat
caliu, amb noves propostes, com
les que es preparen de cara a la
Fira de Tardor de Navàs, amb la
verema com a protagonista.
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El cànon de l’aigua

Un simulacre d’incendi
forestal activa el comitè
d’emergència
L’avís a la Policia Local d’una
columna de fum a prop de Castelladral, va ser el crit d’alerta d’un
simulacre d’incendi forestal que
va activar el comitè d’emergència
(CECOPAL), l’ADF Defensors del
Bosc i Voluntaris de Protecció Civil
de Navàs, el dissabte 19 d’abril.
El punt de coordinació es va
establir a l’Ajuntament de Navàs,
amb l’alcalde Jaume Casals i
els tècnics que formen part del
comitè d’emergència per fer-se
càrrec de les incidències. Quatre
tractors amb dipòsits d’aigua de
l’ADF i una vintena de voluntaris van participar en la simulació
de foc, marcant el perímetre de
l’incendi, estenent mànegues,
provant emissores i el material
per apagar el foc. El simulacre va
posar a prova la logística que cal
moure quan es produeix una situació d’emergència per un incendi
forestal i recorda a tothom que
no es pot baixar mai la guàrdia en
matèria de prevenció.

Sorteig de cinc habitatges
L’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Navàs
van coordinar el sorteig de cinc
habitatges de protecció oficial, que
s’han adjudicat a famílies i veïns
del poble.
Una llista d’espera amb
vint famílies més espera noves
oportunitats de disposar
d’habitatge en unes condicions
molt favorables.

L’augment aprovat per l’Agència
Catalana de l’Aigua sobre el
consum d’aigua potable als
usuaris de l’empresa Serveis
Municipals de Navàs S. L. U.,
s’ha aplicat a partir del mes de
juny. En la factura apareixen dos
conceptes, d’una banda les tarifes que va aprovar l’Ajuntament
de Navàs per l’any 2012 i que
ja s’apliquen des del mes de
gener, amb un augment d’un
tres per cent, i d’altra banda, el
cànon obligatori que fixen els
pressupostos de la Generalitat.

Les tarifes varien en funció dels
trams, a més consum, el preu
del subministrament també augmenta, per la qual cosa pagarà
més qui més gasti, tal i com és
pot veure en les taules adjuntes.

Serveis Municipals

Cànon de l’Aigua
Tarifa
(en €/m3)

Consums
trimestrals

Tarifa
(en €/m3)

1r. Tram Fins a 18 m3

0,1948 €

Fins a 27 m3

0,4469 €

2n Tram De 19 m3 a 27 m3

0,3606 €

De 28 m3 a 45 m3

1,0294 €

3r. Tram De 28 m3 a 45 m3

0,6622 €

De 46 m3 a 54 m3

2,5735 €

4t. Tram Més de 45 m3

0,9065 €

Més de 54 m3

4,1176 €

Consums
trimestrals

Les tarifes municipals, que depenen de l’Ajuntament, han tingut un
increment mitjà del 3% per l’any 2012.
Els increments en el preu del cànon de l’aigua que ens aplica la Generalitat, mitjançant l’ACA, s’apliquen a partir del 24 de març de 2012.
Consum (m3/trim.) Cànon Aigua 2011 (*) Cànon Aigua 2012

Percentatge increment

18 m3

7,52 €

8,04 €

6,91%

27 m3

11,28 €

12,07 €

7,00%

45 m3

27,22 €

30,60 €

12,42%

54 m3

47,14 €

53,76 €

14,04%

60 m3

60,42 €

78,47 €

29,87%

(*) import promig degut a diferents increments durant l’any 2011

Diferents cultures del món
fan festa a Navàs
Un taller de danses de Bollywood
va ser l’inici dels actes de la Festa
de la Interculturalitat, seguit d’un
partit de futbol amb la participació de jugadors procedents de
diferents països del món. L’acte
central es va fer el 7 de juliol a la

plaça Gaudí, amb un taller de baldufes, ballades amb els Gegants
de Navàs, actuacions de danses
d’arreu del món, un tast gastronòmic amb plats d’arreu del món i
fi de festa amb música i danses
de la Índia i Romania. El dia 11
de juliol es van explicar rondalles
i contes d’animals d’Àfrica, Àsia i
Sudamèrica.
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(1) Àvia centenària
Teresa Riera i Sabata, és la única
veïna centenària que en l’actualitat
viu a Navàs, amb un bon estat de
salut i una memòria prodigiosa.
En motiu del seu aniversari se li
va fer lliurament de la medalla de
la Generalitat, en un acte que va
compartir amb familiars i responsables de l’Ajuntament de Navàs i
la Generalitat. La medalla es dóna
a totes les persones residents a
Catalunya que hagin complert 100
anys d’edat o estiguin a punt de
complir-los. Es tracta d’una medalla
d’argent gravada amb el nom i l’any
de naixement que commemora el
centenari del naixement.

(2) Un Mos de...
L’Associació Cultural Pi Tort de
Palà de Torroella continua les activitats culturals que sota el titol “Un
Mos de...”, ha dinamitzat l’escenari
del Teatre Municipal i la vida de

Palà de Torroella, amb espectacles i
disciplines diverses. Entre elles una
adaptació de l’obra “Els Condemnats” interpretada pel Retaule, els
audiovisuals de Ricard Gimènez,
totes les convocatòries han estat
acompanyades per una degustació
gastronòmica.

(3) Cicle de Concerts
L’Escola Municipal de Música de
Navàs ha organitzat un cicle de
concerts de música, amb l’objectiu
de gaudir d’actuacions de petit format, que han despertat l’interès del
públic per la seva varietat i qualitat.
Entre altres formacions hi han participat Tito Akile & Marc Sibila amb
música contemporània, el pianista
Roger Illa i el cantant Pablo Acosta
amb el Romanticisme com a eix
vertebrador, i Chateau Rouge amb
música tradicional.
El cicle de concerts busca la
complicitat de l’alumnat de l’escola,
però està obert al públic en general.

(4) Josep Busquets
La Festa Nacional dels Paísos
Catalans, que es va celebrar a
Navàs el dia 24 de juny, va tenir el
seu punt culminant amb el lliurament del 29è Premi Flama a la
Cultura Popular, a Josep Busquets
i Gubianas, un proper, incansable
i discret activista cultural, a qui
l’alcalde de Navàs, Jaume Casals,
ha qualificat de persona imprescindible. La Flama del Canigó
va presidir els actes de la diada
i va encendre la darrera foguera de sant Joan, amb la lectura
de la proclama, el lliurament de
diplomes del curs de sardanes,
l’actuació del grup Chateau Rouge
i l’audició de sardanes amb la
cobla Ciutat de Manresa.

(5) 25 anys del Club d’Avis
El Club d’Avis de Navàs enguany
ha celebrat els vint-i-cinc anys de
la seva fundació amb diverses ac-
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tivitats, entre les quals s’ha fet una
caminada popular, la primera fase
de l’intercanvi amb el Club d’Avis
de Vilassar de Mar i, la participació
a la festa d’homenatge a la Vellesa
que va mobilitzar quatre-centes
persones el 10 de juny amb un
dinar a la Pista Sant Jordi.

(6) Marxes Romàniques
El Centre Excursionista de Navàs ha celebrat el vint-i-cinquè
aniversari de la Marxa Romànica
de Resistència, que enllaça una
vintena d’ermites romàniques al
llarg d’un exigent traçat de 83 km
de recorregut per diferents municipis del Bages i Berguedà. Més de
tres-cents participants es van inscriure a la prova. Per commemorar
l’efemèride, el dia 8 de juliol es va
organitzar la primera Marxa Romànica en BTT, que aspira a complementar i diversificar les activitats de
l’entitat en el terreny de l’esport i la
competició.
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Nova junta al Tennis
Dídac Batlló, és el nou president
del Club Tennis Navàs, que fa unes
setmanes ha iniciat una nova etapa
amb una renovació dels membres
de la junta directiva i amb les ganes
d’incorporar el Pàdel, entre les
competicions preferides dels socis.
La junta està formada per Joan M.
Serra i Jordi Roset, a la secretaria
i tresoreria, mentre que David Macias i Núria Roig en són els vicepresidents. Entre els vocals hi ha Dani
Morales, Toni Suades, Arnald Riu,
Jordi Guilanyà i Òscar Pacheco.

(7) Campiones del món
L’equip de l’Eix de Navàs, en
l’especialitat de Fit-Kid va tornar
d’Eastbourne (Regne Unit) després
d’haver participat en el desè campionat mundial de dansa acrobàtica, on s’hi van aplegar més de dos
mil gimnastes. De Navàs es van
proclamar campiones mundials, les
gimnastes Paula Melero, Martina

Fernández i Noa Sabio amb la seva
actuació grupal Baby i el duo adult
format per Noelia Ruiz i Montse
Santasusana. En la categoria Baby,
es van proclamar subcampiones
mundials la Martina Fernández i
Noa Sabio. En cinquena posició,
el duo Kid format per Clara Rivero
i Erika Court. En quarta posició,
l’actuació grupal Kid representada
per Aida Reina, Simona Spinu, Andrea Galan i Ainoa Garcia. Reina i
Spinu es van classificar terceres, en
el seu duo Kid. En categoria Junior,
amb totes les integrants de l’equip:
Noelia Ruiz, Aida Reina, Simona
Spinu, Erika Court, Andrea Galán,
Clara Rivero, Ainoa Garcia, Paula
Melero, Martina Fernández, Noa i
Naia Sabio.

(8) L’Encant de Navàs
Cada primer dissabte de mes, a la
plaça de l’Església s’instal·len les
parades amb productes per vendre
de segona mà o per fer intercanvis.
La iniciativa ha estat ben acollida pel
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Donada la quantitat d’actes que
genera la riquesa i vitalitat del
món associatiu navassenc, no ens
ha estat possible reflectir totes les
activitats realitzades al municipi
durant aquest període, i per nosaltres totes són importants. Podeu
ampliar la informació al web
municipal (www.navas.cat).
9
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públic i es reforça amb la instal·lació
d’una atracció inflable pels més
petits. El comerciants del carrer de
l’Església també treuen les parades
al carrer, amb la qual cosa potencien
l’animació al centre urbà.

(9) CANVI DE senyera
El canvi de senyera al turó del Lladó,
enguany va tenir força novetats
començant per la senyera que per
primera vegada és una estelada signada per una munió de firmes. Més
de cent persones van donar suport a
l’acte, entre elles el gegant Genís que
va ser el primer d’arribar. El manifest reivindicatiu va ser elaborat per
diferents entitats del poble. Un sopar
amb l’actuació musical de Jordi
Montañez, Àmbar i Kòdul va allargar
la festa fins a la matinada.

(10) Recordant Lorenzo Reina
Amb l’ambient de les millors ocasions, la jornada final del Torneig de

Volei Platja, el C.E. Navàs va oferir
un homenatge pòstum a Lorenzo
Reina, que va morir el dia 4 de juliol.
Reina serà recordat pel seu altruisme i dedicació al club en els darrers
quinze anys. L’equip guanyador
del Torneig de Volei 2012 va ser el
patrocinat per la Immobiliaria MST.

(11) FestA a Palà I sant cugat
Un repic de campanes anuncia
cada any l’inici dels actes de la
Festa Major de Palà de Torroella.
Del 20 al 22 de juliol, el programa
inclou campionat de botifarra,
teatre amb l’obra “El més feliç dels
tres” i balls a dojo. El sopar espectacle del dissabte al vespre és un
dels actes més concorreguts, així
com la cercavila de gegants, el vermut de germanor i l’entrepanada.
El tercer cap de setmana de juliol també és la Festa Major de Sant
Cugat del Racó, on es fa un sopar
molt concorregut i balls populars.
El dissabte dia 21 de juliol, al
barri Bonavista de Navàs, més de
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300 persones participaran en el
sopar i la revetlla popular.

(12) Premis de karate
El Club Karate Cantero de Navàs
va presentar cinc equips al Trofeu
Nokachi de Granollers. En combat
juvenil, es van classificar en tercera
posició els navassencs Marc Company, Eric Plana i Isaac Macías. En
infantil mixtes van classificar-se
per semifinals Judit Devers, Ferran
Serra i Jordi Vila. El Club Karate
Cantero, un any més ha organitzat
un reeixit Campus d’Estiu.

(13) Arròs a Palà
Des de fa més de trenta anys, el
diumenge després de Pasqua, a
Palà de Torroella es fa una arrossada popular amb la recaptació de
les Caramelles. Unes 400 persones
hi han participat aquest any. Els
jocs per la mainada i l’àpat popular
van ser part de la festa.

Grups municipals

UN ANY PERDUT

UN ANY I HEM MATAT UN
BOU....!!!!!!

Ja fa més d’un any que la CUP i ERC governen
l’Ajuntament de Navàs. Malauradament s’estan complint els pronòstics, i el dia a dia del poble es veu immers en la inactivitat i la improvisació dels dos grups.
Després del despropòsit inicial de la renúncia de
varis membres de la llista de la CUP, i un cop constituït el govern, es van destinar molts esforços per
mobilitzar gent i entitats navassenques de cara a la
Festa Major. El resultat va ser positiu, ho vam reconèixer i ens en vam alegrar. Però per desgràcia, aquella
empenta inicial no fou més que un foc d’encenalls...
A partir del mes de setembre tant la CUP com
ERC es van començar a dedicar cadascú a jugar la
seva partida, no pas com a membres d’un govern
cohesionat amb un projecte sòlid i definit, sinó com a
actors individuals, procurant per a ells mateixos. Després que ERC es passés 14 anys a l’oposició reclamant que se celebrés com a mínim un Ple cada mes i
que no es buidés de contingut, la primera decisió que
van prendre fou celebrar els Plens cada dos mesos i
delegar les competències a la Comissió de Govern.
Absolutament incoherent.
Va arribar l’hora d’elaborar els Pressupostos i van
decidir retallar en àmbits que des de CiU considerem del tot prioritaris en aquests moments (serveis
socials; comerç, indústria i ocupació; ensenyament;
seguretat ciutadana; ajuda pels llibres de text escolars...) i van augmentar en canvi els diners disponibles
per gastar en publicitat institucional.
I per donar la benvinguda a l’estiu, converteixen
un servei públic com les piscines municipals en un
luxe, fent pagar l’entrada a part als socis de l’Eix i no
permeten aprofitar els abonaments ni tant sols entre
els membres d’una mateixa família. Una decisió elitista gens pròpia d’un govern municipal que pretengui
donar suport als navassencs i navassenques.

• Això sembla el “Camarote de los Hermanos Marx”, 4
plens amb 8 dies, fent miques totes les regles democràtiques i avisant d’un ple amb una hora d’antel·lació
i sense documentació, però després la culpa és de
l’oposició que no s’hi posa bé.
• Fan córrer que perdrem l’Institut si no votem un pacte
urbanístic amb la Família Pons-Camps (el mateix membre que està a les dues bandes de la negociació, ja que
és el REGIDOR D´URBANISME, Sr. Xavier Pons), això
mai ha estat així i crear mal ambient només serveix per
als que no tenen experiència de cap tipus, ja que això es
torna en contra teu a les primeres de canvi. L´institut mai
ha estat en perill....!!!! És mentida.
• Tots el ciudatans tenim varies opcions a l’hora d’anar
a votar, votar per a qui vulguis, votar en blanc, votar nul
o no anar a votar, nosaltres pel fals tema INTITUT (ja que
era un conveni urbanístic) vàrem decidir no anar al ple,
respecteu-ho, és la nostra opció.
• Diuen un llistat de coses fetes amb un any, que per als
neòfits és la feina de cada dia, normalment es presenten
els projectes nous o les idees noves, la feina de cada dia
se suposa, per això hi són. Cap projecte nou.
• Diuen que han tret tots els càrrecs de confiança i han
cancel·lat dos contractes a dos peons de la brigada, un
que primer els va denunciar a ells per Racisme al lloc
de treball i ells no en varen fer cas (denúncia tramitada)
i un altre que era la persona més feble a l’Ajuntament
després de quinze anys de treballar, cobrava 750€
mensuals, i amortitzen el seu lloc de treball sense cap
indemnització, el que vostès han fet al Sr. Rabaneda no
ha sigut capaç de fer-ho cap empresari en aquest país
en els últims 30 anys. Visca la revolució obrera de la
CUP-ERC, creant llocs de feina. Una INJUSTICIA...!!!!
• L’únic càrrec de confiança com a tal que hi ha a
L’Ajuntament està a l’empresa d’aigües, però segur que
és prou eficient o la regidora en qüestió no és capaç de
fer ella la feina, o encara no sap que l’hi té, però l’únic
càrrec de confiança encara hi treballa.
• Podríem estar més temps però l’espai és curt; només
comunicar-vos que tenim nova executiva, i que properament rebreu més noticies nostres, que estem per servirvos sense mentides.

Molt bon estiu a tothom!
CiU Navàs
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Idees, transparència,
participació…
El nou Navàs!

TREBALLAR AMB IL·LUSIÓ
PER MILLORAR. FENT POBLE,
FENT CANVI

Ja fa més d’un any que ERC vam apostar per crear
un equip de govern que avancés per l’esquerra des
de l’independentisme, a partir del treball diari, la
proximitat amb la gent, la transparència i la participació. Amb la CUP hem fet camí junts amb molta
empenta i determinació, i no ens aturarem aquí.
Són temps difícils per fer política municipal,
sabem que el camí fa pujada, però això no vol pas
dir que no puguem pujar-lo. I ho estem fent: canviant
maneres de fer que no ens permetien tirar endavant,
fomentant la cultura, ajudant amb imaginació i no només amb diners a les entitats, gestionant i aturant les
despeses innecessàries, plantant cara, si cal, sempre
en benefici dels serveis públics, assegurant l’Institut
de totes i tots, adequant espais, fent memòria
històrica, mantenint en bon estat les instal·lacions
esportives, col·laborant, organitzant festes, actes
de poble, estalviant d’on es pot i fent costat quan la
idea s’ho val, sense personalismes, sense privilegis,
parlant de tu a tu amb tothom, explicant el perquè de
cada pas, de cada decisió que prendrem, sabent que
participació equival a responsabilitat, i que també
ens podem equivocar.
I així continuarem des del govern municipal que
hem fet néixer, prioritzant, sense que ens tremoli la
mà, proposant un concepte de poble diferent, un
nou Navàs, dèiem, amb moltíssimes idees noves, en
contacte amb un país, el nostre, que ens diu que sí,
que vol ser lliure, i toreja les retallades de les dretes
de Barcelona, Madrid i Brussel·les com nosaltres a
Navàs toregem l’absència socialista i els pals a les
rodes convergents.
Tot està per fer i tot és possible, deia el poeta
de Roda de Ter. A Navàs, tot ja s’està fent. Amb la
il·lusió de poder governar, amb bona sintonia amb
els companys i companyes de la CUP, l’Hortènsia,
el Joan i el Xavi, i tot l’equip d’ERC que tenen al
darrere, cada dia aporten el seu treball al municipi.
Finalment, tornant a Martí i Pol, que tot és possible
ho viurem ben aviat com a país. No en dubtéssiu
pas! Ànims a totes i a tots!

Després d’un any al govern fem balanç de la feina feta.
L’any de govern és una bona excusa per, aturar-se un
moment, mirar cap enrera i analitzar el camí transcorregut fins ara. Fent un cop d’ull al programa electoral
tenim la certesa que anem ben encaminats. Hem realitzat força coses que plantejàvem en campanya i n’hem
encaminat moltes d’altres. Segur que hi ha coses que
no les hem fet prou bé, en som conscients, i admetre-ho
ens ha de servir per MILLORAR la nostra acció i gestió
política. Estem contents de la feina feta fins ara i sabem
que en queda molta per fer, segurament alguns dels
reptes més importants que té el poble.
No està essent gens fàcil posar a punt la rovellada
maquinària municipal, hi ha coses que no funcionen
prou bé, però amb dedicació i perspectiva anirem canviant allò que calgui perquè els engranatges del conjunt
dels serveis i departaments de l’Ajuntament funcionin
com les d’un rellotge, però això requereix temps. Hem
hagut de prendre decisions a contracor, desagradables, esperem no haver-ne de prendre gaires més. És
el nostre compromís, MILLORAR el funcionament de
l’administració.
Governar l’Ajuntament, amb un bon clima de confiança amb els companys d’Esquerra, és una tasca que
fem tots, en equip, coordinadament, transversalment
i plens d’IL·LUSIÓ. Aportem noves perspectives a les
les activitats tradicionals com les fires, festes, o altres
esdeveniments, i anem fent noves propostes en els
diferent àmbits de l’administració.
Volem apropar l’administració al ciutadà i elaborarem un reglament de participació ciutadana que ho
reguli. Els regidors i regidores estan permanentment a
disposició de la ciutadania per a escoltar, rebre crítiques i el què faci falta. Agraïm moltíssim la participació,
la crítica o la queixa perquè així podem MILLORAR.
Sabem que intentar solucionar les qüestions més
endèmiques de Navàs (sentències, convenis, l’Eix,...)
no ens serà fàcil, que ens hi posaran pals a les rodes,
cortines de fum o manipulacions informatives. No
defallirem perquè sabem que sou molts els navassencs
i navassenques que així ho voleu. Serem valents, com
ens demaneu. Nosaltres tenim les mans netes.

Contraportada
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L’enyor dels primers pisos destinats als obrers a Palà de Torroella
Palà espera amb candeletes la remodelació de
la carretera de Cardona, que ha d’iniciar-se en breu.
Aquest és el carrer principal de l’antiga colònia tèxtil
de Palà de Torroella i, alhora el que en proporciona
la imatge més evocada. És per això que l’Associació
de Veïns ha vetllat perquè, si bé no es recuperarà la
imatge que presentava als anys quaranta del segle
passat (a la fotografia), sí que la intervenció que s’hi
realitzarà ha de contribuir a dignificar la imatge d’un
dels espais més transitats del poble. Un poble que va
néixer fa 136 anys (1876) com a colònia tèxtil, amb un
passat i amb una història que els seus veïns vetllen
per mantenir vius. Els pisos d’aquest carrer foren els
primers que es construïren per als obrers, alhora que
s’alçava la fàbrica. Al fons, s’intueixen la casa de
l’amo i l’església del Roser. En l’època de la imatge,
a excepció de la carretera, la colònia estava pràcti-

cament tancada; avui, els murs s’han anat obrint, i la
nostra voluntat és que hi sigueu sempre benvinguts!

Foto i text: AAVV de Palà de Torroella

Enregistren els balls tradicionals
del mestre Josep Ma. Castella
A l’Escola Municipal de Música Mestre Josep Ma.
Castella, s’està desenvolupant un projecte consistent
en enregistrar la música d’alguns dels compositors navassencs més presents en la vida del poble dels últims
anys en un disc compacte.
D’acord amb aquesta proposta, diferents formacions de l’escola com l’orquestra, la banda, un combo
i la Coral Nova estan treballant en les partitures dels
mestres Josep Ma. Castella, Jaume Conangla i Josep
Sensada per tal d’adaptar-les a les sonoritats pròpies
de cada grup.
Algunes obres ja s’han enregistrat a l’estudi de
Gèmini Sons, com és el cas del Ball de Nans a càrrec
de la banda. Altres s’enregistraran durant l’estiu o a
primers de setembre de tal manera que pels voltants
de Nadal, si tot va bé, el disc ja estigui enllestit.
L’Escola de Música de Navàs porta el nom del
mestre Josep Ma. Castella, autor de les partitures dels

Més informació a:

www.navàs.cat

balls tradicionals de Gegants, Nans i Cascavells que es
ballen per la Festa Major. Va ser un home dedicat a la
música i la cultura, el primer Premi Flama a la Cultura
Popular.

Foto: Arxiu familar
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