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Navàs renova el
Passeig Ramon Vall
Treballem contra la crisi, malgrat la crisi
A ningú se'ns escapa que estem en
una situació de crisi de la qual cap de
nosaltres es lliura. Ni particulars, ni
comerços, ni industrials... ni el propi
Ajuntament.
Però els representants polítics tenim
la responsabilitat de conèixer i
explicar quina és la realitat i
demostrar lideratge i enginy per trobar solucions que ens allunyin, tan
com puguem, d'aquesta situació. Tan
important és no fer veure que no
passa res, com demostrar que no
ens quedem parats lamentant la
situació, perquè d'aquesta només en
sortirem nosaltres mateixos, amb
dificultats i esforç, però mai no fent
res.
És per això que haureu vist que
vàrem augmentar el nombre de tre-

balladors de la brigada d'obres
municipal en dotze persones gràcies
al conveni que vàrem signar, en el
marc del Projecte Impuls, amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya.
Amb aquest conveni aquestes persones, totes de Navàs, han rebut un
salari i una formació i el poble se n'ha
vist beneficiat amb les obres que
han realitzat en diversos espais
públics, tant en pintura de senyals,
com de millora de voreres,
instal·lació d'embornals, com el
rejoveniment del Club d'Avis amb la
pintada de les seves diverses sales.
Una altra intervenció que ha generat
ocupació ha estat la important inversió que s'ha fet en la renovació del
Passeig de Ramon Vall, on s'ha prioritzat el compromís adquirit des

d'aquesta alcaldia, davant el
Parlament Europeu, de treballar en
l'estalvi energètic i la reducció de la
contaminació. Un important estalvi
energètic que beneficiarà directament tots els navassencs, que
pagarem molt menys en el consum
de llum. I la renovació d'un espai
urbà, junt amb els nous aparcaments
de la carretera de Berga i el nou
Carrer de l'Església, que permetran
potenciar i dinamitzar el comerç
local, el mercat setmanal dels dissabtes i la resta d'activitats
econòmiques d’un Navàs que espera
que el 2011 suposi un gir definitiu
cap a la millora econòmica.
Així ho espero i us ho desitjo com a
Alcalde. Que tingueu un bon 2011,
ple de salut per a tots.
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El renovat Passeig Ramon Vall
prioritza l’estalvi energètic
Les importants obres fetes en aquesta via durant els darrers mesos renoven el paviment i el sistema d’enllumenat que serà més eficient i aconseguirà una reducció d’uns 20.000 euros anuals. El
passeig compta amb un nou mobiliari per fer més agradable l’espai a la ciutadania

D’esquerra a dreta, a dalt, imatges
dels operaris col·locant els fanals i
asfaltant el tram central del passeig.
A baix, fotografia dels nous bancs i
papereres que s’han instal·lat i el
detall dels escocells dels arbres.

El passeig de Ramon Vall, la via pública més emblemàtica del poble, ha
estat protagonista durant aquest darrer trimestre de l'any d'una important
reforma urbanística que ha millorat i
modernitzat el seu aspecte, i alhora,
ha reforçat el compromís adquirit per
l’administració del municipi per a
l'estalvi energètic i la reducció de les
emissions de CO2. L'Ajuntament de
Navàs s’ha compromès a fer inversions per a l'estalvi energètic i per
aquesta raó ha trobat una subvenció
per finançar el projecte de 283.365
euros, que aporta el Govern de l'Estat
a través del pla anticrisi (FEOSL).
Segons càlculs estimats, que recull el
projecte tècnic, l'estalvi econòmic
d'aquesta reforma al passeig de
Ramon Vall, seria d’uns 20.000 euros
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anuals, diners que serviran per invertir
en altres projectes necessaris per la
millora i la qualitat de vida dels
navassencs i les navassenques.
ESTALVI ENERGÈTIC
Com diem, l'objectiu principal del projecte és l'estalvi energètic, d'acord
amb el compromís adquirit per
l'Ajuntament de Navàs amb el Pacte
d'Alcaldes signat a Brussel·les davant
la Unió Europea. El Pacte ens marca
com a fita un ús eficient de l'energia
per fer possible el mateix nivell de
serveis municipals amb un estalvi
energètic net. L'acord vol estimular
també l'eficiència energètica en el
conjunt dels veïns. Amb això es vol
aconseguir, abans de l'any 2020, una
reducció del 20% de les emissions de

gasos amb efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic.
NOUS FANALS
La primera i principal aposta de la
reforma i modernització del passeig és
doncs l'estalvi, acompanyada en
segon terme d'un objectiu estètic i
econòmic, destinat a la millora de l'espai públic i l'esbarjo dels ciutadans,
fent-lo més atractiu i renovant alguns
aspectes del mobiliari urbà, que ajudi
també a l’objectiu de dinamització
comercial.
Les obres al passeig van començar a
finals de setembre amb el tancament
del perímetre, per tal que l'empresa
que realitzava les obres i els operaris
poguessin treballar amb seguretat per
als ciutadans i sense interrupcions.

LA PLAÇA

Es van treure els vells fanals, es va
fer un cablejat nou de tota la
instal·lació elèctrica i es van fer els
preparatius per renovar l'asfaltat i els
escocells al voltant dels plataners. Es
van suprimir els bancs de ciment i les
papereres, fins a deixar el passeig a
punt per renovar l'asfaltat, totalment
o parcialment, segons la zona i en
funció del seu estat de conservació.
Els nous fanals porten llums halògens de 70 watts (els vells fanals
portaven dues llums de sodi de 150
watts) i s'han distribuït al llarg del
passeig alternant la seva ubicació a
uns 18 o 20 metres de distància,
entre arbre i arbre. En total s'han
instal·lat 56 punts de llum.
Durant el gener es corregiran els
fanals de la llum perquè s’ha detectat
un defecte de condensació que
redueix l'eficiència i potencia lumínica.
El canvi a les làmpades dels fanals es
farà en dues actuacions, a banda i
banda del passeig. L’observació ha
estat detectada en el seguiment que
fan habitualment els serveis tècnics
municipals respecte a la qualitat de les
obres. Amb la reforma també s’han
substituït i augmentat les papereres
que ara són d'acer inoxidable, més
resistents que les de ferro actuals.
MOBILIARI INTEGRAT
També s'han canviat i augmentat els
bancs per seure, amb un mobiliari fabricat amb una estructura de
polipropilè reciclat, que compleix amb
els objectius de sostenibilitat. S'ha
escollit aquest model per la combinació de comoditat i el seu estil modern i funcional. El banc va collat al
paviment amb dos perns d'acer a
cada pota tractats amb protecció
antioxidant i no necessiten manteniment. Les places de bancs públics per
seure també han augmentat considerablement.
Les obres del passeig s'han acabat
poc abans de Nadal, just a temps per
posar-hi l'enllumenat nadalenc que
dóna caliu i ambient a les festes.
Per altra banda, les obres del carrer de
l’Església, que transformaran l’espai
en una via de prioritat per als vianants,
està previst que comencin després de
Nadal.

El centre del municipi guanya nous
espais per a l’aparcament de vehicles

Al centre del poble s’han creat més de 50 aparcaments nous per compensar els que es poden perdre amb la imminent transformació del carrer de l’Església que passarà a ser de preferència per als vianants. Les
obres d'ampliació dels aparcaments de zona blava s'han fet en poc més
de dues setmanes. Aquests treballs afecten tres trams de la carretera de
Berga, des del carrer Migdia al carrer Sant Josep. Per encabir les noves
places d'aparcament s'han retallat les voreres i part de la calçada sense
perdre la seva utilitat. Amb aquesta actuació, Navàs dobla les places de
zona d’aparcaments al bell mig del centre comercial. L'Ajuntament recorda a tots els conductors que per aparcar en aquestes zones blaves s'ha
de fer ús d'un rellotget, que s'ha de deixar en un espai visible i ha de marcar l'hora en què s'ha estacionat i no pot excedir l'estada de 90 minuts.
L'Ajuntament fa un any va repartir centenars de rellotges casa per casa,
però si algú no en té, es poden recollir a l'Oficina d'Atenció a la
Ciutadania i a la Policia Local. L’objectiu de la zona blava ha de ser la
rotació de vehicles, però en cap cas és una mesura recaptatòria.

Obres de manteniment al Club d’Avis
A principis del mes de novembre
l'alcalde de Navàs, Josep Oliva,
acompanyat dels regidors d’Obres,
Josep Maria Santiveri, i d’Atenció a
les Persones, Maria Teresa Guitart,
van fer una visita al Club d'Avis per
veure el resultat de les obres de
rehabilitació i manteniment que
s'hi han fet.
Aquestes millores han estat possibles gràcies a la intervenció de la
brigada de treballadors que s'han
beneficiat del pla d'ocupació. Els
operaris van fer treballs de pintura

en la majoria d’espais de l’equipament, com la sala d’informàtica on
també es fan els tallers.
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Es presenta amb èxit el llibre
que recull la història de Palà

Completat el trasllat del
nou Arxiu Municipal
A finals de setembre va començar el
trasllat de les 4.500 caixes plenes de
documents que conformem el fons
històric de l'Arxiu Municipal de Navàs,
cap al seu nou emplaçament als
soterranis de l'Ajuntament. El nou
magatzem s'ha equipat amb prestatgeries mòbils i fixes que permetran
una millor organització i consulta del
material custodiat.
El canvi d'ubicació de l'Arxiu
Municipal ha permès alliberar dues
aules de l'Escola de Música, que una
vegada rehabilitades per la brigada
municipal i els treballadors acollits al
Pla d'Ocupació, passen a formar part
dels espais destinats a l'educació
musical dels alumnes.

'La grandària del món - Entorn, història
i imaginari de Palà de Torroella' és un
llibre de 400 pàgines, que recull la
història de Palà de Torroella. Ha estat
elaborat per tres palanesos: l'historiador Jaume Capsada, la biòloga
Cecília Duarri i la humanista Ester
Llobet. L'obra es va presentar a Palà,
per la Festa Major, i a Navàs, aquest
desembre.
Els autors han comptat amb el testimoni directe de més d'un centenar de
persones, han recopilat fotografies i
repassat els fons documentals de
diferents arxius històrics. El resultat és
una obra inèdita i singular que posa de
manifest, segons els autors, que ser
de Palà és un sentiment que es porta
tota la vida, encara que només s'hi
hagi viscut els anys de joventut.
A l'entorn de la petita torre de vigilància Torroella, a la vall del Cardener, es
troben els orígens medievals de Palà,
documentat des de l'any 966, a prop
del camí ral i del camí de la sal. Les
restes més antigues daten de l'edat
de bronze, uns 2.000 anys abans de
Crist. Ja al segle XIX, les noves vies de
comunicació, l'aprofitament dels salts
d'aigua del riu Cardener, la construcció
de la fàbrica tèxtil i la colònia de Palà
van aportar canvis substancials, que
recull amb tota mena de detalls el lli-

bre.
A principis del segle XX hi vivien una
setantena de persones, als anys 30
més de mig miler, època que va coincidir amb el màxim nombre de
població, i en l’actualitat hi ha uns 200
veïns censats.

L'empresa Inauxa Comercial, de
Navàs, ha dissenyat, fabricat i
instal·lat un modern ascensor a la
Sagrada Família, que va ser inaugurat
amb motiu de la visita del Papa Benet
XVI. L'ascensor té forma cilíndrica i
s'ha ubicat en una de les torres de la
façana de la Glòria, amb una capacitat
per a dotze persones i 2.600 quilos de
càrrega. L'aparell s'ha hagut d'integrar
al conjunt arquitectònic del temple,
amb una proposta moderna i genuïna,
que potencia el prestigi de l’empresa.

Sopar i ball de Cap
d’Any al pavelló

Millora el servei de
notaria de Navàs

Balanç de la campanya
de prevenció d’incendis

Navàs acomiadarà l’any el dia 31 amb
un sopar i ball que començarà a les 9
de la nit al pavelló municipal. El menú
del sopar consta de tres plats: pinya
amb còctel de gambes, espatlla de xai
al forn i trufes amb nata. Cava, vi, raïm
de la sort i bossa cotilló. El ball anirà a
càrrec de l'Orquestra Rosaleda i, més
endavant, per la disco dels Germans
Serra. El preu dels tiquets és de 48
euros per persona. Les entrades es
poden recollir a l'OAC.

Des del passat octubre el notari de
Sallent, Jorge Mota Papaseit, ofereix
els seus serveis en un despatx habilitat a l’edifici de l’Ajuntament que atén
les consultes a partir de les 9.30 del
matí. Aquest servei s’afegeix al que ja
dóna, des de fa anys, la notaria
Morgades-Caballeria de Manresa, des
del mateix espai, cada dimarts. Per
demanar hora cal dirigir-se a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania o trucar al
telèfon 93 839 00 22.

A mitjan setembre Protecció Civil de
Navàs va posar el punt i final a la campanya de vigilància d’incendis forestals. El balanç és positiu amb un estiu
tranquil a conseqüència d’una meteorologia favorable. Entre juny i setembre el grup, format per sis voluntaris i
tres col·laboradors, va fer visites periòdiques a les masies del municipi,
es van revisar totes les bases i
dipòsits d’aigua i van portar a terme
altres tasques de prevenció.
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Inauxa Comercial, a la
Sagrada Família

Imatges de les presentacions a Palà i a Navàs
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Nova edició del
Nombroses obres de manteniment
programa Modernitza’t que es multipliquen arreu del poble
A partir del mes de gener tots els
establiments comercials que ho desitgin es podran acollir a l’assessorament d’una nova edició del programa
Modernitza’t. La Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de
Manresa, conjuntament amb la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, ofereixen aquest servei de diagnosi individual per a millorar la gestió diària de
cada negoci. En la darrera edició van
sol·licitar el servei un total de nou
establiments. A través del programa
també es va dur a terme una anàlisi de
l'establiment comercial, que recollia
l'estudi de factors externs i interns a
l'empresa. Un cop analitzat l'establiment, es valoren les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats i, a
partir d'aquí, es donen les recomanacions per millorar-lo.

Gimnàstica i gent gran
Un centenar de persones s'han inscrit
a les classes de gimnàstica per a gent
gran que organitza la regidoria
d'Esports, amb la col·laboració de
l'Associació AMMA. L’èxit de les
inscripcions ha provocat que s'hagin
hagut de fer dos torns a primera hora
del matí, tots els dilluns i dimecres,
que són els dies que hi ha les classes.
La gimnàstica s'adreça a persones
jubilades que tenen ganes d'estar en
forma i són plenament actives.

Les obres de renovació i manteniment s’han multiplicat. A la imatge el carrer de la Pau

L'Ajuntament de Navàs ha fet una important obra de millora en un tram del carrer de la Pau, entre Joan Pascual i Sant Josep, amb la renovació de tota la vorera i les conduccions d'aigua de la xarxa potable i el clavegueram. S'ha canviat el paviment d'un tram del carrer Pau Casals i s'han renovat els embornals
de la majoria de carrers del casc antic de Navàs. També hi ha hagut millores a
la maquinària que fa funcionar la font lluminosa de la plaça de l'Ajuntament,
s'han fet 20 nínxols nous al cementiri, s'han canviat les portes d'accés al
Pavelló Municipal Esportiu i s’han fet més millores al vestíbul del Casal Sant
Genís. Aquest grup de treballadors també ha estat l’autor de les actuacions en
matèria de senyalització horitzontal a la pràctica totalitat dels carrers de la
població. S'han pintat les cantonades de les voreres amb les indicacions de
color groc que delimiten l'espai que han de respectar els vehicles estacionats.
La brigada també ha repintat les senyals de stop i cediu el pas a la calçada, els
passos de vianants i s’han substituït les rajoles espatllades a les voreres.

La Fira de Tardor inaugura el teler del Parc de l’Estació
Navàs va celebrar a mitjan octubre la
78a Fira de Tardor que es va estrenar
amb la inauguració del teler del Parc
de l’Estació. Un centenar de parades
vingudes d’arreu van oferir tot tipus de
productes (ceràmica, vidre, roba i
complements, joies, pintura, escultura, alimentació, etc.). Entre l’oferta
de parades també hi havia entitats del
poble i diverses atraccions infantils
ubicades al Passeig Ramon Vall. Va

destacar la completa oferta d'activitats paral·leles organitzades per animar i dinamitzar el certamen. Actes
com la tradicional Trobada de Puntaires
amb 225 participants de diferents
poblacions, la roda d'esbarts, l’exposició de 24 artistes locals amb 60 obres,
l’audició de sardanes i l'exposició de
material cinematogràfic antic o bé la
projecció de pel·lícules i les demostracions en 3D van tenir molt èxit.

Imatge del teler inaugurat amb motiu de la fira
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Educació es compromet a establir
una escola-institut a Navàs
L'esperada
oferta
educativa
d'ensenyament secundari públic arribarà al municipi de Navàs el proper
curs 2011-2012. Aquest és el compromís assumit i adquirit per la directora
dels Serveis Territorials d'Educació de
la Catalunya Central, Dolors Collell, i el
director general de Recursos del
Sistema Educatiu, Camil Fortuny, el
passat 23 de novembre, en la reunió
que van mantenir amb representants
de l'Ajuntament de Navàs i l'AMPA
del Col·legi Sant Jordi.
Nova llei d’educació
Aixi doncs Navàs estrenarà el nou
model de centre que estableix la nova
llei d'educació i que s'anomena institut-escola, on s’englobarà també el
col·legi Sant Jordi. Es tracta d'un únic
projecte educatiu dels 3 als 16 anys
que es posarà en funcionament en
una desena de pobles de Catalunya.
Abans de la construcció d'un nou centre destinat a l'ESO, el departament
d'Educació instal·larà mòduls compactes prefabricats en els terrenys
que facilitarà l'Ajuntament de Navàs.

Els signants del conveni es van reunir a Manresa (foto: Carmina Oliveras/Regió7)

Garantir la qualitat
La
responsable
dels
Serveis
Territorials, Dolors Collell, va assegurar
que els mòduls “no afecten en cap cas
la qualitat de l'educació”.
Els primers alumnes que estrenaran
aquest equipament són els que
acabaran sisè de primària el juny de
2011, els quals podran optar per

primera vegada a l'ensenyament
públic de Secundària al poble. L'oferta
educativa d'ESO concertada es continuarà oferint, tal i com passa en l’actualitat, a l'Escola Diocesana de
Navàs, que serà l’únic centre destinat,
al nostre poble, a ofertar l’ensenyament post obligatori dels mòduls formatius i el batxillerat.

Actes de solidaritat
També és Nadal a la
amb La Marató de TV3 Residència d’Avis

Actualització de les
dades meteorològiques

L'associació AMMA i el Club Natació
Navàs han fet diferents activitats a
favor de la Marató de TV3, amb el
resultat de 397 euros i 465 euros
recaptats respectivament. Enguany la
campanya ha ajudat les persones
afectades amb lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
Els mitjans Canal N i la Veu de Navàs
han fet la seva particular Marató
solidària, el dia de Sant Esteve, recollint donatius per a l'adquisició d'un
molí de cereals a Burkina Faso.

De l’1 de setembre al 20 de desembre Navàs ha recollit 145 litres per
metre quadrat d’aigua. El dia més plujós va ser el 10 d’octubre amb 34 litres
acumulats. La primera glaçada de
l’any va ser l’11 de novembre i fins ara
el dia més fred va arribar el 4 de
desembre amb una temperatura de
sis graus negatius. Pel que fa al vent,
es va deixar sentir els dies 25 i 26
d’octubre amb fortes ràfegues.
I el darrer dia que es van superar els
20 graus va ser el 2 de novembre.
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En les jornades prèvies a Nadal a la
Residència d'Avis de Navàs s'han fet
concerts amb els alumnes de l'Escola
de Música, el caga tió amb el voluntariat de Càritas i cantades de nadales
amb els alumnes del col·legi Sant
Josep, entre altres.
El passat 12 de desembre una unitat
mòbil de Catalunya Ràdio va fer connexions en directe des de la
Residència d'Avis amb l'objectiu de
descobrir com es viu en un centre
geriàtric un diumenge al matí.
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El mercat s’ubica al Passeig Ramon Vall

Tallers escolars
Navàs s’ha afegit a la iniciativa
‘Apropa’t al riu’ que promou el Parc
Fluvial del Llobregat, amb la participació dels alumnes de 6è de
primària dels col·legis Sant Josep i
Sant Jordi. L’activitat es va fer sota
el pont de Castellet on els escolars
van participar en tres tallers diferents. Els alumnes van conèixer els
principals problemes de fauna i
flora dels rius catalans amb l’ajuda
de peixeres amb espècies autòctones i al·lòctones, van caçar crancs
i es van deixar anar tres ànecs collverds. L’Ajuntament i l’empresa
d’aigües van col·laborar als actes.

Premis del 29è
Concurs de Cinema
El passat mes de novembre es van
lliurar els premis del 29è Concurs
Nacional de Cinema i Vídeo organitzat per Fotofilm Navàs. Juan
Bidegain
(documental),
Fran
Casanova (argument), Joan Planas
(autors locals) i Sílvia González
(extraordinari) van ser els autors
guanyadors.

Des del passat dia 25 de setembre, el mercat setmanal dels dissabtes, que
anteriorment s'organitzava a la Plaça de l'Església, ha quedat instal·lat al
Passeig de Ramon Vall. Aquest canvi d'ubicació ha estat molt ben acceptat
pels ciutadans i paradistes, que el valoren molt positivament perquè els aporta més amplitud, més claror, més visites per part de nova clientela i més facilitat per al muntatge i tota la logística. En l’actualitat el mercat compta amb 11
parades i es preveu una ampliació per quan finalitzin les obres del Passeig de
Ramon Vall.

Taxes aprovades sense cap vot en contra
L’Ajuntament va aprovar les ordenances fiscals per al 2011 sense
cap vot en contra i amb un augment
de mitjana del 2,10% equivalent a
l’IPC català del passat agost. CiU,
PSC i Grup Mixt van votar a favor,
mentre que ERC es va abstenir.
El consistori ha revisat a la baixa el
tipus de gravamen de l’IBI que
passa del 0,66 al 0,64 per compensar l’augment del valor cadastral.

D’altra banda, s’han establert
bonificacions del 20% en la taxa de
residus per a les famílies que disposin i utilitzin compostador per a
les deixalles i del 25% per a l’impost de vehicles elèctrics que
poden arribar al 50%.
I pel que fa a les pistes de tennis i
pàdel passen a tenir un cost de 3 i
4 euros respectivament per persona i hora.

Presentació dels equips de bàsquet i futbol
Els equips de basquet i de futbol del
municipi han fet les presentacions de
totes les formacions inscrites en les
diferents competicions federades. El
Club Esportiu Navàs ha presentat
onze equips amb 150 persones i amb
el primer equip a Segona Territorial.
Des del Club Bàsquet Navàs s’han
presentat deu conjunts amb 130 persones amb el primer equip a la lliga
EBA des de fa onze temporades.

La presentació dels equips de bàsquet i futbol sempre genera molta expectació
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Millora la recollida de
mobles i trastos vells
A partir de gener es millorarà el servei
de recollida de mobles i trastos vells
que passarà a ser cada quinze dies. Es
tracta d’aquells objectes que pel seu
volum no es poden dipositar en els
contenidors que fan la recollida selectiva habitual. La recollida només es
farà si se sol·licita prèviament a
l’Ajuntament a l’OAC, a la web municipal o bé al telèfon 93 839 00 22.

Calendari per a les famílies
Totes les famílies del municipi rebran aquest any un calendari personalitzat amb una col·lecció de fotografies antigues, que parlen de la nostra
història, de les entitats i de les persones de Navàs. Un calendari que ha
de ser útil, perquè destaca les dates festives locals més assenyalades,
amb la voluntat d’aconseguir una bona participació ciutadana a cadascuna d'elles. Les imatges han estat facilitades per l’Associació NOTIXC i
l’activitat ‘Fes memòria’ que acull en una pàgina web milers de
fotografies que recullen la història de Navàs. L’historiador local, Josep
Maria Badia, ha col·laborat amb l’edició del calendari fent un comentari
al costat de cada imatge destacant els principals fets històrics.

Agenda nadalenca
25 desembre

·

29 desembre

·

L'Ajuntament de Navàs té presència a
internet a través del domini
www.navas.cat. Des de la seva
primera presència a la xarxa a la Fira
de Primavera de 1997, allotjada a un
proveïdor de Manresa, la seva evolució ha estat destacada. Aquesta progressió ha seguit el ritme de l'accés
dels ciutadans a la xarxa i als nous
serveis que han aparegut. L'ús actual
de la pàgina web municipal ja se situa
en una mitjana de 4.000 visitants al
mes, i aquests visitants es descarreguen una mitjana equivalent de 2
DVDs (9Gb) en continguts cada mes.
Tot i que aquestes dades mostren
unes xifres elevades, la majoria de
ciutadans encara estan lluny de fer
servir aquest canal com a eina preferent en la seva relació amb l'administració local. Malgrat tot, els usuaris
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n'estan satisfets i demanen ampliar el
portal amb més serveis i funcionalitats.
Per tal de fomentar aquest servei, en
la darrera Fira de Primavera es va presentar la possibilitat de fer ja alguns
tràmits per internet i amb certificat
digital. En aquesta línia hi ha molt
camí a fer i en breu es cobrirà la possibilitat de la notificació electrònica i la
certificació temporal amb suficient
seguretat jurídica. I a mitjà termini es
crearà un portal del ciutadà a través
del qual es podran consultar els seus
tràmits en curs.
Aquestes millores fan necessària la
digitalització i l'ús de noves tecnologies en els processos dels serveis
interns de l'Ajuntament i de les noves
instal·lacions de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC).

Recital de poesia de Fina Martínez a les
20.30 a l’Escola de Música. Piano amb
Anna Vega i els rapsodes Josep Maria
Vilarmau, Maria Àngels Suau i Josep Oliva

31 desembre

·
Es potenciarà el domini navas.cat

Quinto de Nadal a les 6 de la tarda i
a partir de mitjanit també al pavelló
ball amb els germans Disco Serra

Sopar de Cap d’Any al pavelló a
les 9 de la nit. Ball amb l’Orquestra
Rosaleda i a partir de les 3 de la
nit Disco Germans Serra

1 gener

·
·

Patge dels Reis a les 12 del
migdia al Casal Sant Genís
Concert de Cap d’Any a les 7 de la
tarda al Casal Sant Genís amb la
Cobla-Orquestra Selvatana

2 gener

·

Titelles a les 17.30 al Casal Sant Genís
amb ‘El Cau de l’Unicorn’

5 gener

·

Cavalcada de Reis a partir de les
19.30. A les 6 Ses Majestats seran
a la Residència d’Avis i a les 7
passaran per Palà de Torroella

9 gener

·

Torneig de Reis al pavelló amb
equips de bàsquet mini, infantil i
cadet

13 gener

·

Torronada al Club d’Avis a les 5 de
la tarda

LA PLAÇA
Il·luminació nadalenca
i concurs d’aparadors

La regidoria de Promoció Econòmica i
Comerç ha ultimat tots els detalls per
fer possible que els carrers del poble
llueixin amb tota la il·luminació nadalenca durant les festes.
Per altra banda, s’ha organitzat una
nova edició del Concurs d’Aparadors
obert a tots els comerços del municipi
amb el desig de promoure, fomentar i
dinamitzar el comerç. Un jurat independent ha valorat l’originalitat, la
qualitat artística i artesanal, l’adequació de l’entorn i el missatge de les
propostes presentades. El primer
premi ha estat per a l’òptica
Maristany, el segon premi ha estat per
a El Boquet i la tercera posició ha anat
a parar a El Tatanet. El jurat ha volgut
tenir una menció especial per a Les
Delícies i El Present.

Navàs signa la
Declaració d’Andorra
L'alcalde de Navàs, Josep Oliva, és un
dels 92 signants de la Declaració
d'Andorra, que reclama a les administracions de Catalunya i França més
celeritat a les obres de l'eix BarcelonaTolosa. Un manifest que va més enllà
de les relacions econòmico-comercials i posa l'accent en les relacions
culturals, socials i educatives d'aquesta àrea geogràfica del Migdia-Pirineus,
Catalunya i Andorra. L'eix E-9 és la
ruta europea més ràpida per anar de
Barcelona a París i està qualificada
d'estratègica des de la perspectiva de
l'estructuració equilibrada del territori.
La trobada es va fer el passat 14 de
desembre a Andorra la Vella.

Múltiples actes amb missatge
Durant el darrer trimestre la regidoria d’Atenció a les Persones ha
organitzat tot un seguit d’actes per
lluitar contra la violència de gènere i
a favor dels drets dels infants.
Amb motiu de la jornada del 25 de
novembre es van fer xerrades de
l’advocada Eva Simon i de la psicòloga del Punt d’Atenció de la Dona de
Manresa. També es va organitzar un
cine fòrum amb la projecció de la
pel·lícula ‘Durmiendo con su enemigo’, un concert a càrrec del Combo
de l’Escola de Música, l’encesa d’espelmes i la lectura del manifest que
va pronunciar l’alcalde Josep Oliva.
Per altra banda, una cinquantena de
nens i nenes van participar el 20 de
novembre als actes per commemorar el dia dels Drets dels Infants.

Els infants van ser protagonistes

Amb l’ajuda de l’agrupament escola
Ali Bei els infants van participar en
tallers de manualitats, maquillatge,
jocs i van berenar, mentre que la lectura del manifest va recordar la
necessitat d'escoltar el punt de vista
dels infants a la nostra societat.

Canvis en els aparcaments a dos carrers
A partir de l’1 de gener canvia la
norma per aparcar als carrers Sant
Genís i Sant Josep al centre del
poble. Fins ara era obligatori canviar
la zona d’estacionament a banda i
banda del carrer cada quinze dies.
Aquest sistema havia originat crítiques i nombroses queixes entre
els veïns i les persones que venien
de fora de Navàs. Els agents de la

Policia Local es veien obligats a
posar multes als vehicles mal
aparcats cada dia 1 i 16 de mes al
no complir-se la norma.
Amb el nou sistema només seran
dues vegades l’any que caldrà canviar el vehicle de banda per estacionar, fet que reduirà la problemàtica actual que generava
queixes i confusions.

El barri de cal Miquel celebra 50 anys
Cal Miquel ha celebrat els 50 anys
d’aquest popular barri de Navàs.
Amb motiu de l’efemèride es va fer
una exposició amb més de 600
fotografies antigues i documents
que il·lustren la història social del
barri i del seu veïnat. Tota la documentació va ser recollida per Jesús
Gonzalo, Manolita Garcia i Carme
Espinalt. La comissió de festes
també ha recuperat la proclamació
de les pubilles que enguany són
Verònica Rodríguez, Jenny García i
Núria Calderón. Un dels primers
actes que van protagonitzar va ser la
recepció a la pubilla de Catalunya, la

Imatge de les pubilles de Cal Miquel

navassenca Carla Galiot. La festa de
Cal Miquel va comptar amb l’actuació del show del Casal d’Avis de
Balsareny, del Coro Rociero i del
grup de sevillanes Aires Malagueños.
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Policia Local i Mossos, junts
per a la seguretat ciutadana
Amb voluntat d'analitzar i valorar la
situació de la seguretat pública i
redefinir els paràmetres que han de
fer més efectives les polítiques de
seguretat, es va reunir la Junta de
Seguretat del Municipi de Navàs.
Representants
de
Mossos
d'Esquadra, Delegació del Govern,
Policia Local, el regidor de Governació
i l'alcalde de Navàs, Josep Oliva i
Antoni López van tenir una trobada.
Segons les dades de què disposen
els cossos de seguretat, els delictes,
en general, tenen una lleugera
tendència a l'alça. En el cas de Navàs,
en relació a la resta de municipis del
Bages, es troba en una ràtio mitjana.
Per neutralitzar els possibles actes
delictius s’aposta per augmentar la
presència d'agents al carrer i patrulles
mixtes, un pla d'actuació específic

Imatge dels agents de la Policia Local

pels mesos de desembre i gener, una
campanya de consells de seguretat
als comerços i xerrades a escoles.
Els membres de la Junta de
Seguretat van valorar com a necessari
l'intercanvi d'informació i col·laboració, així com el fet de donar facilitats
a la ciutadania per fer les denúncies.

Una navassenca, nova
cap territorial del SEM
La doctora Anna Fontquerni ha estat
nomenada pel Departament de Salut
de la Generalitat com a nou cap territorial del Servei d'Emergències
Mèdiques (SEM) de la Catalunya
Central. Fontquerni havia estat
responsable del SEM d'Osona a
l'Hospital de Vic. El SEM atén serveis
primaris, tant de tipus mèdic com de
pacients traumàtics en situacions
d'urgència
i
emergència
abans d'arribar a l'hospital,
actuacions
i
procediments
sanitaris
davant ictus,
infarts i politraumes.
Al
territori es fan
150 accions al
Anna Fontquerni
dia.

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

Farem una oposició constructiva
Encetem una nova legislatura al Parlament de Catalunya, un
nou escenari amb la representació més dèbil de les forces
d'esquerra dels últims trenta anys. Així ho ha volgut el
poble de Catalunya i, per tant, així ha de ser en democràcia.
Des d'Esquerra, malgrat la patacada electoral, continuarem
servint al país, fidels als nostres ideals, continuarem treballant per assolir una Catalunya socialment justa, políticament lliure i econòmicament pròspera, sense posar traves
a qui governi. Moltes gràcies a tothom qui ens va renovar la
confiança a nivell nacional.
Farem una oposició constructiva, igual com hem fet i estem
fent a Navàs en diferents temes, com el de l'institut, en què
junts (govern, oposició, mares i pares...) hem aconseguit un
compromís ferm de la Generalitat per fer realitat aquest
equipament reclamat des de fa tants anys. També en les
propostes d'ordenances que fem any rere any, propostes
d'accions contra la crisi, de destinació de les subvencions
estatals, de millora del projecte inicial del nou pla urbanístic, etc. I ser constructius també vol dir ser crítics, com
hem estat en els pressupostos anuals, en el cinema repu-
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blicà i en els temes de participació ciutadana. També ens
devem a la veritat, per això vam entendre que calia explicar
fil per randa el cas de la sentència dels terrenys de l'ampliació de l'escola Sant Jordi. Calia que el poble ho sabés,
perquè és un fet molt i molt greu per a Navàs.
Tant al Parlament de Catalunya com a l'Ajuntament de
Navàs, Esquerra podria haver fet més, però, igualment,
també és innegable la nostra dedicació, tant al poble com
al país. Segur que properament, junts, podrem fer molt
més. No en dubtéssiu pas!

BON NADAL I FELIÇ 2011, NAVÀS!

LA PLAÇA

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

Gràcies al suport rebut!
Comencem aquest escrit mostrant un profund agraïment, en nom de la secció local de Convergència i
Unió, a tota la gent de Navàs que ens vàreu fer confiança en les eleccions autonòmiques del passat 28 de
novembre. Obtenir el 50% dels vots dels navassencs
i navassenques és un fet que ens omple d'alegria pel
que suposa de reconeixement a la feina duta a terme
pel nostre partit però, al mateix temps, comporta un
compromís i una gran responsabilitat que procurarem
gestionar en conseqüència.
Moltes gràcies a tota aquesta gent que heu contribuït
a posar el vostre gra de sorra per tal que Artur Mas
sigui el proper president de la Generalitat de
Catalunya, el president de tots els catalans i catalanes.

Igualment volem desitjar, a tots els navassencs i a
totes les navassenques, que passeu unes bones
festes nadalenques, i que l'any nou sigui pròsper. Un
any 2011 en que se celebraran eleccions municipals, i
en les quals necessitarem el vostre suport per poder
continuar liderant el govern de Navàs. Des de
Convergència i Unió de Navàs us farem arribar les nostres propostes i defugirem, com hem fet sempre, les
desqualificacions i els enfrontaments, evitant la
crispació política i destinant els nostres esforços a
explicar allò que nosaltres considerem que és útil pel
poble de Navàs.
CiU de Navàs

88Bon Nadal i feliç 2011, ple de salut i feina per a tothom! 8
8

8
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ENTREVISTA:

Maria Àngels Rial
Fundadora de Semen Cardona

“Sempre hem
volgut ser els
que oferim un
producte millor”
aria Àngels Rial dirigeix l’empresa Semen Cardona dedicada a la producció i comercialització de semen porcí multigenètic. La seva tasca al capdavant
de l’empresa, amb dos centres a
Navàs, no ha passat desapercebuda
pel Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural que l’ha reconeguda amb els
premis d'excel·lència a la Innovació
per a Dones Rurals.

M

- Què suposa aquest reconeixement?
- És una satisfacció personal, ja que
en el món rural les dones sempre
estem en segon terme. A més, és el
primer premi a nivell estatal, després
de força reconeixements sempre dins
de Catalunya. És tota una bona notícia
tenint en compte que era la primera
convocatòria d'aquest guardó per part
del Ministeri.
- L'empresa que dirigeix és líder
estatal en la producció de dosis de
semen porcí per a inseminació artificial. El secret és la feina ben feta?
- La feina ben feta és la nostra raó de
ser, no hem perseguit mai ser els que
venem més, sempre hem volgut ser
els que oferim un producte millor. En
el món de la pagesia, el més important
és la constància i la feina ben feta, ja
que és un sector amb molts alts i
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baixos i és molt dur superar els
moments complicats. Si no ets perseverant, t'acabes avorrint.

- Com va començar tot plegat?
- Els porcs que teníem a l'explotació
familiar no ens els pagaven bé i volíem
millorar, érem joves i crèiem en les
noves tecnologies. Vam creure que era
el moment de fer una aposta per reinventar el negoci, per fer alguna cosa
que no fes ningú en aquell moment,
que era produir semen de molta qualitat i que els grangers veiessin que
amb aquest producte podien tenir
més garrins i de més qualitat.
- Creu que el fet de ser dona li ho
va posar més difícil?
- Sí, el més difícil era que sense
estudis volgués implantar una tècnica
innovadora en un món d'homes.
- Fins que en l'actualitat exporteu
a Europa, Amèrica i Àsia. El mercat
exterior és potent?
- Els més potents són fora d'Europa,
són mercats que creixen en producció
de porcs i portar-hi genètiques productives amb animals vius és molt costós,
mentre que fer-ho per mitjà de semen
és més fàcil i ràpid. Ara mirem d'obrirnos camí en mercats emergents en
aquest sector com Brasil, Mèxic,
Rússia i, si podem, el Japó.
- En el context actual sortir a l'ex-

terior es presenta com una solució
vàlida per a les empreses catalanes?
- En aquet món tan global en què ens
trobem tots, moure els productes i les
persones és molt fàcil. Per tant, si no
ho fem els catalans ho faran els altres.
- Què diria a totes les persones
que tenen una idea que pot materialitzar-se a l'entorn empresarial?
- Que si hi creuen no es rendeixin. Al
final tindran el que busquen. No serà
fàcil, perquè si ho fos no tindria gràcia.
- Tot i tenir l'empresa a Cardona
continueu vivint a Navàs. Per què?
- Als inicis va ser a Cardona, després
va sorgir l'oportunitat de comprar una
finca a Navàs, on tinc la casa però
també una granja. De fet, a Navàs hi
tenim dos dels nostres centres, més
enllà de la seu central de Cardona. És
bo treballar en diferents municipis
amb el meu producte, per seguretat
sanitària. En cas d'una epidèmia, no
tenim tots els ous en un mateix cistell.
- Què és el que més us agrada del
municipi?
- Navàs és un municipi molt tranquil,
està molt ben ubicat i ben comunicat,
en pocs quilòmetres estem al mar, a la
muntanya o ciutat. Els seus habitants
són molt propers, i la pagesia té una
forma de fer molt agradable, connecta
completament amb nosaltres.

