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Fira
de Tardor
La feina del dia a dia
El nou equip de govern ja ha complert els seus primers cent dies al
capdavant de l’Ajuntament de
Navàs. I estem orgullosos de poder
dir que, malgrat el període electoral,
el nostre consistori no ha parat les
màquines i ha continuat treballant,
cada dia, perquè Navàs millori.
I no estic parlant de grans projectes,
que també n’hi ha, i de molt importants, sinó de la feina del dia a dia,
d’aquelles tasques més rutinàries
de les quals, sovint, no parlem a la
ciutadania. A Navàs estem treba-

llant en la projecció i construcció
d’importants equipaments, però
també esmercem esforços i temps
a millorar, encara de manera menys
vistosa, escoles, serveis municipals, vies públiques, les dades de
recollida de residus, oferta cultural,
la sensibilització ciutadana cap als
col·lectius més desfavorits...
És per això que aquesta revista que
teniu a les mans vol ser un reflex,
no només dels grans projectes i
inversions que marcaran el creixement i la millora del nostre municipi

a mitjà termini, sinó també de les
petites actuacions que, no per més
petites, deixen de ser importants
per garantir la qualitat dels serveis i
l’oferta d’oci al nostre poble.
I no vull acabar sense recordar-vos
que s’acosta una nova edició de la
Fira de Tardor, que enguany arriba a
un aniversari molt especial: els 75
anys! Us convido a totes i tots a
gaudir i participar d’aquesta festa
tan nostra, que ha sabut adaptar-se
als nous temps sense renunciar a la
tradició artesana. Bona Fira!
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La Fira de Tardor
compleix 75 anys

La tradicional Fira de Tardor de Navàs,
que se celebrarà el diumenge 21 d’octubre, compleix enguany el seu 75è
aniversari, una data molt especial que
la Fira de Primavera ja ha celebrat
també, i que consolida la tradició i
l’èxit de les nostres festes populars.
La Fira de Tardor s’està potenciant
cada cop més com a fira d’artesania,
lligada a la tradició, als oficis artesanals i als productes de qualitat. És
per això que és imprescindible que
tots els productors que participen a la
fira presentin el carnet d’artesà. Totes
les altres parades de productes que
no compleixen aquest requisit, formen part de l’oferta comercial de la
diada, però no pas del nucli central del
mercat artesà.
Els darrers anys, la Fira de Tardor ha
anat millorant i creixent. Com podreu
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veure en aquesta mateixa revista, la
programació d’actes paral·lels durant
el dia de la mateixa fira, i els anteriors
i posteriors, és molt àmplia i variada,
per donar resposta a les aficions i
preferències de tots els col·lectius.
Cal destacar la trobada de puntaires
que s’hi celebra cada any i que
reuneix més de 200 practicants
d’aquest art. La Fira compta també
amb d’altres activitats, com la campanya Comerç al carrer, que es farà el
dissate 20, les sardanes, el berenar
popular, la roda d’esbarts dansaires, la
visita de la Fira per part de les autoritats assistents, etc.
D’altra banda, coincidint amb el seu
75è aniversari, s’ha editat un llibre
sobre la història de la Fira de Tardor,
obra de l’historiador Josep M. Badia i
Masgrau.

Els actes centrals de
la Fira se celebraran
el dia 25 d’octubre
S’ha editat un llibre
sobre els 75 anys
d’història de la
Fira de Tardor
Tots els participants
al mercat han de
tenir el carnet
d’artesà
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Retirada de cotxes
abandonats
a la via pública
L’Ajuntament de Navàs va iniciar,
fa uns mesos, una campanya
per retirar els cotxes abandonats a la via pública, que
suposen un perjudici per a l’endreça dels nostres carrers i una
molèstia per als veïns. Els darrers mesos ja s’han retirat més
d’un centenar de vehicles i es
preveu continuar amb aquesta
campanya.
Recordem a tots els navassencs
i navassenques que la retirada
d’un cotxe abandonat implica un
procés burocràtic que s’allarga
unes setmanes i que no sempre
és tan ràpid com es voldria des
del consistori, però ens mantenim ferms en la nostra voluntat
d’aconseguir una via pública lliure de vehicles abandonats.

El tanatori, a punt
de posar-se en
funcionament
Ja fa temps que s’està posant a
punt el tanatori de Navàs, un nou
equipament, molt demanat pel
poble, que permetrà que els
veïns no s’hagin de desplaçar
fora del municipi en cas de
defunció d’alguna persona
propera.
La posada en marxa del tanatori
s’ha allargat més del previst, tot i
que esperem que els propers
mesos pugui obrir portes i ser
una realitat.
Us recordem que la construcció
del tanatori no depèn de
l’Ajuntament, sinó que és de
l’empresa privada Fontal i, per
tant, des del consistori no podem
intervenir per accelerar el seu
procés d’obertura.

Propera instal·lació de la gespa artificial
al camp de futbol municipal
Tal com reflecteix el pressupost municipal, la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol és una de les prioritats d’aquest exercici, i que es farà realitat
els propers mesos. L’equip de govern demana disculpes tant a la junta de l’equipament com als usuaris per no haver pogut fer realitat aquest projecte
durant aquesta temporada, però una inversió d’aquestes característiques ha
de passar un procés burocràtic que n’alenteix la realització.
Esperem que ben aviat pugui ser una realitat i que, amb aquesta nova
actuació, la zona esportiva municipal s’acabi d’arrodonir i doti el nostre
municipi d’unes instal·lacions modernes, còmodes i adequades a les necessitats dels nostres esportistes. D’altra banda, l’espera per a la instal·lació de la
gespa, ens ha permès estudiar molt bé el projecte i triar la millor opció per
aconseguir uns resultats òptims en aquesta inversió.

Els propers mesos s’aprovaran
noves ordenances municipals
Per tal de millorar la convivència ciutadana, el paisatge urbà i la mobilitat,
l’Ajuntament està preparant un seguit
de noves ordenances municipals que
regularan temes com la tinença d’animals domèstics, la instal·lació
d’antenes parabòliques, les llicències
d’obres, el control de les colònies de
coloms, gats i rates, i la circulació.

Totes aquestes noves ordenances
han de servir per regular els drets i
deures de tots els navassencs en
aquests temes i, per tant, evitar problemàtiques i molèsties.
L’ordenança de circulació entrarà en
vigor abans d’acabar l’any i la resta és
previst que s’engeguin el primer
trimestre del 2008.
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Trasllat d’una antena
de telefonia mòbil

El curs s’inicia amb
plena normalitat
El curs escolar es va iniciar a Navàs
el mes de setembre amb tota normalitat. A diferència d’altres
municipis on el curs va començar
amb dèficit de professors, a les
escoles de Navàs, tant públiques
com privades, totes les places
docents estaven cobertes. L’escola
bressol municipal, d’altra banda, ha
ampliat la seva plantilla amb una
nova persona que permetrà millorar
l’atenció que es dóna als menuts i
ampliar el servei de menjador.

Llibres de text
subvencionats a
partir del 2008
L’antena de telefonia mòbil instal·lada
al passeig del Riu de Navàs des de fa
més d’una dècada serà traslladada
properament per evitar les molèsties
que ocasiona als veïns del sector.
Aquest trasllat, reivindicat per la
mateixa ciutadania, serà possible gràcies a un conveni entre l’empresa
Telefonica i l’Ajuntament de Navàs.
Inicialment, Telefonica va redactar el
conveni del trasllat, al qual el consistori va proposar algunes petites mo-

dificacions. Finalment, els dos organismes van arribar a un acord per
traslladar l’antena fora del nucli urbà.
D’aquesta manera, s’aconseguirà
mantenir intacte el servei i cobertura
de telefonia mòbil al nostre municipi,
però s’evitaran les molèsties que l’antena provocava entre els veïns del
sector on estava ubicada. Des d’un
primer moment, l’Ajuntament s’ha
posicionat a favor de la plataforma ciutadana que reclamava aquest trasllat.

Ampliació del servei
de neteja viària
Conscients de les noves necessitats del nostre municipi a causa
del seu creixement, l’equip de
govern treballa per adaptar els
serveis a la nova situació. En
aquesta línia, s’està negociant
l’ampliació del servei de neteja
viària amb l’empresa concessionària.
L’objectiu és aconseguir un poble
amb carrers i places més nets i
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endreçats. Es preveu augmentar
el servei de neteja i, a més, fer
actuacions concretes adreçades
a les necessitats de cada indret
del nostre municipi.
L’Ajuntament, d’altra banda, fa una
crida de sensibilització i col·laboració de tots els navassencs i
navassenques, ja que la seva participació és imprescindible per
tenir un poble més net.

En el pressupost per a l’any 2008,
l’equip de govern té la voluntat d’incloure una partida destinada a la
subvenció dels llibres de text. Un
cop aprovada aquesta partida, es
redactaran les bases que regularan
quins criteris han de complir els
beneficiaris d’aquests ajuts.
A més, l’Ajuntament vol potenciar la
reutilització dels llibres de text, amb
la col·laboració i implicació de les
escoles del municipi.

Continuen les
gestions per
aconseguir l’institut
Una delegació de l'Ajuntament s’ha
entrevistat recentment amb Camil
Fortuny, director dels Serveis
Territorials d'Educació a Barcelona
Comarques, per tal de poder fer
realitat la construcció d'un institut al
nostre poble. Un cop argumentada
l'existència de suficients alumnes
per justificar la necessitat d’aquest
equipament, Fortuny es va comprometre a un estudi econòmic
d'urgència per valorar aquesta petició, que es podria obtenir aquest
mateix mes d'octubre.
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Participació
ciutadana en la
redacció del nou
POUM
La prioritat de la regidoria de
Planificació Territorial en aquesta
legislatura és la redacció del nou
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que ha de marcar les
directrius i el disseny per al
Navàs del futur. L’equip de govern té clar que cal apostar pel
progrés però preservant la
sostenibilitat del nostre municipi
i la identitat com a poble.
Des del consistori fem una crida
a tots els navassencs i
navassenques a participar en la
redacció d’aquest nou pla aportant les seves idees i propostes,
a través de mecanismes de participació dels quals us informarem puntualment.

Negociacions per a la ubicació del mercat
Els darrers mesos s’ha parlat molt sobre la ubicació del mercat municipal, que
l’Ajuntament proposa canviar de lloc per garantir la possiblitat d'ampliació
d'aquesta mostra comercial setmanal. L'equip de govern no vol perjudicar els
interessos de ningú, sinó que la intenció és buscar una solució per als interessos col·lectius del municipi. Per això, es tindran en compte les valoracions
que botiguers del sector de la plaça de l'Església i rodalia ens van fer durant
una reunió. L’Ajuntament està estudiant la millor solució per a l’ampliació,
tenint en compte factors com la mobilitat i la seguretat en el sector on es celebra actualment el mercat.

Pressupost municipal del 2007
Garantir
l’abastament
d’aigua en el
futur
Tot i que el municipi de Navàs ha
tingut la sort de no patir restriccions greus d’aigua malgrat la
sequera dels darrers anys, hem
de preveure les necessitat per
als propers anys en aquest àmbit
per assegurar que el nostre
municipi pugui continuar gaudint
d’aquest servei. Per això, s’aprofitarà la cirscumstància que
podem demanar una subvenció
de l’ACA, per adequar un dels
pous que ja està construït però
que no està en funcionament i es
deixarà a punt per poder-lo posar
en marxa en el moment que les
necessitats del nostre poble així
ho demanin.

Ingressos previstos en el pressupost 07

Alguns
dels
principals
aspectes a destacar del pressupost municipal aprovat per
a aquest any 2007 són l’ampliació i millora de l’oferta de
serveis a la població, i tres
grans inversions previstes
per als projectes de: gespa
artificial per al camp de futbol, redacció del POUM (el
nou
Pla
d’Ordenació
Urbanística Municipal) i
adquisició dels terrenys per
al nou institut públic.

Despeses previstes en el pressupost 07
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L’Escola de Música celebra 10 anys
L’Escola de Música de Navàs inicia la
celebració del seu 10è aniversari, ja
que es va posar en funcionament el
setembre del 1998. El curs passat
l’escola va arribar a tenir uns 220
alumnes. L’edat dels estudiants va
dels 4 als 76 anys i s’ofereixen classes d’instruments com violí i violoncel, guitarra, baix elèctric, piano, saxofon, flauta travessera, clarinet,
trompeta, gralla, bateria, cant, etc.
A part dels alumnes, les activitats de
l’Escola de Música arriben a tota la
població a través d’audicions, concerts, caramelles, la setmana de
portes obertes, la participació en
activitats compartides amb d’altres
escoles, etc.
Durant aquests 10 anys, l’Escola de
Música ha anat ampliant els seus
serveis: s’han format grups musicals
tan a nivell instrumental com vocal,
es van crear Combos (grups de música moderna) i una orquestra. Més
endavant també es va començar amb
molt d’èxit un grup de grallers que a

hores d’ara ja acompanyen els
Gegants del nostre poble en les
seves sortides. Des de ja fa uns 4
anys es va començar la Coral de
Pares de l'escola per acabar essent
la Coral Nova (de Navàs) oberta a
tothom.

Zona verda a l’antiga estació
i projecte del Centre Cívic
L’Ajuntament està redactant el nou
projecte per convertir l’antiga estació
en una zona enjardinada, per a passejar i fer activitats d’oci. Per part de la
població, hi ha hagut la demanda que
aquest espai es reconvertís en un
espai lliure en lloc de construir-hi el
centre cívic, tal com estava previst
inicialment.
Recollint aquesta inquietud de la ciutadania, el consistori està revisant el
projecte del nou centre cívic que s’ha
de construir al poble. Recordem que
aquest equipament serà una donació
del Consell de Joventut al municipi, i
que l’Ajuntament haurà d’aportar els
terrenys per construir-lo i fer-se càrrec
del seu manteniment.
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L’Ajuntament va proposar construir el
centre cívic als terrenys de l’antic cinema Espanyol, però el Consell de
Joventut no els trobava adequats i
demanaven de fer-lo al costat del
pavelló.
La normativa marcada pel departament d’Urbanisme de la Generalitat
en matèria d’equipaments esportius
ho fa molt difícil, i per això s’està buscant una alternativa que satisfaci
totes les parts.
L’equip redactor del projecte del centre cívic està revisant el projecte per
tal de fer-hi algunes petites modificacions que permetin construir-lo, amb
totes les garanties, en els terrenys de
l’antic cinema Espanyol.

També estem treballant en la formació d’una banda, que podria ser possible aquest mateix curs. I un altre
projecte és obrir les clases de conjunt coral a tots els nens i nenes de
Navàs perquè puguin formar part
d’una coral infantil.

Ampliació de la
plantilla de
la policia local
Per tal de tenir un cos de la policia
local preparat per a les necessitats
reals del nostre municipi, que està
en
procés
de
creixement,
l’Ajuntament està fent les gestions
de contractació de nou personal
per consolidar la plantilla. El programa també inclou l’acolliment i la
posterior formació dels nous
agents. L’objectiu del consistori
navassenc és disposar d’una plantilla estable de policies locals
preparada per poder donar a Navàs
un servei de qualitat. A més, s’està
millorant la coordinació amb el cos
dels Mossos d’Esquadra per tal de
donar un servei més efectiu.
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Rehabilitació de
Cal Miquel

Els blocs del barri de cal Miquel afectats per l’al·luminosis s’estan acabant
de rehabilitar. L’aspecte que tenen és
d’una millora considerable. Les obres
han consistit en la impermeabilització
de les teulades, aïllaments tèrmics i
acústics i seguretat estructural dels
edificis.
Esperem que tots aquestes reformes
ajudin a millorar la qualitat de vida
dels seus propietaris i esperonin la
resta de blocs a fer la reforma pertinent quan hi hagi una nova convocatòria.

Tallers per a joves,
professorat i pares
Després de la primera edició del
PIDCES, que va tenir lloc el curs
passat, aquest programa que
agrupa un conjunt de tallers i
activitats que potencien les conductes preventives dels joves en
aspectes de salut, es tornarà a
portar a terme durant el curs
2007/08.
S'ha elaborat un ampli calendari
d’activitats que va d'octubre a
abril i que inclou, entre d’altres,
xerrades i tallers per a joves
sobre temes com l’alimentació
(que tenen lloc aquest mes d’octubre), educació sexual i riscos
derivats, durant el novembre, o el
consum de tabac i alcohol (del 13
al 20 de desembre). Els mesos
de febrer i abril, es treballaran les
emocions i la comunicació entre
els joves. Durant els propers
mesos, també es podran veure
les exposicions “Sex o no sex",
"Cannabis... Com ho vius?", “La
violència que acceptem” i

Demanem un nou
metge per al CAP
L’Ajuntament està fent gestions
per poder ampliar la plantilla del
CAP (Centre d’Atenció Primària),
amb un nou metge i un nou ajudant administratiu per tal de millorar l’atenció que els professionals sanitaris donen a la ciutadania.
El consistori manté converses
constants amb el CAP i amb els
responsables de l’Institut Català
de la Salut per tal de trobar la
manera més idònia d’informar

els ciutadans sobre els serveis
del CAP i poder donar una atenció el més personalitzada possible.
En aquest sentit, us fem saber
que el proper dia 18 d’octubre es
comença la campanya de vacunació antigripal, especialment
per als col·lectius en situació de
risc. Per tal de poder donar un
bon servei, us recomanem que
demaneu hora al CAP per a la
vacunació.

“Després de l’ESO... què?”.
D’altra banda, es faran jornades
destinades al professorat: el dia
25 de novembre, es parlarà de
com actuar en una classe amb
alumnes afectats per un dèficit
d'atenció. I el dia 8 d'abril, del
"Burn-out" i com gestionar-lo.
D’altra banda, aquest proper 13
de novembre, a les 7 de la tarda,
a la Biblioteca es farà la xerrada
per a pares sobre "Pantalles
sanes", sobre com fer un millor
ús de la televisió i l'ordinador.

Control i
prevenció de la
legionel·losi
Periòdicament, l’empresa Eix
Ambiental,
contractada
per
l’Ajuntament de Navàs, analitza les
instal·lacions municipals per detectar qualsevol possible brot de
legionel·losi. Els darrers examens
indiquen
que
totes
les
instal·lacions es mantenen en bon
estat.
Aquesta mesura, que és de càracter obligatori, es compleix amb
molta cura, ja que un brot de
legionel·losi podria afectar les persones que fan ús de les
instal·lacions.
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Nova temporada al parc
lúdic de la gent gran

Aquest mes d’octubre, s’ha iniciat una nova temporada d’activitats al parc lúdic
per a la gent gran que va entrar en funcionament fa uns mesos. Aquest espai
compta amb diferents elements que permeten treballar diversos aspectes de
mobilitat i equilibri de la gent gran. Les classes guiades per un professional es
fan els dimarts i els dijous.

Una Diada molt emotiva

L’equip de govern vol donar les gràcies a totes les entitats i particulars
que col·laboren en l’organització
de l’Onze de Setembre i l’ofrena
floral.
Com cada any, Navàs va viure una
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Diada molt emotiva i amb una gran
participació. Es va fer el canvi de
senyera, l’ofrena floral, la lectura
del manifest per part d’hereus i
pubilles, sardanes, berenar popular
i ballets.

Nous passos
endavant en el
control de residus
L’Ajuntament de Navàs ha impulsat
una campanya de prevenció de
residus municipals que s’ha iniciat fa
poques setmanes en quatre àmbits
diferents: dependències municipals,
escoles, comerços i ciutadania.
L’objectiu és promoure accions de
minimització de residus, consum
responsable i promoure una Xarxa
de Comerços Respectuosos amb el
Medi Ambient i de Qualitat de
Navàs.
D’altra banda, el consistori està
duent a terme una campanya de
reforç de la recollida de la fracció
orgànica, amb l’objectiu de millorar
la quantitat i la qualitat d’aquesta
recollida. La campanya culminarà a
principis del 2008, amb la
implantació del compostatge casolà
en habitatges amb jardí i masies, a
partir dels residus orgànics que es
generen a les mateixes llars.

Èxit de la
Festa Major

La Festa Major de Navàs s’ha continuat consolidant com una de les
cites festives més importants de la
nostra comarca. La gran varietat
d’actes és un reclam que cal promocionar, mantenir i millorar. De
cara a la festa major del 2008,
l’Ajuntament té previst potenciar
encara més els actes amb més
bona rebuda per part del públic i
buscar l’alternativa més adequada a
aquells altres que no han tingut
tanta acollida.
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Més relació
entre gent gran i
infants
Navàs celebra, entre el 18 i el 25
d’octubre, una nova edició del
Taller Intergeneracional que
pretén apropar el col·lectiu de la
gent gran amb el dels infants.
Durant aquests dies, diferents
avis explicaran contes als nens,
per tal de potenciar aquesta
interacció, i per ajudar, d’altra
banda, a mantenir la tradició oral
a través dels contes.

Nova campanya
per als drets dels
infants

Ampliació del servei de
l’alberg de Castelladral
Des de l’Associació de Veïns de
Castelladral s’ha treballat molt per
aconseguir revitalitzar l’alberg de
joventut que hi ha en aquest nucli.
Finalment, s’ha aconseguit que es
posi en funcionament l’oferta diària
de pensió completa i el servei de
monitoratge durant tot el curs.
Esperem que aquesta iniciativa sigui
un pas endavant per a la promoció i
revitalització dels nostres nuclis
rurals. D’altra banda, l’Ajuntament ha
demanat al Consorci de Turisme del
Cardener que inclogui un representant de Castelladral al consell executiu per tal que pugui vetllar per a la
promoció turística del nostre territori.

Aquest mes de novembre tindrà
lloc una nova edició de la campanya a favor dels drets dels
infants, amb la col·laboració de
les escoles del nostre municipi.
Durant uns dies, els nens i nenes
treballen diversos temes relacions amb la infància al món i la
situació que viuen els nens en
determinats països.

Festa de la interculturalitat

Contra la violència
de gènere

Navàs organitza una Aula Social
per donar atenció a joves
amb problemes d’integració

Navàs celebrarà, el dia 25 de
novembre, diversos actes dirigits
a eradicar la violència de gènere.
Com cada any, hi haurà una encesa d’espelmes, la lectura del
manifest i la representació d’una
obra de teatre relacionada amb el
tema. L’objectiu d’aquesta campanya, que es fa a nivell local, és
fer un crit d’alerta sobre la violència de gènere i animar les víctimes a denunciar els abusos que
pateixen, per tal d’aconseguir
eradicar-los.

El mes de juliol, Navàs va celebrar una nova edició de la Festa de la
Interculturalitat, amb l’objectiu de potenciar la integració de la població
immigrada i d’aconseguir un major coneixement i relació entre les persones
autòctones i les nouvingudes. En aquesta festa hi participen entitats i ONG, i
s’organitzen diverses activitats adreçades als més petits i també una mostra
de cuines del món per tal que els immigrants coneguin la cuina catalana i,
alhora, puguin oferir alguns plats i begudes típiques dels seus països.

L’Ajuntament de Navàs posa en marxa
un projecte anomenat Aula Social
destinat a l’educació saludable de
determinats nois i noies amb certs
problemes d’integració al municipi.
En la primera edició del projecte, que
tindrà lloc aquests mesos d’octubre i
novembre, hi participen una desena
de joves d’entre 8 i 12 anys. Es faran
diversos tallers, xerrades i sortides
per treballar aspectes com la higiene
personal, l’alimentació saludable, l’or-

ganització, etc.
És previst que, durant aquestes jornades, facin una sortida a la piscina
municipal, una altra a la biblioteca i
també tinguin una jornada dedicada a
jocs.
Els monitors treballaran, a partir
d’aquestes activitats, la potenciació
de determinades rutines i normes
que seran molt útils a aquests jove
per poder desenvolupar amb normalitat la seva vida diària.
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100 dies de pacte a l’Ajuntament de Navàs
Desprès de les eleccions municipals de maig passat i
de la constitució del nou govern a l’Ajuntament de
Navàs, passats amb escreix els 100 primers dies de
gestió de la corporació municipal amb pacte, s’escau
fer una petita anàlisis del seu funcionament i gestió.
Acoblar dues forces polítiques diferents sempre comporta un temps d’adaptació que s’endevina que ha
estat curt i profitós. Ja de per si arribar a un pacte de
govern té les seves dificultats però la voluntat de tirar
el poble de Navàs i les nostres institucions endavant,
prou s’ho val. Aquesta premissa va ser la que va
esperonar CDC a pactar amb el PSC a l’Ajuntament.
Repartides les regidories ens hem posat a treballar en
el dia a dia i tot això ha culminat amb l’aprovació dels
pressupostos per a aquest any 2007, els quals havien
estat prorrogats fins ara molt encertadament pel darrer equip de govern de CiU.
Qualsevol acció de govern és opinable, els pressupostos també, però ningú no pot negar la bona

situació pressupostària i de poc endeutament que té
l’Ajuntament. Això és bo i permet afrontar els reptes
de futur amb una solvència econòmica envejable, fet
que demostra la bona gestió del nostre govern anterior.
El nostre partit a Navàs continua avançant. Estem
preparant una propera assemblea de militants per
presentar la nova executiva a la seva aprovació, dins
el procés democràtic del partit, que permet a qualsevol militant postular per a la presidència de l’executiva i formar el seu equip. Com no pot ser d’altra manera es buscarà l’equilibri entre joventut i maduresa,
no en dubteu.
Sempre a punt de fer feina ens trobareu a
l’Ajuntament i a la seu de l'agrupació.
Gràcies per la confiança que ens vàreu donar, com
sempre no us decebrem pas.
CDC a Navàs

Treball amb dedicació i empenta
Com a resultat de les passades eleccions municipals,
l'Ajuntament de Navàs ha patit un canvi i, com a conseqüència, s’ha iniciat una nova etapa amb una legislatura de pactes de govern. Per tal que el nostre partit polític pogués governar, teníem dues vies/alternatives diferents: pactar conjuntament amb ERC i Més
Navàs o bé pactar exclusivament amb CIU.
Finalment, i com tots sabeu, PSC va prendre la
decisió de pactar amb CIU, preveient-ho com a millor
opció per tal que Navàs pugui continuar avançant i
millorant en les seves infraestructures i serveis.
Nosaltres som gent seriosa i compromesa, amb el
desig i la intenció de respectar i complir totes les
responsabilitats i obligacions que aquest nou mandat
comporta. Sabem que no serà una tasca gens fàcil,
que haurem d’assumir nous reptes i alguns d’ells
potser complicats, però sempre intentarem assumirlos amb la dedicació, el treball i l’empenta que ens
caracteritza.
Des de les nostres regidories ja estem treballant amb
il·lusió i optimisme i comptem amb la dedicació plena
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d’un dels nostres regidors. Esperem poder anar millorant, progressant i complint els objectius, pel futur
i benestar del nostre poble. Per tot això, ja ens hem
mogut pels diferents departaments de la Generalitat
de Catalunya, perquè Navàs pugui continuar creixent,
gaudint d’una qualitat de vida i adequant els serveis a
les necessitats del poble.
Ja hem organitzat una festa major i hem portat a terme
la seva "gratuïtat", tal i com ens vam comprometre.
Estem treballant recollint idees, propostes, alternatives
i aportacions constructives dels ciutadans i entitats
implicades, per tal de poder millorar la propera edició i
fer que tothom en surti content i beneficiat.
Tenim dos projectes en marxa: l’enjardinament de
l'antiga estació i la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol. Dos equipaments que molt aviat
seran una realitat.
I sobretot, treballem perquè al dia a dia, hi hagin canvis
importants, convenients i necessaris per seguir avançant.
PSC de Navàs
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Una faula sobre els pressupostos
Hi havia una vegada una família que gaudia d'uns
ingressos que li permetien arribar a final d'any havent
estalviat un bon grapat de diners. Un dia va decidir
comprar un pis nou. Es va vendre el vell i va optar,
perquè s'ho podia permetre, pagar-lo al comptat. Tots
estaven contents amb l'adquisició fins que a la filla de
la casa se li van fer malbé les sabates i va demanar diners als pares per comprar-ne unes de noves. Però els
seus pares no en tenien: "ho sento, filla, aquest any
hem comprat el pis nou i ara no tenim diners, les teves
sabates hauran d'esperar fins a l'any vinent."
No creieu que aquesta família es va equivocar? No
hagués estat millor que no haguessin utilitzat tots els
seus estalvis i, per mitjà d'una hipoteca que còmodament anirien tornant a llarg termini gràcies a un bon
sou, la filla no hauria hagut d'anar descalça?
Amb aquesta faula, Esquerra de Navàs hem volgut
exemplificar l'esperit dels pressupostos d'un any que
ja s'acaba. A grans trets és això: l'equip de govern
sociovergent paga totes les inversions amb les subvencions i els diners que guanya. Resultat: no tenim ni

un cèntim per al dia a dia. Es destinen les inversions a
grans obres de les que es veuen molt, que ja està bé,
però poc o gens a les necessitats quotidianes de la
ciutadania, que són de les que no es veuen gaire però
ens afecten a la majoria. No podem augmentar la
despesa en benestar social, ni fer reparacions que fa
anys que s'esperen, com la xarxa de clavegueram, la
remodelació de l'escola de música, l'ascensor a l'ajuntament... Per no parlar de les promeses electorals:
dels socialistes, la congelació de preus de l'escola
bressol, i dels convergents, la subvenció dels llibres de
l'ensenyament escolar obligatori. Però no només això,
Esquerra creiem que si ens endeutéssim raonablement (com fan tots els ajuntaments) podríem fer front,
ara, a inversions que caldrà fer molt aviat, quan ja tindrem el problema al damunt, com és el cas de l'ampliació de l'escola de bressol.
Hi ha moltes sabates per arreglar i amb aquests pressupostos no en tenim ni per als cordons. Per cert, ja
es van aprovar: 7 vots a favor i 6 en contra.
ERC de Navàs
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Fira de Tardor
PROGRAMA D’ACTIVITATS
DILLUNS, DIA 15 D'OCTUBRE
A les 7.30 de la tarda, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Xerrada: Què ens costa la recollida d’escombraries? El rebut de
les escombraries a debat. A càrrec de Susanna Ribera, Tècnica
de Medi Ambient
A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Xerrada: On van a parar els nostres residus? Problemàtica del
dipòsit controlat. A càrrec de Ricard Jorba, Gerent del Consorci
del Bages per a la Gestió de Residus
Organitza: Regidoria de Medi Ambient
DIMARTS, DIA 16 D'OCTUBRE
A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Xerrada sobre les alternatives més ecològiques als productes
menstruals convencionals. Els bolquers i els preservatius. A
càrrec del col·lectiu Migjorn - Casa de Naixements
Organitza: Regidoria de Medi Ambient
DIMECRES, DIA 17 D'OCTUBRE
A les 6 de la tarda, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Xerrada sobre el cribatge del càncer de cèrvix (coll de l’úter). A
càrrec de la doctora Leo Roma i Rosa Forn, responsables
d’Atenció a la Dona de l’Institut Català de la Salut.
Organitza: Dones d’Avui per Navàs i Regidoria de la Dona
DIVENDRES, DIA 19 D'OCTUBRE
A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Inauguració de l'exposició: Toraja. Viure per a la mort (del 19
d'octubre al 4 de novembre) a càrrec de Joan Condal
Organitza: Regidoria de Cultura i Educació i la Biblioteca Josep
Mas i Carreras
A partir de les 11 de la nit, a la pista del pavelló Sant Jordi
Concert amb “Rauxa”
Organitza: Consell de Joventut de Navàs
DISSABTE, DIA 20 D'OCTUBRE
A partir de les 9 del matí
Comerç al carrer
Els comerciants exposen els seus productes al carrer.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica, amb la col·laboració d'UBIS Navàs.
A partir de les 4 de la tarda, a la Plaça de l'Ajuntament
Torneig de futbolí i jocs gegants
Organitza: Regidoria de Joventut i el Raig
DIUMENGE, DIA 21 D'OCTUBRE
A partir de les 10 del matí, a la Plaça de l'Ajuntament
XII Trobada de puntaires
Organitza: Puntaires de Navàs
A les 11 del matí, a la Plaça de l'Ajuntament
Recepció de les autoritats
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Tot seguit,
Roda d’esbarts
Organitza: DansaJove
Entrega de l’obsequi a les puntaires
Signatura del conveni Xarxa de Comerços Respectuosos amb el
Medi Ambient i de Qualitat de Navàs, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Visita de les autoritats a la Fira
A la les 11.15, a la Sala de Reunions de l'Escola de Música
Inauguració de l’Exposició d’artistes locals
Durant tot el dia, des de les 11 del matí a les 7 de la tarda, estarà
oberta al públic aquesta exposició dels treballs dels artistes
navassencs. És una mostra de la gran qualitat de les seves
obres i un homenatge que els rendeix Ajuntament pel foment
cultural que la seva tasca representa.
A les 5 de la tarda, a la Plaça de l'Ajuntament (En cas de pluja
es farà al Club d'Avis)
Audició de sardanes
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Organitza: Agrupació Sardanista de Navàs
Seguidament,
Berenar popular
Pa amb vi i sucre, totalment gratuït
Col·labora: Dones d'Avui per Navàs
Durant tot el dia, a l'estand de l'Ajuntament
Exposició sobre la reducció de residus i joc didàctic de preven ció de residus
Organitza: Regidoria de Medi Ambient
2n concurs d’acudits en català de Navàs
Hi haurà butlletes i una bústia per poder participar-hi. El sorteig
es farà al Raig el dimarts dia 23 d'octubre i els afortunats seran
avisats per telèfon.
Organitza: RAIG
DIMARTS, DIA 23 D'OCTUBRE
A les 7 de la tarda, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Club de la lectura: "La decisió de Brandes" d'Eduard Márquez.
Moderarà la sessió Irene Vall.
Organitza: Biblioteca Municipal de Navàs
DIMECRES, DIA 24 D'OCTUBRE
A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Xerrada: “Terra santa. Llums i ombres. Experiència d'un camp
de treball a Palestina", a càrrec de Montse Coll
Organitza: Biblioteca Municipal de Navàs
DIVENDRES, DIA 26 D'OCTUBRE
A les 7 de la tarda, a la Sala d'Actes de la Biblioteca
Conversa amb l'autor Eduard Márquez
Organitza: Biblioteca Municipal de Navàs

