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El regidor d’Esports i primer tinent d’alcalde, Isidre Suau, i la president del Club Natació Navàs, Montse Pujol

Navàs, qualitat de vida
El municipi de Navàs avança, es
modernitza i es desenvolupa per a
posar-se al servei de totes les persones que hi viuen. Des de sempre,
administració, entitats i veïns hem
treballat perquè el nostre poble ens
aporti qualitat de vida i serveis adequats a les nostres necessitats.
Ara podem dir que es dóna un nou i
important pas endavant amb la
posada en marxa de L’Eix, el complex de salut, lleure i esport, que
molts coneixeu com el nou complex esportiu. Volem que aquest
nou equipament sigui un espai de

relació, d’oferta lúdica, de propostes de salut perquè totes i tots
hi trobeu l’alternativa que més us
convingui. Ha estat un procés llarg
però que, finalment, es posa en
marxa amb la il·lusió i el convenciment que Navàs, serà, un cop més,
capdavanter en els serveis que
ofereix als seus ciutadans.
Però aquest no és l’únic projecte
que tenim entre mans: treballem
per arreglar els pisos de Cal Miquel,
per organitzar ofertes lúdiques que
ens acostin al nostre entorn natural
i potencïin el respecte al medi

ambient, per dotar de més i millors
recursos al nostre món rural, per
potenciar activitats dirigides especialment als joves, per millorar el
nostre traçat urbanístic i fer-lo més
agradable, més segur i més
còmode, per inculcar actituds
cíviques i responsables que ens
facin la vida més fàcil a tots...
En definitiva, treballem, i volem que
tots vosaltres hi participeu i ens
ajudeu, per aconseguir que Navàs
millori dia a dia, i que tots els que hi
vivim ens poguem sentir orgullosos
del nostre municipi.
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L’EIX, el complex de
salut, lleure i esport,
a punt d’obrir-se

Una vista interior del nou complex esportiu

Després de molts mesos de projectes i
obres, l’esperada piscina coberta arriba
al seu procés final i ja està a punt per
ser estrenada. L’Ajuntament de Navàs
té la intenció que aquest equipament
no sigui només una piscina, sinó que
es converteixi en un complex esportiu
municipal que sigui un eix de salut,
lleure i esport, i en el qual tinguin cabuda des de nadons fins a persones
grans.
La instal·lació disposa de dues piscines
cobertes, una de les quals es destinarà
a la natació mentre que l’altra tindrà un
ús més recreatiu. S’habiliten també tres
sales polivalents, equipades amb
maquinària d’última tecnologia per a
oferir activitats dirigides i de fitness amb
aparells cardiovasculars, una àrea de
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salut, amb zona termal, i quatre vestidors.
Es preveu que el complex ofereixi un
ampli ventall d’activitats pensades per a
tots els col·lectius: aeròbic, tai-txi, gimnàstica, natació, karate, spinning, entrenaments esportius, etc. També hi haurà
servei de fisioteràpia, servei mèdic i
dietètic, i una zona de relax amb banyeres d’hidromassatge, banys de
vapor, sauna, solàrium i servei de massatge.
Per tal que tothom hi trobi l’oferta
que més s’adapti a les seves necessitats i disponibilitat de temps, s’han
marcat diverses tarifes quant a
quotes d’inscripció i abonaments. En
el quadre de preus de la pàgina
següent veureu diferents tipus de

quota d’inscripció segons la vostra
edat i situació familiar. Un cop
estigueu inscrits al complex, podreu
contractar
diferents
modalitats
d’abonament mensual, per tal d’ajustar
al màxim el preu a l’ús real que fareu
de l’equipament. Es poden contractar
abonaments generals, que donen dret
a entrar-hi qualsevol dia i a qualsevol
hora, abonaments de matí, de cap de
setmana o una quota especial per als
joves.
Qui només hagi de fer servir el complex de manera molt puntual, pot optar
per adquirir entrades d’un sol dia, que
tenen diferents preus segons la franja
d’edat de l’usuari.
Es preveu que aquest nou complex
esportiu obri portes properament.
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LES TARIFES

QUOTA D’INSCRIPCIÓ

ABONAMENT MATINAL

Infantil (3-15 anys)

30 euros

Adult (16-64 anys)

42 euros

Gent gran/pensionistes

30 euros

Familiar (a partir de 3 membres)

34 euros

ABONAMENT GENERAL
Infantil (3-15 anys)

20 euros

Adult (16-64 anys)

32 euros

Gent gran/pensionistes

20 euros

Familiar (3 membres)

23,80 euros

Familiar (4 o més membres)

20,80 euros

Matí

25 euros

ABONAMENT CAP DE SETMANA
Infantil (3-15 anys)

13,50 euros

Adult (16-64 anys)

20,25 euros

Gent gran/pensionistes

13,50 euros

ENTRADA PUNTUAL
Infantil

3,40 euros

Adult

5,75 euros

Gent gran/pensionistes

4,75 euros

Les quotes d’inscripció es paguen una sola vegada.
Els abonaments són mensuals.

EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ
L’Ajuntament de Navàs, un cop va
estar fet el nou complex esportiu
municipal, va convocar el concurs
públic per a la concessió de la seva
gestió, és a dir, per contractar l’empresa que s’ha de fer càrrec de gestionar-lo i mantenir-lo.
Hi va haver tres empreses que es
van
presentar
al
concurs:
FitnessPlus, de la Garriga, Gestió i
Manteniment de Piscines, de
Manlleu, i Natursport Navàs, de
Navàs.
El dia 20 d’abril es va fer l’acte
d’obertura de pliques, i es van encar-

regar dos informes tècnics per a valorar les propostes de les tres empreses: per una banda, a l’Associació
Catalana de Gestors Esportius
Professionals (ACGEP) i, per altra
banda, a l’enginyer municipal de
Navàs.
El dia 18 de maig es va fer la reunió
per valorar aquests dos informes
tècnics sobre les tres propostes
d’adjudicació. Els informes puntuaven diferents aspectes de cada
una de les propostes: valoració del
projecte esportiu i de gestió, valoració de la capacitació tècnica, pro-

posta de cànon, proposta d’inversió
i millores, proposta del pla de conservació i manteniment i altres propostes d’actuacions especials.
En la valoració final que havien fet els
dos informes, la puntuació quedava
de la següent manera: 36,90 punts
per a l’empresa FitnessPlus, 51,10
punts per a Gestió i Manteniment de
Piscines, i 70,5 punts per a
Natursport Navàs. Després d’analitzar els informes, la mesa de contractació va acordar per majoria absoluta contractar la gestió del nou
equipament a l’empresa Natursport.
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Llum verda a l’ampliació
de la residència d’avis

La residència té actualment 75 places i un centre de dia

L’empresa navassenca Construccions
Viscola serà l’encarregada de dur a
terme l’ampliació de la residència
d’avis de Navàs. Aquesta empresa va
ser l’única que es va presentar al concurs públic convocat per l’Ajuntament
i haurà de començar les obres en un
termini de 6 mesos, després d’haver
presentat el projecte de seguretat i
salut. Les obres tenen un cost de
prop de 200.000 euros, dels quals
58.000 són subvencionats pel departament de Benestar i Família de la
Generalitat, 9.000 per Caixa Manresa
i la resta provenen del fons de la
pròpia residència, a partir de donacions dels avis. A aquesta quantitat
cal sumar-hi el cost del mobiliari per a
equipar els serveis, que és de 16.000
euros.
L’ampliació consistirà en cobrir el terrat per a construir-hi una sala de rehabilitació i despatxos per als professionals que treballen per a millorar la
salut dels avis (psicòloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ani-
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madora, etc.). A la planta baixa s’ampliarà el menjador.
L’ampliació de la residència ha de permetre, d’una banda, adaptar-la a la
normativa vigent i, de l’altra, millorar
la feina dels professionals que hi treballen. La residència d’avis de Navàs
es va inaugurar l’any 1984 amb 29
places. L’any 1997 es va fer una
primera ampliació per donar resposta
a la creixent demanda i es va aixecar
una planta més, creant 34 places
noves. Actualment, la residència té
75 places, totes ocupades. El seu
servei es complementa amb un centre de dia que acull persones grans
que durant el dia no poden ser ateses
per la família però que sí que poden
estar a casa durant la nit.
La nova ampliació de la residència
posa de manifest la important evolució que ha tingut aquest equipament
en els darrers anys. En aquest sentit,
cal destacar la dedicació tant del personal com dels voluntaris que hi
dediquen part del seu temps lliure.

Comencen les
gestions per tenir
un institut públic
Tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Navàs van votar a
favor d’iniciar els tràmits perquè el
poble pugui disposar d’un institut
públic. L’Ajuntament considera que
aquest és l’únic equipament que
falta per donar l’opció als pares
d’escollir lliurement el tipus
d’ensenyament que volen per als
seus fills, sense haver-se de
traslladar a una altra població.
Navàs vol continuar sent un model
en l’àmbit de l’educació i per això
cal donar resposta al creixement
que està experimentant el
municipi.
Un cop admesa la sol·licitud per
part del departament d’Educació,
l’equip de govern ha començat a
treballar per tirar endavant el projecte. Fins aquest moment, les
gestions dutes a terme han estat
la valoració dels terrenys, l’anàlisi
de les diferents opcions jurídiques
per part de l’advocat urbanista de
l’Ajuntament, la petició al Registre
de la Propietat del certificat de
domini i càrregues de les finques

El nou institut permetrà
a les famílies de Navàs
escollir quin model
d’educació volen
que són objecte de l’emplaçament
de l’institut i les reunions amb els
diferents col·lectius afectats com
són les associacions de mares i
pares i els equips directius de les
escoles de la població, els delegats sindicals i els propietaris dels
terrenys. L’Ajuntament espera que
el nou institut públic sigui la solució
per a totes aquelles famílies que
vulguin accedir a l’ensenyament
públic al poble. Aquesta opció,
però, no va en contra de les ofertes
actuals i que tan bon servei donen
en educació i formació.
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La Fira de Primavera omple Navàs
d’activitat durant un cap de setmana
La 74ena edició de la Fira de
Primavera va omplir Navàs d’activitats lúdiques, culturals i esportives
durant el cap de setmana del 29 i 30
d’abril. Els navassencs i les navassenques van poder gaudir d’una fira molt
dinàmica, activa i plena d’ofertes de
productes i serveis. La fira es va completar amb un ampli ventall d’activitats paral·leles com espectacles,
exposicions i concursos, així com la
tradicional ExpoNavàs.
La Fira de Primavera augmenta any
rere any el nombre d’expositors i visitants i ja s’ha convertit en un
aparador del dinamisme comercial i
empresarial del municipi. En aquesta
edició, ExpoNavàs va comptar amb
36 estands, al Passeig de Ramon Vall
hi va haver 150 parades de tot tipus
de productes, que es van sumar a les
40 atraccions de la Plaça Gaudí.
L’edició de l’any vinent, la 75ena, se
celebrarà els dies 21 i 22 d’abril i
esperem que sigui una bona ocasió
per a convertir-la en un bon referent
per a la comarca.

Diferents imatges de la fira: a dalt, actuació
castellera i a la dreta, vista general de
l’ambient de la fira i actuació del grup Gog i
Magog

Els guàrdies municipals
mesuren el soroll de les motos
Com cada any, l’Ajuntament de Navàs
demana especialment en aquestes
dates estiuenques que tots els veïns
tinguin en compte una sèrie de
normes de convivència per garantir la
qualitat de vida al nostre municipi.
Entre els principals problemes de
l’estiu hi ha el soroll de les motos que
pot perturbar el descans dels
navassencs i les navassenques. Tots
els propietaris de ciclomotors poden
acudir als guàrdies municipals de
Navàs perquè els facin una mesura
del soroll del seu vehicle per tal que

puguin corregir-lo si sobrepassa els
límits normatius. Aquest és un servei
que s’ofereix des de l’Ajuntament i
que no té cap finalitat repressora.
D’entrada, no es prendrà cap mesura
contra els vehicles revisats que no
compleixin la normativa, sinó que es
demanarà als propietaris que adoptin
les mesures correctores adients.
D’altra banda, també és el moment
de recordar que cal evitar algunes
actituds incíviques que es van produir
l’any passat, com les pintades en
equipaments i mobiliari urbà.

Pla de Protecció Civil
L’Ajuntament de Navàs està treballant en la difusió del Pla de
Protecció Civil, que és vigent des
de l’any 2004, i que identifica tots
els riscos que pot patir el nostre
municipi en cas, per exemple, d’incendis, inundacions, vessament de
materials perillosos a la carretera,
etc. El Pla marca també els mecanismes d’actuació davant d’aquestes eventualitats. En aquests
moments s’està treballant en la producció i difusió de tríptics i cartells
informatius per tal que tots els
navassencs i les navassenques
coneguin el Pla de Protecció Civil.
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Una passejada per conèixer el
camí que fa l’aigua a Navàs

Un centenar de persones van participar en
aquesta activitat per conèixer el sistema
d’abastament d’aigua de Navàs

El diumenge 4 de juny Navàs va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient
amb una caminada seguint el traçat
que segueix l’aigua que s’utilitza a la
població. La Ruta de l’Aigua va servir
per donar a conèixer el sistema
d’abastament d’aigua potable i les seves instal·lacions i, al mateix temps,
per sensibilitzar sobre la conveniència
de fer un ús racional de l’aigua. Sortint
de l’Ajuntament, el grup es va dirigir
cap al riu Llobregat per veure la localització dels pous de captació.
Seguidament van visitar-se la planta
de filtrat i les bombes d’impulsió, per
després anar cap als dipòsits d’emmagatzematge de l’aigua potable, des
d’on es fa la distribució cap a tot el
poble. La caminada es va acabar a la
depuradora que tracta les aigües
residuals per tornar-les al riu Llobregat
en perfectes condicions.

Navàs aposta pel nou canal de
TDT de la Catalunya central
L’Ajuntament de Navàs va acordar, en
el ple celebrat el 25 de maig i per unanimitat de tots els grups polítics, participar en la constitució del futur consorci que gestionarà el canal públic
de televisió digital terrestre (TDT) del
Bages, Berguedà i Solsonès. El consorci el formen en un principi 17 ajuntaments d’aquestes tres comarques,
tot i que es preveu la possibilitat que
se n’hi puguin adherir més encara
que no tinguin garantit el senyal de la
TDT.
L’Ajuntament ja ha treballat, amb la
delegació de la regidoria de Cultura,
en el grup impulsor de la posada en
marxa d’aquest nou canal televisiu
que es podrà veure a través del canal
49 dels descodificadors digitals de
TDT. A través d’aquesta freqüència, i
gràcies a la tecnologia digital, arribaran quatre canals diferents. Un
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serà aquest nou canal públic, mentre
que la resta seran privats i sortiran
del concurs que ja està en marxa i al
qual s’han presentat cinc candidats.
El nou canal públic de TDT de la
Catalunya central trenca amb el concepte tradicional de televisió local i
incorpora el de televisió de proximitat, ja que la seva programació es
podrà veure a qualsevol municipi de
les tres comarques que formen part
del consorci.
La implantació de la TDT suposarà,
però, la desaparició durant l’any 2007
del canal navassenc Canal N, que
emet actualment en format analògic.
El nou canal de TDT públic ha ofert a
tot l’equip humà de Canal N la possibilitat d’incorporar-se a aquest nou
projecte per tal d’aportar-hi els seus
coneixements i, sobretot, la seva
capacitat de treball.

Pla per millorar la
mobilitat de persones
amb dificultats
La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Navàs la
redacció del Pla d’Accessibilitat del
municipi. A partir de la redacció
d’aquest projecte Navàs disposarà
d’una guia que permetrà adoptar
les mesures necessàries per millorar la mobilitat d’aquelles persones
amb problemes de locomoció,
visió o qualsevol altra mancança.
L’Ajuntament té la intenció d’aplicar
el pla tan bon punt estigui redactat,
amb l’objectiu de millorar les condicions de mobilitat d’aquests
col·lectius.

Pas elevat a la
carretera de Viver
A petició de l’escola Sant Josep,
l’Ajuntament ha demanat a la
Diputació de Barcelona la construcció d’un pas elevat a la carretera de
Viver per evitar ensurts amb els
infants i obligar els cotxes a moderar la velocitat. Actualment, la
Diputació, que és l’administració
titular de la carretera i a qui correspon fer-hi les actuacions, està treballant en la redacció del projecte i
s’espera que les obres s’iniciïn
properament.

Comença el procés
per designar un nou
jutge de pau
Ja s’ha iniciat el procés que ha de
portar a la designació d’un nou
jutge de pau per al municipi de
Navàs, que exercirà el càrrec
durant els propers quatre anys.
L’Ajuntament informarà oportunament de la persona que ocuparà
aquest lloc a partir d’ara.
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L’Ajuntament signa el
Pacte per a la Salut
Tots els ajuntaments del Bages i el
Solsonès, entre els quals hi havia
l’Ajuntament de Navàs, van signar
un conveni amb el departament de
Salut de la Generalitat per tal de
tirar endavant un projecte pilot que
ha de servir per a millorar el servei
sanitari en aquestes dues comarques. A l’acte de signatura del conveni, hi era present la consellera de
Salut, Marina Geli.

S’inicia l’arranjament de
la Plaça d’Antoni Gaudí

Alfred Riera, nou
arquitecte tècnic

La Plaça Gaudí ha sofert moviments a causa de la complicada configuració del terreny

Alfred Riera i Maristany s’ha incorporat recentment a l’Ajuntament
com a arquitecte tècnic. Aquesta
incorporació ha estat motivada pels
problemes de salut de l’arquitecte
municipal, Ramon Divins, que han
obligat l’Ajuntament a contractar un
arquitecte tècnic per tal de millorar
la prestació de serveis en l’àrea
d’Urbanisme.

Des que es va inaugurar el juliol del
2002, la Plaça d’Antoni Gaudí ha
sofert moviments ben visibles a
causa de la complicada configuració
del terreny. És per això que
l’Ajuntament va demanar a l’empresa
constructora que fes un control de les
desviacions del terreny, tasca que
s’ha fet durant dos anys. Els resultats
dels estudis mostren un moviment
d’uns 15 centímetres però afirmen
que actualment el terreny està estabilitzat. Tenint en compte aquests

Per Delfí Arnalot i Lluís Sanmiquel
Residència d’Avis de Navàs

CLIMATOLOGIA
Dels primers quatre mesos de l'any
2006, les incidències més destacades són les precipitacions en
forma de neu dels dies 27 i 28 de
gener. L'aigua recollida va ser de 79
litres en total. Les gelades van ser
presents durant 18 dies i la mínima

estudis i fent les modificacions
necessàries per tal d’ajudar a l’estabilització dels terrenys, ja s’han iniciat
les obres d’arranjament de la plaça,
que tenen per objectiu adequar tant
la mateixa plaça com en els vials adjacents.
Recordem que anys enrere per on
actualment hi ha la Plaça d’Antoni
Gaudí hi passava el Torrent de la
Devesa, i que aquest es va omplir
descontroladament amb runes i deixalles de tota mena sense compactar.

va ser de -5,4ºC el dia 26.
Durant el mes de febrer es van recollir 5 litres d'aigua. El dia 19 el vent
va arribar a bufar a 45 km/h. La temperatura màxima va ser de 17,8ºC el
dia 16 i la mínima de -4ºC el dia 6.
El mes de març es va tancar amb

14,5 litres d'aigua, va glaçar 5 dies i
la temperatura mínima registrada va
ser de -4ºC el dia 1. La màxima va ser
de 26ºC el dia 26.
L'abril ha tancat amb 26,5 litres
d'aigua i amb una màxima de 27ºC el
dia 26.
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El Raig programa un ampli ventall
d’activitats per als joves de Navàs

Vista general de les oficines

“Com lligar”, “Balla Batuka”, “Com
maquillar-se” o “Mites de l’amor” són
els noms d’alguns dels tallers que el
Raig ha organitzat al llarg d’aquest
any. Aquesta entitat gestiona les
activitats que s’organitzen des de la
regidoria de Joventut i, a més de programar actes puntuals, dóna suport a
les entitats juvenils, assessora els
joves en temes que són del seu interès com ara estudis, viatges o estades i posa a la seva disposició ordinadors amb accés gratuït a internet.

El cartell que anuncia les activitats del Raig

A partir del mes de maig, els usuaris
del Raig han començat a realitzar
activitats esportives vàries, els dijous
de 8 a 9 del vespre. Una altra de les
activitats que s’ha organitzat des del
Raig són els concursos de “piropos” i
el de cartes d’amor en català.
Xerrades i exposicions sobre temes
diversos en els àmbits de la solidaritat, la salut o l’ensenyament completen el programa d’activitats de
l’entitat.
A més d’organitzar aquestes activi-

tats, el Raig col·labora amb el Consell
de Joventut de Navàs, les entitats
juvenils i els grups de joves no associats que requereixen assessorament
i suport en l’organització d’activitats o
la tramitació d’ajudes i subvencions.
També s’elaboren agendes culturals,
la Guia Anual d’Activitats i Serveis i es
manté un contacte directe amb la
redacció d’informatius de Canal N per
tal de donar a conèixer les activitats
que duen a terme les diferents entitats juvenils.

Experts en programari lliure es reuneixen a Navàs

Un moment de la jornada
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La sala d’actes de l’Escola Diocesana
de Navàs va acollir el passat 25 de
març la segona jornada de programari
lliure. Un important nombre d’experts
en el tema van compartir coneixements i experiències entorn a la utilització i desenvolupament de tecnologies de la informació d’ús lliure i
obert. La jornada era organitzada per
la regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament, l’Escola Diocesana
de Navàs i el Telecolòni@ del Parc
Fluvial de la Xarxa de Telecentres de

la Generalitat de Catalunya. Entre les
organitzacions que hi van participar hi
havia la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el
departament d’Educació de la
Generalitat, així com d’altres ajuntaments.
La jornada va servir per presentar
públicament una nova entitat de
Navàs. Es tracta de NOTICX (Navàs
Obert a les Tecnologies de la Informació, de la Comunicació i Altres),
que té la web www.noticx.org.
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Ajudes per millorar l’estat dels
habitatges del barri de Cal Miquel

Es va fer una reunió per explicar quins passos cal seguir per accedir a les ajudes

MÓN
RURAL
La xarxa de telefonia
mòbil s’estén
La Generalitat de Catalunya i el
Ministeri d’Indústria han aprovat el
desplegament de la xarxa de telefonia mòbil en tots aquells indrets
on el servei és deficitari.
Actualment, Telefónica i altres empreses del sector de les telecomunicacions estan proposant als
Ajuntaments la signatura dels convenis corresponents, que al nostre
municipi afectaran els nuclis del
Mojal, Castelladral i Palà de
Torroella. Aquest conveni ha de
contribuir a millorar notablement el
servei de telefonia mòbil en
aquests nuclis.

A petició de l’Ajuntament de Navàs,
representants del departament de
Medi Ambient i Habitatge van venir
per donar a conèixer les actuacions
que cal fer a nivell administratiu per tal
de poder accedir a les subvencions del
2006 per a la millora dels habitatges
del barri de Cal Miquel. A la reunió
també es van explicar tots els passos
que cal que els propietaris segueixin
per poder accedir als préstecs que van
signar el departament i les caixes
d’estalvi catalanes. La trobada va
aprofitar-se per fer el lliurament dels
projectes per part de l’arquitecte
redactor. L’Ajuntament subvencionarà
l’import de les llicències d’obres.

Millores a la Plaça
del Mojal

Neteja del riu
Cardener

La Plaça de l’escola del Mojal s’ha
pavimentat i ajardinat amb l’objectiu de millorar la qualitat dels espais
públics en aquesta zona. L’Ajuntament vol tenir cura de tots els
nuclis que conformen el nostre
extens municipi per tal que tots els
seus habitants tinguin els serveis
que els corresponen.

Després de sol·licitar reiterades
vegades a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) la neteja del riu
Cardener al seu pas per Palà i Sant
Salvador de Torroella, l’Ajuntament
ha rebut una carta on s’informa que
s’està redactant el projecte d’actuacions. Es preveu que la neteja
comenci després de l’estiu.

Conveni per prevenir
incendis forestals
Les poques pluges del darrer hivern
fan preveure un estiu amb un alt
risc d’incendis forestals. Amb l’objectiu de prevenir tant com sigui
possible i evitar els ensurts que
s’han viscut altres anys en matèria
d’incendis forestals, l’Ajuntament
de Navàs ha signat, un any més, el
conveni amb la Diputació de
Barcelona per a la contractació de
dues persones com a vigilants dels
boscos del municipi.

Obres a la carretera
del Mojal
El Departament d’Agricultura ha iniciat les obres d’arranjament de la
carretera que va de Navàs fins a
Sant Cugat. Esperem que les obres
s’acabin properament i demanem
disculpes per les molèsties que
puguin ocasionar. L’arranjament
d’aquest tram de la carretera ha de
servir per millorar les comunicacions al món rural i facilitar la mobilitat a tots els habitants que fan ús
d’aquesta via.
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Navàs s’apropa al riu en la
setmana dedicada a l’aigua

Navàs, amb el
medi ambient

Diferents imatges de les activitats que es van fer durant la Setmana de l’Aigua

Entre el 4 i el 9 de març Navàs va celebrar la Primera Setmana de l’Aigua i
els Espais Fluvials amb l’objectiu de
potenciar aquest recurs natural, donarlo a conèixer i apropar-lo a la població
de Navàs. En el marc d’aquesta setmana es van dur a terme un seguit
d’activitats per tal de difondre la nova
cultura de l’aigua que promou la
Directiva Marc de l’Aigua de la
Comunitat Europea. Aquesta iniciativa
forma part de les activitats previstes
en l’Agenda 21 de Navàs.
Durant tota la setmana, l’Ambibus de
l’Agència Catalana de l’Aigua va estar a

Projecte per a la
instal·lació d’un
tanatori
L’empresa Funerària Fontal ha presentat el projecte tècnic per a la
instal·lació d’una sala de vetlles al
municipi, que en aquests moments
està sent revisat i tramitat per part
dels serveis tècnics municipals.
L’equipament, que s’ubicaria a la
zona industrial de la carretera del
Mojal, ha de servir per fer més
fàcils els moments de dolor i
angoixa de les persones que han
perdut un familiar o amic.
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disposició tant de les escoles com del
públic en general. A més, es van fer
conferències de sensibilització sobre
la importància de l’aigua que van
comptar amb la col·laboració de Josep
Maria Casas i dels membres de
Projecte Rius. El programa d’activitats
va completar-se amb accions de participació ciutadana com actuacions de
neteja, d’observació de la qualitat de
l’aigua i d’arranjament de senders.
L’objectiu d’aquestes activitats era
aprendre a gaudir del riu i contribuir
d’una manera activa a la millora de la
seva qualitat.

Nova web municipal
Coincidint amb la Fira de Primavera
d'enguany es va fer la presentació
de la nova web municipal que
incorpora tot un seguit de noves
funcionalitats i serveis. Cal
destacar el dinamisme que se li ha
volgut donar. Disposa d'uns procediments àgils per a mantenir una
informació actualitzada en notícies i
agenda. També s'ha potenciat l'apartat de Participació Ciutadana i
s’hi ha incorporat el servei
d'Atenció al Ciutadà, entre d’altres.
De moment, per accedir-hi cal anar
a www.navas.es, però molt aviat
serà www.navas.cat

L'Ajuntament de Navàs participa en
el programa europeu "Community
Rivers" a través del Consorci del
Parc Fluvial del Llobregat. El 16 de
maig es va fer la inauguració de
l'Itinerari d'Educació Ambiental a
l'entorn de Viladomiu Vell, amb la
participació d'escoles dels municipis que formen part del Parc Fluvial.
L’itinerari consisteix en una ruta
amb plafons informatius sobre
diferents elements de la natura.
També es va fer la trobada amb
representants dels diversos països
participants al programa europeu
Interreg III C Community Rivers
(Holanda, Gal·les, República Txeca i
Catalunya) que va consistir en unes
reunions de treball, un dinar i la visita a diferents indrets del nostre territori.

La plaça de l’Estació
serà enjardinada
La plaça de l’Estació, que acollirà el
futur Centre Cívic, també comptarà
amb espais verds i enjardinats.
Tot i que el projecte inicial la preveia
com una plaça dura, de formigó,
finalment s’ha refet el projecte per
a incloure-hi la construcció del nou
equipament. Amb les les esmenes
al projecte inicial s’aconseguirà
dotar Navàs d’un nou espai amb
equipaments i zona verda.
Es preveu que els treballs d’adequació de la plaça comencin properament.
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L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
La revista LA PLAÇA reserva un espai perquè tots els grups polítics de Navàs puguin expressar les seves opinions. La
nostra voluntat és que, entre tots, puguem fer un Navàs encara millor

Per la edició dels últims números d’aquest butlletí, cada vegada
hem estat avisats sols uns dies abans, sense pràcticament temps
per fer un article com cal.
L’últim número, tothom recordarà que el nostre article es va fer
amb una lletra microscòpica..
Nosaltres creiem que això es una burla i una manipulació de l’alcaldessa , com tan bé ,sap fer amb els mitjans de comunicació
locals. Per tot això, a partir d’ara i fins al final de la legislatura, ens
abstindrem d’utilitzar aquet espai.

LA PLAÇA és una revista d’informació municipal, editada per l’Ajuntament de Navàs.
Disseny i maquetació: CatPress, serveis de comunicació. Telèfon 93 872 14 22. Fax 93 872 13 61. E-mail: comunicacio@catpress.cc · Redacció: Informació
facilitada per l’Ajuntament de Navàs. Telèfon i fax 93 839 00 22. E-mail: navas@diba.es · Fotografia: Cedida per Foto Manubens i Arxiu de l’Ajuntament de
Navàs · Impressió: Gràfiques Sunyer SL - Navàs
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ENTREVISTA:

Eva Blasco
Finalista del Campionat d’Espanya de
balls de saló

“Quan ballo no
penso en res, ni
en els estudis.
Em deixo anar
del tot ”
ls balls de la Festa Major de
Navàs l’Eva ja demostrava la
seva habilitat per moure el
cos. Ara, després d’uns anys de durs
entrenaments, allò que va començar
com una afició s’ha convertit en l’eix de
la seva vida. Amb només 16 anys, l’Eva
i el seu company a la pista s’han convertit en una de les parelles de referència de l’estat espanyol en balls de
saló estàndard.

A

- Quan vas començar a fer els primers
passos de balls de saló?
- Cada any per la Festa Major de
Navàs anava als balls que organitzaven.
Tothom em deia que ballava tan bé i
que havia de fer classes. Finalment, fa
uns 4 o 5 anys, vaig apuntar-me a
l’escola Swing de Manresa.
- Quantes hores entrenes?
- Dues o tres hores cada dia de dilluns
a divendres, i el diumenge competim.

- Com combines el ball i els estudis?
- És molt difícil, però qui alguna cosa
vol, alguna cosa li costa.
- Després d’entrenar tantes hores
deus haver aconseguits varis premis.
- L’any passat vam guanyar el Campionat d’Espanya youth de balls de saló
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estàndard i aquest any hem quedat tercers, però en la categoria d’adults.

va fer un petó a la mà. Va ser molt
estrany. No m’ho esperava.

- Quina sensació vas tenir quan vas
guanyar el Campionat d’Espanya?
- Estava molt contenta perquè era
molt difícil. Em vaig adonar que l’esforç
fet havia tingut els seus resultats.

- Què és el que més t’agrada del ball?
- Quan ballo no penso en res, ni en
els estudis. Em deixo anar del tot.

- També participes en competicions
internacionals?
- Sí, ara he anat a Anglaterra i aviat
aniré a Itàlia i a Alemanya. L’any passat
també van participar al Campionat del
Món a Moldàvia, on vam quedar en
vintena posició.
- Quin és el moment de més nervis
en una competició?
- Ara ja no hi ha nervis principalment
a les competicions de l’estat espanyol.
A les internacionals, quan estic més
nerviosa és el moment de l’entrega de
premis.
- Amb el company de ball passeu
moltes hores junts. Quina relació
teniu?
- Ens barallem bastant perquè els
passos són molt subjectius.
- Recordes un bon moment viscut?
- Quan vam guanyar el campionat
d’Espanya la meva parella de ball em

- I els vestits que porteu, t’agraden?
- Sí, perquè me’ls dibuixo jo mateixa i
els porto a una modista. Així els faig a
la meva mida, seguint una mica la
moda que hi ha al carrer.
- Quin és el teu ball preferit?
- El vals anglès perquè és molt tranquil i és el que m’hi sento més bé.
- A què t’agradaria dedicar-te de gran?
- Vull ser professora de ball però
necessito el batxillerat.
- Tens algun ídol en el món del ball?
- Sí, el ballarí Slavik Kryklyvyy, campió
del món de llatins. Quan competeixo
contra ell estic molt nerviosa.
- Què et sembla que es facin programes de balls de saló a la televisió?
- El què es veu en aquests programes no és ben bé ball, és una barreja de coreografies però els passos
no són de ball. A més, els professors
que surten no els he vist mai en cap
competició.

