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Recuperem la nostra història
Com a commemoració
desl 25 anys d’ajuntaments democràtics, ens
ha semblat oportú retre
un petit homenatge a
totes aquelles persones
que van esmerçar part
dels seu temps a treballar per aconseguir el
poble que tenim i del
qual gaudim i, en ocasions, presumim. La
recerca no ha estat fàcil i
això ho sap molt bé
Susanna Ribera, que ha
portat el pes de la feina
amb l’assessorament de
l’historiador Josep M.
Badia.
Moltes gràcies a les
famílies i a totes aquelles
persones que ens han
ajudat a portar a terme
el nostre projecte.

Treballem per a les persones
Acabem l’any i, com és habitual, toca fer balanç, adonarnos de què es pot millorar i felicitar-nos per allò que hem
fet bé.
Si en alguna cosa es caracteritza l’esforç de
l’Ajuntament de Navàs els darrers mesos, jo diria que és
en l’atenció a les persones. Les polítiques socials han
estat una de les nostres puntes de llança: hem ampliat
el personal a la nova llar d’infants, hem ampliat l’horari
de l’assistent social i l’educadora social, hem contractat
una psicòloga infantil per a totes les escoles del poble,
hem impulsat cursos de formació i la construcció de
pisos de protecció oficial...
A més, Navàs està a punt de fer realitat equipaments
llargament esperats, com la piscina coberta... Encarem
amb il·lusió aquest nou projecte, pensant sobretot en les
persones. Per això volem treballar amb una visió global

que faci que Navàs sigui referència en el món dels
esports, la salut i el lleure.
Un altre dels reptes d’aquest equip de govern ha estat
recuperar la nostra memòria històrica amb sensibilitat i
prudència. Així ja ho vam demostrar l’any 2000 amb la
publicació del llibre “Navàs. Història en imatges 18901975”, de Josep Maria Badia i Masgrau, i amb l’edició del
retallable de Sant Cugat arran de la maqueta feta per
Jaume Serra i Cabrerizo. Ara, tornem a fer-ho amb el
mural que podeu veure a la fotografia superior i que recorda tots els alcaldes del nostre municipi des de l’any 1848.
I no puc acabar aquestes línies sense desitjar-vos unes
Bones Festes i un millor Any Nou!

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs
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Navàs estrena llar d’infants

La nova llar
d’infants ja s’ha
posat en
funcionament

E

l curs 2005-2006 ha
començat a Navàs amb un
nou equipament: la llar d’infants municipal. La inauguració popular es va fer durant
la festa major i unes 2.000

persones van visitar-la durant
les jornades de portes
obertes. A l’octubre es va fer
la inauguració oficial, a la
qual van assistir diversos càrrecs de la Generalitat i de la

Reorganització dels espais de
l’Aula de Música
La part central de l’antic
col·legi que acull l’Aula de
Música presenta certes
deficiències pròpies del
pas del temps. Recollint les
preocupacions dels pares,
s’ha decidit reubicar els
espais de tal manera que
els alumnes de l’Aula de
Música només ocupin els
laterals de l’edifici, que no
presenten cap problema
estructural.
Les entitats que també
ocupaven aquest espai
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s’han traslladat al primer
pis del Club d’Avis, les puntaires comparteixen aula
amb les manualitats i el
grup de pintura, amb l’agrupació sardanista.
Els alumnes de música,
d’altra
banda,
s’instal·laran en espais de
l’Ajuntament.
Des del consistori es vol
agrair la bona predisposició i col·laboració del Club
d’Avis, així com de les entitats afectades pel canvi.

Diputació, que van coincidir
en dir que la llar d’infants de
Navàs és un equipament
exemplar.
El centre té cabuda per a 74
nens i en aquests moments
n’hi ha 61 de matriculats.
S’ha ampliat el personal
docent i de serveis i actualment hi treballen 6 mestres,
una monitora de menjador i
2 persones de la neteja.
L’Ajuntament agraeix la
col·laboració de les navassenques i els navassencs a l’hora
de respectar l’horari escolar,
ja que així contribuïm a
fomentar l’hàbit escolar
entre els menuts.
D’altra banda, però, el consistori lamenta que s’hagi
produït alguna bretolada
contra aquest nou equipament i espera que no es torni
a repetir.

CLIMATOLOGIA
La temperatura més alta d’aquest
estiu al municipi de Navàs es va registrar el dia 16 de juliol, amb 38,6ºC. La
més baixa fins al moment de tancar
aquesta edició, va ser el dia 28 d’octubre, amb 5ºC sota zero.
El mes de juny es van recollir 18,5
litres d’aigua, el juliol, 26,5, l’agost,
95,7 i el setembre, 71,6 litres per metre
quadrat. El dia amb més precipitació va
ser el 18 d’agost amb 61 litres, acompanyats de vent i calamarsa.
El dia 7 de setembre, es va registrar
un cop de vent de 27 km/h.
Pe r D e l f í V i l a s e c a .

Residència d’Avis
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L’equipament obrirà portes el primer trimestre de l’any vinent

A punt de tenir piscina coberta
L

a piscina coberta de Navàs
està a punt de ser una
realitat. En aquests moments
s’estan acabant les obres i les
darreres instal·lacions i es
preveu que l’equipament
pugui obrir portes durant el
primer trimestre del 2006.
Un cop enllestides les
obres, es treurà a concurs la
gestió de la piscina que,
segons la voluntat de
l’Ajuntament de Navàs, s’ha
de convertir en un espai per
a l’esport, la salut i el lleure.
Aquest és un projecte
llargament reivindicat pel
municipi que es convertirà,
així, en una referència a la
comarca. Es treballa en la
construcció d’aquest equipament des de principis d’any i
s’han seguit els terminis previstos inicialment.

La piscina
coberta està a
punt d’acabar-se

Ampliació de l’Escola
Sant Jordi
Les obres d’ampliació de l’Escola Sant Jordi
ja han començat i és previst que el curs
vinent s’inicïi amb les instal·lacions renovades. Es construirà un nou edifici que
inclourà 4 aules d’educació infantil, despatxos i serveis com la biblioteca o la sala de professors. L’edifici actual es redistribuirà i s’hi
faran més aules per tal que tots els cursos
siguin desdoblats. També es remodela la pista
Sant Jordi i s’hi fan vestidors nous. D’altra
banda, es faran altres millores, com l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
L’Ajuntament agraeix l’esforç de mestres,
pares i alumnes, que treballen perquè el curs
es desenvolupi amb la màxima normalitat
malgrat les obres.
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Èxit de la recollida de
residus orgànics

Compostadors

Navàs està fent una prova
pilot d’ús de compostadors
en alguns equipaments
municipals i algunes cases
particulars. Els compostadors permeten convertir els
residus orgànics en adob.

Accés a la C-16

Campanya
informativa de la
recollida de
l’orgànica

L

a recollida de la fracció
orgànica va començar a
Navàs el mes d’octubre. Els
resultats
obtinguts
ja
sobrepassen la mitjana que
proposa
l'Agència
de
Residus, que marca 150
grams per persona i dia. A

Navàs es recull una mitjana
de 180 grams per persona i
dia. La implantació de la
recollida va anar precedida
d’una intensa campanya
d’informació i del repartiment de cubells per fer la
separació a casa.

Presentació de l’Auditoria Ambiental

Representants de l’Ajuntament de Navàs, del
Consorci del Parc Fluvial,
dels industrials de Cal Vidal i
Cal Riera, de l’Associació de
Veïns de Cal Riera i de la
Plataforma
Pro-Desdoblament, s’han reunit recentment amb el secretari de
Mobilitat de la Generalitat
per demanar nous accessos a
la C-16 que permetin un trànsit fluïd entre aquesta carretera i les colònies. Aquesta
proposta, que va ser acceptada per la Generalitat, permetrà disminuir el nivell de
trànsit de camions que
passen pel nucli urbà de
Navàs.

Carretera de Sant
Cugat

Coincidint amb la Fira de Tardor, es va fer l'entrega per
part de la Diputació de Barcelona de l'Auditoria Ambiental
del municipi de Navàs en un acte que va ser presidit per la
diputada Núria Buenavenura. L’Auditoria proposa 5 línies
estratègiques de treball i un total de 62 accions a realitzar.
Aquest document està a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de Navàs.
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Tot i que els tècnics de la
Generalitat van veure la
necessitat de millorar la carretera de Navàs a Sant Cugat,
de moment aquestes obres
no s’han fet realitat.
L’Ajuntament espera que els
propers mesos es pugui
avançar en aquest tema.
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Gestions per
tenir un viver
d’empreses
El departament de
Treball i Indústria de la
Generalitat no ha concedit la subvenció per a
la redacció d’un estudi
per a fer un viver d’empreses a Navàs. L’estudi
havia de servir per a
determinar objectius
del viver d’empreses,
model de gestió, tipologia de les empreses a
allotjar, dimensió i
abast, catàleg d'installacions, equipaments i
serveis, finançament,
estratègies de captació
d'emprenedors, etc.
Però des del departament de Treball i
Indústria se'ns va notificar que la sol·licitud
havia estat resolta “desfavorablement”. Tot i
això, l’Ajuntament continuarà insistint per
aconseguir-ho.

Ampliació de la
residència
Recentment s’ha exposat al
públic el projecte d’ampliació
de la residència d’avis, que ha
de permetre millorar les installacions i els serveis dels residents i del personal que hi treballa. És previst que aquest
desembre surti a concurs el
projecte i que aviat es pugui fer
realitat l’ampliació. La Generalitat no ha concedit la subvenció demanada i les obres es fan,
finalment, gràcies a les donacions de particulars i avis.

Creix el parc industrial de
Navàs al nou polígon

E

n aquests moments, a la nova zona industrial del polígon
ja hi ha 8 naus industrials amb una superfície total edificada de 6.400 m2 en un estat molt avançat de construcció. Per
altra banda, també s’ha atorgat una altra llicència municipal
d'obres per a la construcció de set naus industrials més.
Aquestes set naus seran adossades, agrupades en dos edificis,
i la superfície total construïda serà de 5.408,54 m2. L’empresa
té un termini de tres anys per acabar les obres.

Una imatge de
les noves naus
que es fan al
polígon

Pisos de protecció oficial a la
Serradora del Barrera
Al sector de la Serradora
del Barrera s’impulsa un
pla d’actuació que inclou
la qualificació de sòl edificable, un espai destinat a
zona verda i un altre destinat a equipaments.
Es preveu que el 10% dels
pisos que es facin en aquesta nova àrea de creixement
urbanístic de Navàs, siguin
de protecció oficial, a preus

assequibles. En principi, es
preveu que n’hi hagi una
vintena.
Un cop la Comissió
Territorial aprovi aquest
pla especial, es podrà
adjudicar la realització del
projecte,
els
propers
mesos. Aquesta actuació
s’emmarca en un context
de
gran
creixement
urbanístic de Navàs.
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Èxit de la Fira de Tardor

Una imatge de la
Fira de Tardor

L

a Fira de Tardor es va iniciar
amb una mostra de comerç
local que va reunir una trentena de parades. I el diumenge
va continuar la festa amb una

seixantena de parades d’artesans, atraccions infantils i
tallers com cisteller de vímet,
esclopaire, dissenyador de
joies, pintura, etc.

Es van organitzar moltes
activitats paral·leles que van
completar l’ambient artesanal i van donar dinamisme
a la fira: les 250 puntaires al
mig de la Plaça, la roda d’esbarts infantil i juvenil organitzada per Dansa Jove, la
mostra instrumental dels
alumnes de l’escola de música, l’exposició d’una vintena
d’artistes locals, l’audició de
sardanes i el berenar amb pa
amb vi i sucre.
Un atractiu més de la fira
va ser l'obra escultòrica de la
reconeguda artista Marta
Solsona que va prendre vida
al poble de Navàs. Diverses
obres figuratives es van
instal·lar a la Plaça de
l'Ajuntament i a d'altres
racons del poble, com la
Biblioteca Municipal.

Programació d’El
Raig per al 2006
L’Ajuntament i el Raig
estan treballant en el programa d’activitats de l’any
vinent, que estarà menys orientat a les xerrades i es dedicarà més a les exposicions i
tallers pràctics.

Aparadors de Nadal
Mercat de la Ganga
El mes de setembre es va celebrar una nova edició del
Mercat de la Ganga. Aquesta mostra es va instal·lar a la
plaça de l’Ajuntament. Hi va haver parades de comerç
local, música ambiental i alguns jocs inflables per a la
quitxalla.
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L’Ajuntament de Navàs, la
Cambra de Comerç i la Unió
de Botiguers han organitzat
el concurs d’aparadors nadalenc per als comerços de
Navàs. Els premis es repartiran el dia 21 de desembre i
els aparadors estaran exposats durant aquestes festes.
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Polítiques socials
L’Ajuntament de Navàs continua apostant per incrementar i millorar les polítiques
socials que ofereix el
municipi, per tal de fer
costat a les famílies més
necessitades o als col·lectius
en situació de risc.
Recentment, s’ha contractat una psicòloga infantil
que compartiran totes les
escoles de Navàs. Es van presentar set candidates per
cobrir aquesta plaça i,
després de les proves selectives, l’escollida ha estat
Maria Antònia Catllà Anillo.
També s’ha augmentat
l’horari de l’educadora
social, que ara farà mitja jornada. I s’ha contractat l’assistent social, que fins ara es
compartia
amb
altres
municipis, a jornada complerta.

Pla de Formació
per al personal de
l’Ajuntament
Recentment, la Diputació
de Barcelona ha presentat el
Pla de Formació per al personal de l’Ajuntament de
Navàs, fruit d’un estudi que
s’ha estat realitzant durant
l’últim any, a partir d’entrevistes personals i sessions de
grup. Aquest pla proposa
diverses línies d’actuació en
l’àmbit formatiu per tal de
pal·liar i corregir els dèficits
del nostre consistori, que són
habituals a la majoria
d’Ajuntaments.
Ara s’està treballant també
en un estudi organitzatiu
dels serveis municipals.

La biblioteca supera
els 2.500 socis
L
a Biblioteca Municipal
Josep Mas i Carreras,
inaugurada en la seva nova
ubicació l'any 1999, s'ha
convertit en un veritable
centre de cultura per a
Navàs. Enguany hem arribat
als 2.500 carnets de soci,
amb una important presència de persones immigrants.
Més de 21.000 documents,
més de 2.500 socis i 24.000
visites l'any suposen un capital documental i dinàmic
de primer ordre.
Durant tot l’any, s’hi porten
a terme activitats com la
campanya Tot l'any lectura,
el Club de lectura, l'Hora del
cinema, l'Hora del conte,
concerts, presentació de llibres i tallers de manualitats.
La biblioteca també participa en campanyes del
municipi com a centre de
distribució d'informació i de
participació ciutadana.

Els objectius de l’equip de
treball de la biblioteca són:
ser centre de relació i cohesió social, suport a la formació, centre d'accés a la informació local, millora i adequació de les col·leccions,
diversificar l'oferta de
serveis, promoció de la lectura i impuls de les noves
tecnologies.

La biblioteca
acull diverses
activitats durant
l’any

Ajuntament i Diputació porten els
escolars a teatre
“Anem al Teatre” és un
programa organitzat per la
Diputació de Barcelona, en
què col·labora l'Ajuntament
de Navàs per tal de poder
oferir, en horari escolar,
espectacles de teatre i dansa
i concerts de música per als
alumnes d'educació infantil,
primària i secundària.
Es vol familiaritzar els
estudiants amb les arts
escèniques, donar a conèixer la diversitat de l'oferta

teatral i musical i afavorir la
incorporació de nous espectadors als cicles de teatre,
música i dansa.
L'alumne només paga,
com a màxim, 4,40 euros
per cada espectacle, tant si
necessita transport com si
no li cal.
Aquest programa es va
iniciar a Navàs el curs 97-98
i va tenir 118 espectadors. El
curs 04-05 ja ha arribat als
722.
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Contra la violència de gènere

Amb motiu del Dia Internacional
de la Violència contra les Dones, la
regidoria de la Dona i el col·lectiu
Dones d’Avui per Navàs, van organitzar un seguit d’actes al municipi.
El dia 18 de novembre es va fer una
tertúlia molt participativa sobre els
motius de la violència a la nostra
societat. El dia 25 es va penjar un
llaç blanc a l’Ajuntament i se’n van

repartir entre els ciutadans. Els
col·legis Sant Josep, Sant Jordi i la
llar d’infants també es van afegir a
aquesta iniciativa. Al vespre, hi va
haver una encesa d’espelmes a la
plaça de l’Ajuntament i diversos
homes de Navàs van llegir unes frases per a la reflexió. Els actes es van
acabar el dia 1 de desembre amb la
projecció del film “Te doy mis ojos”.

Navàs pren mesures per
pal·liar la sequera

C

atalunya ha viscut alguns
dels mesos menys plujosos
de les últimes dècades, la qual
cosa ha provocat una greu
sequera que ha obligat a prendre mesures per tal de poder
garantir el consum d’aigua.
A Navàs, seguint les directrius del Consell Comarcal del
Bages, es va publicar un ban
per tal de sensibilitzar i conscienciar de la necessitat
d’estalviar aigua i prendre les
mesures necessàries per no
agreujar la situació.
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Malgrat això, el nostre
municipi no ha patit problemes de subministrament ja
que els pous van donar aigua
suficient per garantir el consum del poble. Fins i tot ens va
permetre ajudar el nucli de
Gaià i vendre cubes d’aigua a
alguns pagesos que tenien
restriccions d’aigua a les seves
finques. De tota manera, no
hem de baixar la guàrdia,
perquè el pantà de la Baells
continua estant a menys de la
meitat de la seva capacitat.

Una grua retirarà
els cotxes mal
aparcats
L’Ajuntament de Navàs
posarà en marxa un servei de
grua que retirarà els vehicles
mal estacionats que impedeixin la fluïdesa del trànsit o
que tallin els accessos als
garatges. Per poder donar
aquest servei, s’ha arribat a
un acord amb l’empresa que
té la concessió de grues a
Berga, que ens farà els serveis
de retirada que siguin necessaris. Els vehicles retirats es
portaran a les dependències
municipals i el propietari
haurà de pagar 100 euros per
poder endur-se el seu cotxe. A
més, li arribarà la multa corresponent per estacionament
incorrecte. És previst que la
grua comenci a actuar a
finals de gener.

Ajuts durant el foc
i els aiguats
L’Ajuntament de Navàs vol
mostrar el seu agraïment als
voluntaris i les persones que
van col·laborar durant els focs
del mes de juliol i els aiguats
del mes d’agost.
El nostre municipi va ser un
dels més afectats pels incendis
d’aquest estiu, ja que es van
cremar unes 700 hectàrees de
terreny a la Vall dels Gitanos.
Cal agrair la feina i ajut de la
població, de les ADF, dels voluntaris forestals i dels pobles
veïns.
Per altra banda, el mes
d’agost, les intenses pluges
van provocar diversos problemes al municipi, que es van
pal·liar amb la col·laboració de
navassencs i navassenques.
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Les taxes
municipals
pugen un 4,2 %
L’Ajuntament de Navàs ha
aprovat les taxes municipals
per al 2006, que registren un
augment mitjà del 4,2 %, que
correspon
a
l’IPC
de
Catalunya del mes d’octubre.
Hi ha algunes taxes que
estan per sota d’aquest augment, com l’IBI i l’impost
sobre vehicles. En canvi,
l’aigua experimenta un augment del 8 %, dins del pla
plurianual que ja s’ha aplicat
els dos darrers anys.
A més, els certificats emesos
per
l’Ajuntament
començaran a cobrar-se a 2
euros, per evitar que es
demanin certificats que
després no es passen a recollir.
La
Diputació
de
Barcelona està apostant per
l’harmonització dels preus
públics.

Els pisos d’Adigsa
es posaran a la
venda o es llogaran
Després que els pisos
d’Adigsa que hi ha al poble de
Navàs hagin estat durant
molts mesos dedicats a les
famílies de Sallent afectades
pels enfonsaments al Barri de
l’Estació, finalment, el consistori navassenc ha recuperat la
propietat sobre aquests habitatges. Els tres que hi ha al
passeig Ramon Vall número
69 es posaran a la venda a un
preu molt competitiu. I els
dos pisos que hi ha al carrer
Castelladral seran en règim
de lloguer. Tots aquests habitatges es destinaran a
famílies amb pocs recursos.

Renovació de les places
de Palà i del Mujal

P

er Sant Joan, es va inaugurar la remodelació de la plaça
de la Indústria de Palà. Les principals actuacions que s’hi
van portar a terme va ser la renovació de l’enllumenat i del
paviment, que es va fer amb modernes tècniques que permeten uns acabats estètics molt adequats a l’entorn.
Per altra banda, també dins les actuacions impulsades per
l’Ajuntament de Navàs per millorar els nuclis rurals del
municipi, s’ha portat a terme la renovació de la plaça de
l’Escola del Mujal. També es va millorar el paviment i es van
renovar les canonades d’aigua, que encara eren de plom.

Una imatge de la
renovada plaça
de la Indústria
de Palà

Susbtitució dels telèfons track
L’Ajuntament de Navàs ha
fet gestions perquè la trentena de famílies del municipi
que encara tenen a casa seva
un telèfon tipus track,
puguin demanar-ne la substitució per un altre que permeti la connexió a internet.
Aquests telèfons es van
instal·lar arran dels focs del
1994, que van malmetre les
línies telefòniques, i en l’actualitat encara no han estat
substituïts.

El consistori navassenc es
va posar en contacte amb els
responsables de Telefónica,
que van assegurar que els
telèfons es canviaran si els
usuaris fan la sol·licitud adequada. El primer pas és demanar-ho verbalment a través
del 1004. I després cal fer-ho
per escrit. Els interessats
poden demanar a l’Ajuntament que els faciliti un document base que els servirà
per fer aquesta sol·licitud.
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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

COM PETITES GOTES MALAYES, ELS IMPOSTOS
CONTINUEN PUJANT
Coses que haurieu de saber però que ningú us dirà, però a començaments d’any ja
rebreu els avisos de pagament. Nosaltres només us volem recordar que l’equip de govern va dir que no apujaríen els impostos i que controlarien la despesa, però això no és
el que es veu a las ordenances fiscals, any darrera any, puja tot, excepte les plusvàlues
que afecten a les vendes de vivendes.
La gent normal, podem fer una operació a la vida, el 85% de la gent mai fa una venda
immobiliària, però si que obre l’aixeta, compra un cotxe per anar a treballar, així com
portar els nens a la llar d’infants o els familiars a la residència. Ho sentim, tot això ens
costarà més car, l’equip de govern diu que apliquen el IPC, però com veureu a la taula
que afegim això no es ben bé veritat, el 90% ho pagarem més car, què hem de fer?

“Ce la vié”.
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Bon Nadal i millor any nou és el
que us desitja el PSC de Navàs.
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Josep Maria Badia i Masgrau

Les fàbriques de Navàs
distribució que va fer. També cal
afegir-hi que el senyor Forcada va
pagar la imatge del Sagrat Cor
(1909) per a l’església parroquial.

Navàs a l´any
1952, amb Cal
Forcada en
primer terme

Enguany celebrem els 150 anys de les
colònies industrials. El poble de Navàs no és
una colònia, però ha tingut una fàbrica de riu
i altres fàbriques tèxtils, els amos de les quals
han aportat a Navàs diversos serveis, tal com si
es tractés d’una colònia. Per a sumar-nos a
l’aniversari, parlem de les fàbriques de Navàs i
el seu llegat.
Cal Forcada
Va ser una fàbrica de riu i la primera indústria tèxtil del poble. L’any 1901 la família
Forcada i altres socis, procedents de Manlleu,
al riu Ter, posaren en marxa "Filatures Forcada
S.A." al lloc de Castellet, al peu del Llobregat.
Cal Forcada ha estat la gran empresa de Navàs
i va donar feina quasi en exclusiva al llarg del
primer quart del segle XX.
Josep Forcada i Munt, el fundador de l’empresa, va posar en marxa diversos serveis per
al poble. El 1915 l’enllumenat elèctric arribava
a les cases mitjançant la línia instal·lada per
cal Forcada; el 1918 Navàs ja va disposar
d’aigua potable gràcies a la xarxa de captació i

La Fàbrica Nova
Situada al pla, a la primera zona
industrial del poble, a tocar de
l’estació del tren, es convertirà en
la segona gran fàbrica tèxtil de
Navàs.
El 1922 la societat Roma-Graells
la va posar en marxa, després passà
a la Societat Anònima Güell i finalment, l’any 1930, se’n féu càrrec
l’empresa "Ignasi Vidal i Germans",
de la qual era gerent Vicenç Vidal i
Casacuberta. Els Vidal, amos de la Colònia
Vidal, van donar un gran impuls a la fàbrica
nova després de la Guerra Civil.
Llavors també van dotar Navàs de tot un
seguit de serveis per als treballadors, típics
d’una colònia. Van obrir l’economat, botiga
ben assortida i a bon preu, van muntar la casa
bressol o guarderia per als infants petits.
També van construir els pisos del carrer
Vicenç Vidal i la casa-torre per al director de
l’empresa. També van col·laborar generosament en la reconstrucció de l’església parroquial.
La iniciativa més destacada que va dur a
terme Vicenç Vidal fou "El Casal Jesús Obrer".
Un centre on s’oferia a la joventut estudis professionals, cultura, esport i oci amb una òptica
cristiana. Així, el 1949 es va estrenar el camp
de bàsquet i el 1951 construïa i equipava
l´escola de formació professional que avui
s´anomena "Escola Diocesana de Navàs".
Aquesta esdevindrà l’activitat predominant
del Casal i un dels signes d’identitat de Navàs.

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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Finalista d’Eurojúnior

“El meu somni era gravar un disc i ja
l’he complert amb Eurojúnior”
a Carla ja té un nom d’una
pantalla
propi a la comarca. Amb gegant. Què et
només 14 anys ha fet sembla la resposta
sentir la seva increïble veu del teu municipi?
arreu de l'estat espanyol a
- Molt bona. Estic
través del programa televisiu molt contenta del
Eurojúnior. Malgrat quedar-se poble perquè s’hi
a les portes de ser la represen- ha abocat, però ja
tant d'Espanya en aquest con- m’havia
donar
curs, la Carla ha demostrat que suport altres vesap cantar i ha fet vibrar tot el gades. L’any pasnostre municipi.
sat, quan vaig
- Què vas sentir quan vas quedar entre els
80 primers d’Euroquedar finalista d’Eurojúnior?
- Molta emoció perquè era on júnior, ja vaig
volia arribar i per mi va ser un rebre molt suport
de la gent. A més,
gran privilegi.
vaig tenir l’oportu- Vas treballar de valent molts
nitat de fer dos
mesos però com va començar
concerts a Navàs
la teva experiència en aquest
durant l’estiu, per això la gent Ara faig piano i cant a l’Escola
programa?
de Música de Navàs, però m’ho
ja em coneixia.
- Els productors em van trucar
- Tot i no ser la guanyadora, prenc com un hobby.
directament perquè ja em
- Quin tipus de música t’agradeus haver tornat a casa amb la
coneixien del càsting que havia
satisfacció
d’haver
après da més?
fet el 2004. En aquella edició
- El pop-rock. M’agrada la
moltes coses...
vaig quedar entre els 80
- Moltíssimes. Primer perquè música més agressiva que la
primers. Aquest any vaig haver
he pogut actuar en un progra- melòdica, com per exemple la
de fer quatre càstings abans
ma televisiu a nivell estatal i de Tina Turner, La Quinta
d’entrar al programa, després
això m’ha ajudat a aprendre a Estación, la Oreja de Van Gogh,
van venir les dues gales i la
saber estar sobre l’escenari. Amaral...
final.
M’emporto moltes coses bones
- Quin és el teu somni?
- Quina relació es va establir de l’experiència i també el
- El meu somni era gravar un
amb els companys i professors? suport de la gent del poble.
disc i ja ho he fet amb els com- Una relació i un tracte molt
- T’agradaria dedicar-te a la panys d’Eurojúnior. El meu pas
bo perquè vam passar moltes
per aquest programa m’ha
música quan siguis gran?
hores junts, tant amb els com- Sí, m’encantaria! Des que obert moltes portes i ja m’han
panys com amb els productors.
tenia 8 anys estudio música. proposat coses per fer, però no
Encara estem en cones pot dir que sí a tot, ja
tacte amb l’Antonio
que ara estic estudiant
José, el noi que va
3er d’ESO i cal esforçarguanyar, i amb els pro“M’emporto moltes coses bones
se. La fama m’encanta i
ductors.
el meu somni seria
de l’experiència a Eurojúnior,
- Més de mil persones
gravar un disc en solicom també el suport
et van donar suport des
tari i que la gent en
de la gent del poble”
del pavelló de Navàs a
comprés molts.
la gran final a través

L

...

...
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