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25 anys d’Ajuntaments democràtics
A la foto, podem veure tots els alcaldes de Navàs dels darrers 25 anys: Claudi Plans,
Jaume Pons, M. Àngels Estruch, Josep Sifrés i Agustí Serra

Un quart de segle de millores
Enguany es compleixen els 25 anys d’ajuntaments
democràtics. Hem de felicitar-nos perquè el nostre país
ha assolit una maduresa democràtica que garanteix els
nostres drets i els nostres deures com a ciutadans.

cumstàncies del moment i ha hagut de prioritzar, d’entre les moltes necessitats que hi ha en un poble.
Imaginació, bona voluntat i esperit de servei no n’han
faltat mai, n’estic ben segura.

A nivell municipal, han estat també anys de canvis.
Navàs ha crescut i ha millorat molt aquestes darreres
dècades. Ha experimentat importants canvis urbanístics que ens han convertit en un municipi més
endreçat i més còmode tant per a vianants com per a
conductors. La cultura, el medi ambient, l’ensenyament, l’esport... tots els àmbits han viscut processos de
renovació i modernització que crec que contribueixen
a fer que la nostra societat sigui millor i més justa.

Millorar el poble i la qualitat de vida dels navassencs i
navassenques ha estat l’objectiu comú de tots nosaltres.
De ben segur que els mitjans utilitzats i la manera de portar a la pràctica els projectes, no han estat uniformes,
però la realitat és que Navàs ha anat endavant, s’ha fet
gran i ha sabut salvar situacions crítiques. I ho continuarà fent, amb la suma d’esforços de tots els grups
polítics, perquè la diversitat de criteris ens enriqueix i la
maduresa política de 25 anys ens ajudarà a aconseguir-ho.

Tots els alcaldes d’aquest Ajuntament hi hem contribuït amb el suport dels diferents equips de govern.
Cadascun de nosaltres s’ha hagut d’adaptar a les cir-

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs
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Treballem per paliar els
efectes de l’expedient de
regulació de la Bonser

N

avàs ha rebut recentment la mala notícia de
l’expedient de regulació de la
Bonser, que afectarà 85 llocs
de treball, dels 150 que té en
total. Una notícia d’aquestes
característiques sempre és negativa, però més especialment quan afecta tantes
famílies.
L’Ajuntament de Navàs es
posa totalment de part dels
treballadors de l’empresa i ja
ha obert diferents línies per
intentar paliar al màxim els
efectes d’aquest expedient de
regulació. Per una banda,
hem contactat amb empreses
que es dediquen a la
recol·locació de personal
(empreses d’outplacement) i
estem en converses amb la
Generalitat per intentar que
el cost d’aquesta recol·locació

CLIMATOLOGIA

l’assumeixi el govern català
per tal que no s’hagi d’entrar
a negociar-lo entre el comitè i
els empresaris.
Per altra banda, el consistori
navassenc es posa a disposició
dels treballadors per a totes
les gestions que facin falta,
tant amb el comitè d’empresa, com amb els representants de la firma com amb
l’Administració. En aquest
sentit, tenim hora demanada
amb el conseller de Treball,
Josep Rañé, per a exposar-li el
tema.
L’expedient de regulació de
l’empresa Bonser tindrà
efectes econòmics negatius
sobre el nostre municipi. A
part d’això, però, la firma era
també un factor de prestigi
per al sector industrial de
Navàs.

En els primers quatre
mesos de l'any (gener,
febrer, març i abril), la
temperatura mínima més
baixa es va registrar el
dos primers dies del mes
de març, amb -8,4º.
Les màximes van tenir
lloc els dies 21 i 26 d’abril
amb 23,6º.
La nota més destacada
d’aquest període ha estat
la pluja amb la recollida
de 235,5 mm en total.
L'abril va ser el mes més
plujós amb 106 mm. El
dia amb més precipitació
va ser el 30 de març, amb
37 mm.
Els dies 23 i 29 de març
cal destacar dues ratxes
de vent importants, el dia
23 de 60 km/h (NordMestral) i, el dia 29 de 25
km/h (Gregal-Llevant).
Pe r D e l f í V i l a s e c a .
Residència d’Avis de Navàs

Oficina d’informació del Parc Fluvial
El Parc Fluvial ja compta
amb una oficina d’informació
fixa, que està situada a l’antiga estació de Cal Vidal.
L’Ajuntament de Navàs està
satisfet per aquest nou pas
endavant del Parc Fluvial, que
treballa per a la conservació
del patrimoni arquitectònic
de la conca del Llobregat. Ara
s’està treballant per aconseguir un accés directe des de
la carretera fins a l’oficina
d’informació.

2

LA PLAÇA

Butlletí municipal de Navàs

La regidoria de la Dona dóna resposta
a les necessitats del col·lectiu femení

L

a regidoria de la Dona va ser
creada l’any 2000 però en el
transcurs d’aquesta legislatura
se li ha donat una gran empenta. Aquesta regidoria treballa de
manera transversal amb les
altres regidories de l’Ajuntament per donar resposta a les
necessitats del col·lectiu femení
en tots els seus àmbits. Volem la
igualtat d’oportunitats per a
totes les dones. Entre els principals projectes que s’han engeatenció psicològica i
gat, hi ha l’a
l’assessorament jurídic per a
totes aquelles que ho necessitin.
Aquesta atenció es va posar en
marxa el mes de gener i, des
d’aleshores, una psicòloga ve un
cop cada mes a Navàs per aten-

Llar d’infants
Els treballs de construcció
de la nova llar d’infants ja
s’han licitat i es preveu que
les obres comencin aquest
mes de juliol i que estiguin
enllestides el setembre de
l’any vinent, cosa que permetria començar el curs 20052006 amb plena normalitat
al nou centre.

dre aquelles dones que viuen
una situació de desigualtat o
violència en l’àmbit familiar.
Fins ara, ha atès un total de 5
dones. En aquest sentit, també
hi ha la intenció de treballar a
les escoles el tema de la violència domèstica. També s’està treballant en altres projectes, com
la creació d’un protocol d’atenció a les víctimes de la violència
domèstica o l’organització de
audiversos cursos, com un d’a
todefensa o un d’a
autoestima
personal.
El nostre objedtiu és que les
dones de Navàs trobin un lloc
on ser escoltades, assessorades i
compreses. No dubteu a demanar informació a Serveis Socials.
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Setmana Cultural de la Gent Gran

Carretera de Viver
S’han instal·lat bandes
rugoses a la carretera de
Viver, davant el col·legi,
perquè els vehicles moderin
la velocitat. Per altra banda,
la Diputació estudia quines
millores es poden fer en
aquest via per tal d’adequarla al volum de trànsit que
absorbeix actualment.

Un any més, Navàs ha celebrat la Setmana Cultural de la Gent
Gran que ha portat diverses activitats al municipi, totes elles amb
molt bona acollida. La setmana es va cloure amb un multitudinari
dinar d’Homenatge a la Vellesa (a la foto), amb la participació de
gairebé 400 avis i àvies, en què es va fer entrega dels diplomes als avis
que aquest any complien 90 anys, per part del Cap de Planificació del
departament de Benestar i Família de la Generalitat, Agustí Vilà.
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Contactes amb els
nous consellers

La problemàtica dels barris de
Balsareny afecta els projectes
de futur de Navàs

E

l procés de segregació de Cal
Nosa i Cal Rata -pendent de la
ressolució
definitiva de la
Comissió
de
Delimitació
Territorial de la Generalitat- pot
ser un impediment a l’hora de fer
realitat
el
projecte
de
c
o
n
s
t
r
ul’Ajuntament de Navàs de
ir la nova escola municipal de
música i vuit habitatges socials a
l’antic escorxador.
Aquest equipament, actualment
en desús, està situat entre els dos
termes municipals, tot i que en
gran part pertany a Navàs. Ara està
catalogat com a equipament sanitari i, per tal de construir-hi l’escola de música i els habitatges
socials, caldria una requalificació
de terrenys. L’Ajuntament de
Balsareny, però, ha presentat una
al·legació que ens dificulta aquesta
actuació.
Aquest no és més que un nou
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exemple de la incoherència de la
traça del límit municipal entre
Navàs i Balsareny i de les problemàtiques que pot causar en la
vida diària del nostre municipi.
És per això que des de l’Ajuntament
vam demanar al conseller de
Governació, Joan Carretero, que
acclerés al màxim la reunió de la
comissió de Delimitació Territorial
per tal que es resolgués definitivament el conflicte.
Des de fa mesos, el nostre consistori ha donat per tancat l’expedient que es va presentar a la
Generalitat i creiem que tenim
tots els arguments a favor per tal
que aquests dos barris, que diàriament ja funcionen com a part del
municipi de Navàs, entrin a formar part del poble de manera oficial i poguem acabar així amb les
disfuncions que hem patit fins
ara.

L’Ajuntament de Navàs ja
ha mantingut contacte amb
diversos responsables del
nou govern de la Generalitat
per tal d’assegurar la continuïtat d’alguns projectes
importants per al nostre
municipi.
Vam visitar el conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Manel Nadal, per
tractar
diferents
temes
urbanístics i l’ampliació de
l’escola pública.
També vam tenir contactes
amb representants de la
direcció general d’Esports per
tractar el projecte de la piscina coberta.
En la nostra trobada amb
la consellera d’Interior, Montserrat Tura, vam reclamar per
enèssima vegada un parc de
bombers per al nostre
municipi.
Amb el director general de
Desenvolupament
Rural,
Jordi William, vam parlar de
la carretera de Sant Cugat a
Castelladral i de la de Navàs a
Sant Cugat.
Amb el conseller de Medi
Ambient, Salvador Milà, vam
tornar a parlar del tema de la
planta de purins.
I amb el director general
d’Administració Local, Albert
Pereira, vam tractar sobre el
tema de la segregació dels
barris de Balsareny.
Vàrem visitar també la consellera de Benestar i Família,
Anna Simó, amb la qual vam
tractar el tema de l’ampliació
de la Residència d’Avis de
Navàs quant a serveis tècnics i
espais comuns.

LA PLAÇA

Butlletí municipal de Navàs

La nova
junta de la
UBIS

L

a Unió de Botiguers, Indústries
i Serveis de Navàs (UBIS) té nova
junta des de fa uns mesos. Des de
l’Ajuntament volem felicitar-los
per la tasca que estan fent i animarlos a continuar treballant per al
desenvolupament comercial i
industrial del nostre poble, tal com
ja havia fet l’anterior junta.
A la foto del costat, podem veure
els membres de l’actual equip.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Eva Sancho, Montserrat Masegosa,
Immaculada Matamala, Jaume
Vidal, Dolors Cabra, Teresa
Torrabadella i Josep Seriols.
En nom de tots els usuaris i

usuàries del comerç local, donem
les gràcies a la junta entrant i a la
sortint per l’esforç i el treball que
dediquen al progrés de Navàs des
del sector de serveis.
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El conseller de Medi
Ambient avala la
planta de purins

Projecte per a fer
una depuradora per
a Valls i Palà

Navàs, un dels millors
pobles en recaptació
tributària

L’Ajuntament de Navàs, que té
un contenciós-administratiu per
l’afer de la planta de purins, va
voler saber què opinava el nou govern de la Generalitat en relació a
aquest tema.
Per això, representants del nostre consistori es van reunir amb
el conseller de Medi Ambient,
Salvador Milà (d’ICV), per tal d’exposar-li la situació que viu Navàs
amb la problemàtica dels purins.
L’opinió del conseller avala el
projecte de l’Ajuntament navassenc, ja que va comentar que creu
que l’única opció per donar sortida al problema dels ramaders és
la construcció d’equipaments
d’aquest tipus.

Per a solucionar el problema
de les aigües residuals dels nuclis
de Valls de Torruella i Palà, hi ha
en projecte la construcció d’una
depuradora, que s’instal·laria al
terme de Valls però que donaria
servei als dos nuclis.
Els projecte ha estat redactat
per l’Agència Catalana de l’Aigua,
organisme depenent de la
Generalitat, i vol ser la solució
definitiva als problemes de
manca de conducció de les aigües
residuals que històricament han
patit els veïns dels nuclis de Palà
i Valls.
En aquests moments, l’Ajuntament de Navàs i el de Sant
Mateu estan en contacte per tirar
endavant el projecte.

L’equip de govern de Navàs vol
felicitar tots els veïns del poble
per la seriositat i puntualitat que
demostren a l’hora de pagar els
tributs i impostos municipals.
Aquesta és una tònica que ja
s’ha repetit els darrers anys i des
de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de
Barcelona se’ns ha fet saber que
Navàs és un dels pobles on es gestionen amb més agilitat aquests
processos de pagament.
L’Ajuntament és conscient que
els impostos són una càrrega per
a l’economia familiar, però alhora reverteixen en la millora dels
béns públics i per això us animem a continuar en la mateixa
tònica.
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Navàs, objecte d’una auditoria ambiental
La Diputació de Barcelona ha
concedit a Navàs l’elaboració
d’una auditoria ambiental del
municipi per tal de conèixer la
qualitat de l’aire i altres ítems de
contaminació del poble.
En aquests moments, s’estan
recollint dades per mitjà d’una
furgoneta que veureu instal·lada
al passeig Ramon Vall. Es va triar
aquest emplaçament, ja que calia
un espai obert i amb una intensitat de soroll constant -que a la
plaça de l’Ajuntament, durant la
festa major i la festa de Sant Joan,
no s’hauria aconseguit-.

La deixalleria ha recollit 164 tones
de residus en el primer any
RESIDU
Fusta
Rebuig
Ferralla
Cartró
Olis contaminants
Pintures
Aerosols
Envasos
Prod. particulars
Runa
Bidons
Pneumàtics
Plàstic
Cable
Frigorífics
Vidre pla
Fluorescents
Ferralla electrònica
Poda
Olis vegetals
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QUANTITAT RECOLLIDA
14,4 tones
54,0 tones
16,4 tones
5,4 tones
25,0 quilos
163,0 quilos
10,0 quilos
68,0 quilos
100,0 quilos
58,5 tones
60,0 quilos
1,2 tones
240,0 quilos
88,0 quilos
2,7 tones
2,1 tones
60,0 quilos
4,2 tones
3,8 tones
360,0 litres

La deixalleria de Navàs es va inaugurar fa
més d’un any i, durant aquests primers mesos
de funcionament, ja ha recollit un total de
163,73 tones de deixalles, principalment runa,
rebuig, ferralla, fusta, cartró, pneumàtics, frigorífics, vidre, restes de poda i ferralla electrònica.
Durant el primer any, la deixalleria ha estat
funcionant com a prova pilot, però en aquest
moments ja s’han fet públiques les bases per al
concurs públic per a la gestió d’aquest equipament. Diferents empreses s’han mostrat interessades a poder-se fer càrrec de la deixalleria, i
ara cal completar el procés de selecció per tal de
decidir a qui es dóna la gestió. L’Ajuntament de
Navàs tindrà en compte les condicions
econòmiques que presentin les empreses i
també les garanties que ofereixin per al bon
funcionament de la deixalleria.
El consistori demana a tots els usuaris de la
deixalleria que compleixin l’horari de les
instal·lacions i que no deixin andròmines a
l’entrada, ja que això pot ser causa de sanció
greu.
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L’augment de la taxa d’escombraries,
tònica general a tots els pobles del Bages

E

l rebut de les escombraries
d’enguany ha patit un considerable augment de preu per
causes alienes a la voluntat de
l’Ajuntament de Navàs. Fins l’any
passat, el Consorci de Residus
subvencionava una part del cost
del servei que es presta als
municipis, però aquest ajut ja no
es dóna i cada poble ha hagut
d’assumir la despesa íntegra de
la recollida de deixalles i el
trasllat fins a l’abocador de
Manresa. Evidentment, com més
distància hi ha entre el municipi
i l’abocador, més s’encareix els
transport. Volem deixar clar que
aquest augment s’ha produït a
tots els municipis del Bages.

MUNICIPI

TAXA ANUAL

Balsareny

82 euros

Puig-reig

72,74 euros

Sant Joan de Vilatorrada

72 euros

Gironella

78 euros

Navarcles

70,13 euros

Navàs

73,12 euros

Santpedor

91 euros

Sant Fruitós de Bages

72 euros
En aq
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El pressupost del
2004, destinat al
servei a les persones

Navàs ha demanat
diverses
subvencions

Es convoquen tres
places fixes de
guàrdia municipal

El pressupost municipal de
Navàs per a aquest any 2004 es
dedica bàsicament a reforçar els
serveis a les persones. Les inversions destinades a aquest àmbit
suposen un 66% del total.
Aquest partida inclou aspectes
tan essencials i rellevants com
sanitat, serveis socials, ensenyament i seguretat ciutadana, així
com la construcció de la nova llar
d’infants de Navàs i la piscina
coberta. Aquests dos darrers
equipaments suposen un esforç
econòmic
important
però
l’Ajuntament està convençut que
seran una notable millora de la
qual es podran beneficiar tots els
navassencs i navassenques.

L’Ajuntament de Navàs està
pendent que se li concedeixin
diverses subvencions que ha
demanat a la Generalitat i a la
Diputació per fer realitat
alguns projectes municipals.
Entre les subvencions
demanades a la Diputació
destaquen un ajut per a la
piscina i un altre per a un sistema de telecontrol informatitzat de la xarxa d’aigües
del municipi.
Entre els ajuts demanats a
la Generalitat, destaca el destinat a la construcció de la llar
d’infants, les obres de la qual
han de començar aquest proper mes de juliol.

L’Ajuntament de Navàs està en
procés de convocatòria i selecció
de tres places fixes dins el cos de
guàrdies municipals. L’objectiu
és que alguns dels guàrdies que
fins ara ocupaven places interines al nostre municipi puguin
passar ja a tenir plaça fixa.
També cal destacar que les
últimes setmanes s’han incorporat dos nous guàrdies municipals
a Navàs.
Volem que totes les persones
que formen part del cos de
guàrdies municipals treballin al
servei del municipi de Navàs i
puguin donar solució ràpida i eficient a diferents problemes que
es poden viure al poble.
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S’editen 1.500 exemplars
de la maqueta
retallable de Sant Cugat

L
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’Ajuntament de Navàs, per
mitjà
de
l’editorial
Salvatella, ha editat 1.500
exemplars d’un retallable de
la maqueta de Sant Cugat del
Racó, creada pel mestre
navassenc Jaume Serra.
L’objectiu d’aquest llibre és
promocionar Navàs i el seu patrimoni històric i donar a
conèixer la importància del
romànic català.
El retallable es pot comprar
a les llibreries de Navàs, a un
preu de 3,40 euros i també es
repartirà a les escoles de
primària i als instituts del
Bages i el Berguedà i als
Centres de Recursos d’aquestes dues comarques. El llibre

Navàs ha dit adéu a Ramon Guitart

L’Ajuntament de Navàs lamenta
profundament la pèrdua de
Ramon Guitart, exregidor del consistori i persona molt vinculada a
les entitats navassenques, que va
morir el mes d’abril passat.
Guitart era una persona pertanyent al món associatiu del nostre municipi, i molt especialment
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a la Coral i al Centre Excursionista. Durant quatre anys (19992003),
va
ser
regidor
a
l’Ajuntament de Navàs, on va tenir
la responsabilitat de les carteres
d’Ensenyament, Personal i Governació.
Ramon Guitart era una persona
molt preparada professionalment
i sempre estava a punt per donar
un cop de mà o un consell a l’equip de govern encara que en
aquests moments ja no formés
part de l’Ajuntament.
Per a Navàs, la seva mort ha
estat una pèrdua molt sentida i
tots els membres del consistori es
volen unir públicament a aquest
sentiment.

presenta la maqueta de Sant
Cugat en un format retallable
i a una escala d’1:70. La
maqueta es pot muntar fàcilment, ja que només cal retallar i enganxar les diferents
peces de paper seguint l’ordre
que indiquen els números que
hi ha impresos.
Curs d’iniciació al romànic
D’altra banda, l’Ajuntament de Navàs, en col·laboració amb els Amics de l’Art
Romànic del Bages, organitza
per al setembre un curs d’iniciació a l’art romànic. El curs
constarà de quatre classes a la
biblioteca i dues visites per
veure monuments romànics.

Homenatge
al bisbe Deig
L’Ajuntament de Navàs
està estudiant la possibilitat
de fer un acte d’homenatge
popular al bisbe Deig, el
proper mes de setembre,
quan farà poc més d’un any
de la seva mort. Antoni Deig
va ser un home d’església, un
nacionalista convençut, un
navassenc de socarel i una
persona molt propera també
a la societat civil. Per això, el
consistori creu que tots els
veïns del poble i alguns personatges populars i amics del
bisbe, estaran disposats a
participar activament en
aquest homenatge, del qual
us donarem més detalls els
propers mesos.
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20 anys de la Residència d’Avis
E

l dia 1 de maig de 1984 es
va inaugurar la Residència d'Avis de Navàs i aquest
any se celebra el 20è aniversari del centre.
Els actes principals es van
fer el dia 27 d'abril, festa de la
patrona, la Mare de Déu de
Montserrat, amb la presència
del Bisbe de Solsona, Jaume
Traserra, i l'alcaldessa de
Navàs, Maria Àngels Estruch.
Un dinar de germanor,
amb pastís d'aniversari, i una
missa concelebrada van configurar el programa d'actes
populars.
Les autoritats van retre
homenatge a la família Ribas
que va donar els terrenys on
es va fer la Residència, a l'avi
Gerardo López Sevilla, a les
treballadores Quima Faja i
Mercè Planas i al membre del

L’Ajuntament
comprarà el pis
que acull la
miniresidència
La miniresidència de
Navàs (un servei assistencial
per a avis amb baixa
dependència) està situada en
un pis propietat de l’Incasòl,
que l’Ajuntament ha tingut
en règim de lloguer des de
l’any 89. Ara se’ns ha plantejat la possibilitat de comprar
aquest pis perquè entri a formar part del patrimoni
municipal i es reguli una
situació que ha estat en
impàs durant molts anys. La
compra d’aquest habitatge ja
ha estat aprovada pel
patronat de la Residència.

Patronat Municipal Antoni
Claramunt, que fa 20 anys
que estan vinculats al centre
geriàtric de Navàs.
La festa es va cloure amb el
reconeixement i comiat a la
missionera ecclesiana Maria
Soler Torres, que després de
20 anys de servei, aquest estiu

es traslladarà a Madrid. Entre
els convidats hi havia la
primera directora del centre,
la germana Maria Rosa
Clotet, que en l'actualitat treballa a Tànger. El dia 1 de
maig es va fer una trobada
d'acordions que va aplegar 16
instrumentistes.

Una
im
celeb atge de la
Resid ració a la
ència
de Na d’Avis
vàs

Campanya “Tot l’any lectura”
La biblioteca de Navàs ha
començat la campanya “Tot l’any
lectura” que, a través d’un conveni
amb la Diputació, permet fer un
seguit d’activitats durant tot l’any
a la biblioteca per tal de convertirla en un autèntic motor cultural
del nostre municipi.
El primer acte que es va fer dins
la campanya va ser un concert de
música de cinema a càrrec del
quartet Lisboa Zentral Café.
Durant l’any, també està previst
fer un espectacle de titelles, uns
monòlegs narratius a càrrec de
l’actor català Joan Masotkleiner
(conegut per la seva participació
en sèries televisives com “Secrets
de família”) o una conferència a

càrrec del director de la revista
Cuerpo y Mente.
Paral·lelament a la campanya
“Tot l’any lectura”, la biblioteca
municipal de Navàs continua
treballant en la línia d’actualitzar
i classificar de manera molt acurada tot el fons bibliogràfic,
videogràfic i discogràfic de què
disposa, per tal de donar el millor
servei als usuaris.
Una de les altres activitats que
es continuen portant a terme són
les trobades del Club de Lectura,
que reuneixen periòdicament un
grup de persones interessades en
la literatura per tal de comentar i
discutir sobre algun llibre concret
que s’ha llegit.
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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

Creació d’un viver d’empreses
Amb aquest titular volem donar a
conèixer una proposta que vam
presentar al Ple del dia 27 de
maig, conjuntament els dos grups
de l'oposició E.R.C. i P.S.C., i que
com sempre l'actual Equip de
Govern va rebutjar fent-ne una
esmena a la totalitat. L'objectiu de
la nostra proposta es basava en
procurar incentivar i potenciar
noves iniciatives econòmiques
arrelades al nostre territori i generadores d'ocupació estable i de
qualitat i es concretava en la

creació d'un viver d'empreses.
Nosaltres proposàvem situar
aquest viver d'empreses en un
dels únics terrenys dels que disposa actualment l'Ajuntament de
Navàs (5.183 m2), provinent de la
cessió del 10% del total urbanitzat
a la nova zona industrial.
La nostra sorpresa va venir quan
l'Equip de govern va presentar una
esmena a la totalitat, és a dir, no va
acceptar aquesta proposta, i va
presentar una proposta pràcticament igual que la nostra, tant sols

modificant la zona proposada per
tal de construir aquest viver d'empreses, però sense donar cap
alternativa del lloc on creuen ells
que s'hauria d'instal·lar. En definitiva l'Equip de govern no vol destinar aquests terrenys a la creació
d'un viver d'empreses, per què?
ens preguntem, i per altra banda,
no hauria estat més respectuós
que ens proposessin revisar-la
entre tots, abans de presentar una
esmena a la totalitat?
ERC i PSC

Oposició constructiva
Aprofitant el canvi de govern que
s'ha produït a Catalunya, el nostre
grup ha portat a terme tota una
sèrie de reunions de treball i converses amb diversos representants polítics, actualment en el
govern de la Generalitat, per tal
de propiciar, impulsar i millorar els
serveis i les infrastructures del
nostre municipi. Concretament,
hem tingut reunions amb el senyor Carretero, conseller de
Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat, amb
el senyor Josep Huguet diputat
d'ERC adscrit a la nostra comarca, amb el senyor Joan Badia,
director general de formació del
professorat i amb el cap del
Consell Català de l'Esport, el
senyor Rafel Niubó.
Els regidors d'ERC també participem activament en les diverses
comissions que s'han anat formant
al llarg de la legislatura, fent-hi propostes i aportacions constructives
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Tot segueix igual

en els moments que això és possible. Així, també hem ofert la possibilitat a totes les entitats del poble
de mantenir uns contactes periòdics per tal d'establir-hi una interactivitat tant a nivell de propostes,
idees, necessitats... i després
d'haver iniciat aquests contactes ja
en comencem a recollir alguns
fruits (com l'impuls per a la construcció de la nova Llar d'infants o
la retransmissió dels plens en
directe proposada i reclamada per
nosaltres des de fa anys).

Pel que fa al tarannà de l'actual
Equip de govern hem de dir que
les coses segueixen si fa o no fa,
ja que si per una banda podria
semblar que s'intenta un canvi
d'actitud, nosaltres notem que en
moltes ocasions no és real o no
s'acaba de tenir del tot assumit
per part d'alguns dels membres
de l'equip de govern. En molts
aspectes la seva postura és
burlesca,
prepotent
i
de
menyspreu cap a la resta de formacions polítiques. Només cal
posar l'exemple del funcionament
dels Plens: en el punt de precs i
preguntes les nostres intervencions i preguntes no són contestades fins al cap de dos mesos,
en el proper Ple, i sense possibilitat de rèplica ni diàleg.
E.R.C. us
vacances

desitja

bones
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Josep Maria Badia i Masgrau

De Ton de l’Ateneu a Bisbe de Solsona

Primera Missa
de l’aleshores
mossèn Deig a
Navàs, el 1949

Aviat farà un any que sobtadament ens va
deixar el Ton de l’Ateneu, més conegut ara pel
bisbe Deig. Recordo encara la profunda commoció que sacsejà Navàs quan el 1977 s’escampava la nova que a Mn. Deig l´havien fet Bisbe
de Menorca. Després de vint-i-cinc anys de
veure’l com el mossèn que feia de secretari
particular del també bisbe solsoní, Dr. Josep
Pont i Gol, ens va costar de dir-li bisbe. Molts
navassencs assistiren a la seva consagració
episcopal a les Illes.
Es feia estrany veure un navassenc investit
amb la mitra i el bàcul amb forma de rem,
obsequi de la parròquia de Navàs que el va
veure néixer. Va tenir bons mestres; fou escolà
del màrtir Mn. Morta i guiat pel sant home
que va ser Mn. Manel Quadrench va entrar al
seminari. Després d´un intens aprenentatge al
costat del Dr. Pont, ara ja podia navegar sol.
Tot i passar la major part de la seva vida fora
de Navàs, mai no se’n va desvincular. Hi tenia
la seva família, però també la seva gent. També
continuava estant al corrent del que passava al
nostre bisbat.

Però el goig encara fou més
intens quan l´any 1990 fou nomenat bisbe de Solsona. Quina alegria,
un navassenc, bisbe de casa!
A partir d’ara el vam tenir ben a
prop. I ell, seguint el seu lema "Per
atansar-me als homes", es va fer
molt proper a tots els pobles del bisbat. Qui no recorda la seva participació en multitud d’actes i d’esdeveniments del nostre poble? Va ser
pregoner de la nostra Festa Major
dues vegades, una com a bisbe de
Menorca i l´altra com a bisbe de
Solsona.
Predicava tal com parlava, d’una
manera planera, el que en diem
clar i català. Recordem la seva ferma actitud
de defensa de la nostra terra, la reivindicació
de la Conferència Episcopal Catalana, el seu
magisteri a través dels mitjans de comunicació, especialment la televisió, el seu profund
barcelonisme.
Els seus pensaments i els seus sentiments
també han quedat reflectits en diversos articles, cartes pastorals i els llibres de poesia. Ell
és l’autor de la lletra dels goigs de la
Puríssima, que cantem a la nostra església parroquial.
La parròquia de Navàs guardarà part de les
seves pertinences, llibres, fotografies i
objectes. Un element a destacar és una maqueta de l’església, que l’Acció Catòlica navassenca
regalà a Mn. Manel Quadrench el 1948 i que, a
la mort d’aquest, passà al senyor bisbe.
Nascut entre nosaltres i després de viatjar
pel món -Sogorb, Salamanca, Tarragona,
Menorca, Solsona- va tornar al Born, al seu
estimat Navàs, on va voler retirar-se i on pràcticament hi morí. Era i serà de casa.

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 Josep Manubens, J. Modol i Arxiu de l’Ajuntament de Navàs Impressió: Gràfiques Sunyer SL - Navàs
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Artista navassenc

“ Crec que el meu estil no té
comparança amb cap altre”
- La fusta m'ha agradat semiquel Oller i Ferrer va
néixer a Sallent el pre, però també m'agraden
1929. A l'edat de 40 altres materials com el ferro i
anys es va traslladar a Navàs la pedra, tot i que no hi treon va començar a dedicar-se a ballo.
la tala de fusta de forma arte- Quin tipus de fusta és la
sanal i autodidacta. Poc més adequada per fer un
després va ingressar al Cercle relleu o una escultura?
Artístic de Navàs, del qual va
- A la natura podem trobar
ser membre i vicepresident. tot tipus de fustes, unes de
Amb el pas del temps, les més resistents i altres no tant.
seves obres guanyaven en Per aquest motiu, abans de
qualitat i notorietat, com ho crear una obra he de rumiar
demostra el gran nombre amb quin tipus de fusta pot
d'exposicions i mostres d'arte- quedar millor. En faig servir
sania d'arreu de Catalunya on vàries, com el faig, el platava participar. La seva obra ner, el roure, el boix... amb
abarca relleus i escultures, a totes es pot fer alguna cosa.
més de tota classe d'objectes
- Quin estil segueixen les
artesanals com llums i rellot- seves obres?
ges. El patrimoni de Navàs
- Fins ara, ningú m'ha dit
compta actualment amb tres mai que hagi vist una obra
obres cedides pel mateix que s'assembli a les meves. I
Miquel Oller, una de les quals és que el meu estil es basa a
la va entregar recentment a fer una obra suspesa per
- Què intenta transmetre a
l'Ajuntament de Navàs. Es anelles d'un sol cos en un través de les seves obres?
tracta de l'escut de la població mateix bloc de fusta. Aquesta
- Procuro que totes tinguin
i està situat a la Sala de Plens. idea se’m va ocórrer un dia un sentit. Algunes tracten de
La parròquia del poble i la que vaig fer una cadena de temes religiosos, com un Sant
Residència també gaudeixen fusta i, un cop la tenia acaba- Sopar d'estil surrealista, d'ald'obres de l'escultor.
da, era massa llarga. Llavors tres són sobre aspectes de la
- Què el va empènyer a fer-se vaig deicir fer l'obra lligada naturalesa com per exemple
escultor?
amb la mateixa cadena. Crec de plantes i animals.
- Em ve de tota la vida, crec que el meu estil no té com- De quina de les seves obres
que ho he portat sempre a parança amb cap altre.
està més orgullós?
dins. Des de petit ja
- Això és molt difícil,
tenia la idea de fer
no sabria quina triar. És
moltes coses però al
com si fessis escollir a
principi no em sortia
un pare quin fill li agra“Una de les coses de què estic
gaire bé.
da més. Però una de les
més satisfet és que tres obres
coses de què estic més
- Per què va escollir
meves formin part del patrimoni
satisfet és que tres obres
la fusta com a materide Navàs”
meves formin part del
al principal de les
patrimoni de Navàs.
seves obres?

M

...

...
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