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Una residència
de qualitat

Gaudí
arriba a Navàs
(Pàgina 5)

Més enllà d’una simple urbanització
avàs és a punt de materialitzar un dels projectes més ambiciosos dels darrers anys: la
urbanització de la plaça Espanya, passeig
Circumval·lació i sis carrers més adjacents. Es tracta
d’una de les actuacions urbanístiques de més relleu
perquè relliga una part important del sector sud del
nucli urbà, una zona que en les darreres dècades
havia anat creixent sense que estiguessin enllestides
les infraestructures bàsiques.
El projecte de la plaça Espanya és important també
des del punt de vista institucional perquè s’ha pogut fer
realitat gràcies al treball conjunt dels veïns, de
l’Ajuntament, de la Generalitat i de la Unió Europea.
Els ciutadans han de saber que el treball de les
administracions és efectiu i els diners dels impostos
tenen un retorn clar en els ciutadans.
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La culminació del projecte de la plaça Espanya esdevé un homenatge sincer a l’insigne arquitecte Antoni
Gaudí amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Per decisió democràtica del poble, a partir del 6
de juliol, tindrem la plaça Gaudí. Recordeu que amb
motiu de la Fira de Primavera vàrem posar a consideració dels visitants el nom de la plaça. I l’Ajuntament
ha respectat la voluntat popular.

La sorpresa que us hem donat les darreres setmanes
és la font gaudiniana, que li aportarà un plus de personalitat a la plaça. Hem volgut fer alguna cosa més
que una simple urbanització.

Maria Àngels Estruch i Carbonell
Alcaldessa de Navàs
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Desviament assumit
Navàs ha assumit amb normalitat els problemes que ha comportat
que els vehicles de l’Eix del Llobregat hagin tornat a circular per
dins del nucli urbà durant gairebé un mes i mig

Els navassencs
han seguit les
recomanacions
per evitar pro blemes de trànsit
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es del 13 de maig passat rers anys. Durant tot aquest
fins a mitjan mes de juny, període de desviament haureu
a Navàs hem reviscut l’expe- pogut comprovar que hi hagut
riència d’haver de conviure un important esforç de la
diàriament amb tot el trànsit de Policia Local, amb el suport
l’Eix del Llobregat. Les obres dels Mossos d’Esquadra, per
de desdoblament entre Sallent i ajudar a regular el trànsit de
Navàs han obligat a tallar la dilluns a divendres des de les 7
variant, la qual cosa ha fet que del matí fins a les 4 de la tarda.
l’única alternativa vàlida hagi La resta d’hores i els caps de
estat tornar a fer passar els setmana els vehicles han pogut
cotxes per dins del nostre nucli circular per la variant.
urbà.
Tant l’alcaldessa de Navàs,
A l’Ajuntament no hem volgut Maria Àngels Estruch, com tot
que el desviament de trànsit l’Ajuntament, volem agrair al
agafés desprevinguda la conjunt de la població haver
població. Per això, no hem seguit les principals recomanaestalviat esforços de tota mena cions: utilitzar el mínim possiper reduir el màxim possible ble els cotxes per dins del
els problemes que ha generat el municipi, no aparcar a la cartrànsit per dins la població. retera de Viver i acompanyar
Hem tirat endavant una campa- els nens i les persones amb
nya d’informació ben completa problemes de mobilitat perquè,
per tal que els
amb
l’augnavassencs
ment del trànvariéssim alsit pel nucli
L’Ajuntament
guns
dels
urbà, ha augagraeix el civisme de
hàbits
que
mentat el pela població de Navàs
havíem adquirill d’atroperit en els darllaments.

...

L’Ajuntament
construeix trenta
nous nínxols i
pinta el cementiri
Per tal de satisfer la
demanda de la població,
l’Ajuntament ha posat en
marxa una nova fase de
construcció de nínxols al
cementiri. La inversió per
executar aquesta obra de és
23.945 euros.
En aquesta ocasió, el projecte que es porta a terme
preveu la construcció de
trenta nínxols.
De forma paral·lela, l’equip de govern té decidit pintar el conjunt del cementiri,
una feina que haurà d’estar
del tot acabada abans de la
festivitat de Tots Sants.

Reasfaltatge
del passeig
Ramon Vall
L’Ajuntament reasfaltarà
properament el sector nord
del passeig Ramon Vall, una
actuació que és del tot imprescindible,
especialment
després de les nevades i baixes temperatures que el passat mes de desembre van
malmetre substancialment la
calçada.
L’Ajuntament espera fer
realitat noves fases d’arranjament d’aquest cèntric vial a
mesura que les disponibilitats pressupostàries ho facin
possible.
Els treballs que ara s’han
fet tenen un cost econòmic de
37.253 euros, una partida que
ha estat assumida íntegrament per l’Ajuntament
navassenc.
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Estarà ubicada al sector nord de l’antiga estació de tren

Estació d’autobús a la vista
avàs disposarà d’estació d’autobusos a la
part del nord de l’antiga estació de tren
gràcies a la iniciativa de la direcció general de
Ports i Transports de la conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
El nou equipament ocuparà una superfície de
2.000 metres quadrats amb una edificació de
167 metres quadrats. Entre els serveis que
s’oferiran hi haurà una sala d’espera interior, un
bar, un magatzem, sanitaris i un espai exterior
protegit per una marquesina.
L’energia elèctrica que consumeixi aquest
equipament es generarà a partir de plaques fotovoltaiques. Una de les novetats és que els
usuaris podran fer consultes a internet des de
l’estació gràcies a un terminal que estarà permanentment connectat a la xarxa.
El manteniment de la nova estació de busos
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Navàs. Abans
de l’entrada en servei, s’haurà d’adjudicar el
servei de bar a través d’un concurs públic.
El pressupost de la Generalitat per fer realitat
aquest nou equipament, que podrà acollir fins a
a quatre autobusos al mateix temps, és de prop
de 50.000 euros. L’Ajuntament navassenc ha
manifestat la seva satisfacció per la decisió de la
Generalitat de construir a curt termini aquesta
estació d’autobusos tan necessària.
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Terrenys on es construirà
l’estació d’autobusos

Virus, escola esportiva
L’Escola Esportiva d’Estiu “Virus” arriba a la seva catorzena edició a Navàs.
Durant tot el mes de juliol, a tot el poble i
especialment a la plaça de l’Ajuntament,
tornarem a sentir el soroll, les activitats,
les mogudes i l’ambient de quitxalla de
totes les edats, donant vida, color i alegria
a un estiu ple d’aventura i emoció. Les
BTT, el casc, la tirolina, l’escalada, el
ràpel, els jocs, l’aventura... tornaran a ser
protagonistes.

CAMÍ DE SANT SALVADOR DE TORROELLA - El 16 de
juny, Ajuntament i veïns de Sant Salvador de Torroella van inaugurar el nou camí que ha tingut un cost de prop de 30.000 euros.
Durant la jornada, es va parlar del projecte de l’enllumenat de la
plaça, del camí de Can Flautes i de la bassa antiincendis.
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Remodelació del
teatre de Palà de
Torroella

Navàs podrà reciclar més i
millor amb la nova deixalleria

L

a nova deixalleria que
s’habilitarà al carrer
Pedraforca esdevindrà una de
les millors eines perquè la
població de Navàs pugui reciclar més i millor.
En el marc d’un espai d’uns
mil metres quadrats, els usuaris
podran trobar contenidors destinats a acollir productes d’origen ben diferent: des de
cartrons fins a fluorescents,
passant per vidre, piles, olis
vegetals i minerals, envasos,
electrodomèstics, pintures, etc.
El nou equipament, que es fa
realitat a partir d’un concert
amb el Consell Comarcal del
Bages, estarà obert un ampli
ventall horari. S’ha acordat que

els caps de setmana també doni
servei, ja que es tracta dels dies
més propicis perquè les
famílies hi portin els residus
que tenen a la llar.
La majoria dels contenidors
estaran ensorrats per tal de
facilitar que els particulars
puguin abocar les deixalles
directament.
La deixalleria s’ha concebut
amb perspectiva de futur, ja
que s’ha fet una reserva d’espai
per a futures ampliacions.
Una part de les deixalles es
recollirà en un espai cobert per
facilitar el seu emmagatzament
i evitar que es trenquin o vessin
(per exemple, dissolvents o
pintures).

C L I M A T O L O G I A
El dia més fred del darrer mig any, va ser
el dia de Nadal, amb -13,5ºC. El desembre es van recollir 29 l de pluja. La temperatura més baixa de gener va ser de -5,6ºC,
el dia 17. Durant el gener, van caure 11
litres de pluja. Del febrer, cal destacar els
21ºC positius de màxima els dies 21 i 27.

La quantitat de pluja va ser de 15,5 litres. El
març va tenir dos dies molt calorosos, el 21
i 22, amb 24ºC. L'aigua recollida va ser de
22,5 litres. L’abril va ser el més plujós amb
123,5 litres i amb una calamarsada el dia
19, que va deixar 23 litres en poc menys de
10 minuts.

P e r D e l f í V i l a s e c a . Residència d’Avis de Navàs
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El teatre municipal de Palà
de Torroella, que acull
moltes de les activitats de la
vida social del nucli, serà
remodelat i acondiciat per tal
de millorar la qualitat d’ús
d’aquest equipament. Les
obres començaran el dia 1 de
juliol. L’equip de govern ha
destinat una partida de
53.243 euros que serviran
per posar al dia un equipament en el qual no s’han fet
inversions des de fa anys.
L’adjudicació dels treballs
s’ha fet a Ampans, entitat
benèfica que té oberta una
línia de treball en el sector
del manteniment i la construcció.

Nou centre de
salut especialitzat
a Palà
La Fundació Salut i
Comunitat, entitat sense
afany de lucre que treballa en
el camp de la intervenció
social des de fa més de vint
anys, obre un Centre
Terapèutic Residencial a
"Can Coll". El Centre està
adreçat a persones que
pateixen alteracions pròpies
del ritme de vida de la societat moderna, és a dir:
trastorns de l'alimentació,
estrés, depressions, problemes amb l'alcohol o els
psicofàrmacs, etc.
Està portat per un equip de
10 professionals que tenen
àmplia experiència en diferents àmbits de la salut: metges, psicòlegs, educadors
socials i monitors.
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Ajuntament, Generalitat, Unió Europea i veïns han finançat les obres

Un gran projecte fet realitat
ntoni Gaudí, l’arquitecte català més universal, també tindrà la seva
empremta a Navàs. La fins
ara plaça Espanya ha estat
rebatejada amb el nom de
l’arquitecte de la Sagrada
Família, la Pedrera, etc.
Per altra banda, un monument clarament gaudinià,

A

projectat per arquitectes
successors del seu treball,
presidirà la nova plaça.
La important actuació
urbanística que des de fa
mesos afecta una part del
sud del municipi toca a la
seva fi. Han estat anys de
recerca de diners per
finançar el projecte que,

finalment, compta amb l’aportació de veïns, Ajuntament, Generalitat i Unió
Europea.
En els últims mesos s’ha
col·locat el clavegueram,
enllumenat, voreres, capa
asfàltica i enjardinament
en un sector que abraça
una plaça, part de dos pas-

seigs i cinc carrers.
En total, s’ha fet una
actuació sobre una superfície de gairebé disset mil
metres quadrats.
Amb aquests treballs s’ha
aconseguit que quedi relligat, urbanísticament, el
sector sud de Navàs amb el
centre del nucli urbà.

Després de les obres

Plaça Espanya

Passeig Ramon Vall

Estem preparant una edició especial de

Passeig Circumval·lació

Carrer Guimerà

LA PLAÇA , per

Carrer Mujal

donar-vos tota la informació sobre aquestes obres
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LA NOVA ZONA INDUSTRIAL
Navàs disposarà ben aviat de la nova zona industrial, que serà un
pol d’atracció per a noves empreses que es vulguin instal·lar al
nostre municipi. Fa temps que estem treballant en aquest projecte
i ara ja podem dir, amb satisfacció, que serà una realitat d’aquí a
poques setmanes. L’enllaç directe amb l’Eix del Llobregat és un
dels principals atractius d’aquest nou polígon

N

avàs està a punt de
veure fet realitat un
projecte emblemàtic: l’ampliació de la zona industrial. En aquests moments,
les obres ja estan molt
avançades, i preveiem que
els treballs es puguin enllestir abans de vacances.
La tipologia de les parcel·les, així com les característiques de la urbanització i el mateix accés
directe a aquesta nova zona
industrial des de l'Eix del
Llobregat (C-16) estimularan, sens dubte, la
implantació de noves i

variades indústries al nostre municipi.
En total, podrem oferir
més de 50.000 m2 de terreny industrial, en el qual
es podran construir les
naus d’aquelles empreses
que vulguin instal·lar-se al
poble o bé d’altres que ja
són a Navàs i que podran
tralladar-se al nou polígon.
Des de l’any 99, quan la
comissió d’Urbanisme de
la Generalitat va aprovar el
pla parcial de la nova zona
industrial, s’ha treballat
molt i de valent per aconseguir que el projecte es

realitzés el millor possible,
adaptat a les exigències de
les empreses, per fer-lo
atractiu al major nombre
de firmes possible. Les
obres pròpiament dites van
començar el novembre
passat. Creiem que s’ha
treballat bé i que el resultat
ens complaurà a tots.
Cal dir que la coincidència en el temps de l'execució de les obres de la
urbanització de la nova
zona industrial amb les
obres de desdoblament de
l’Eix del Llobregat ha
motivat que les obres del

nou polígon industrial tinguin un petit retard en la
seva finalització, a causa
del desviament dels serveis
afectats per la carretera
(xarxa elèctrica, gas, etc.)
De tota manera, estem
segurs que el desdoblament de l'Eix del Llobregat
és un element d'extrema
importància per al futur
desenvolupament industrial del poble i per aquest
motiu creiem que tots els
navassencs podem estar
molt satisfets de la realització d'ambdues obres
en forma simultània.

En aquest
plànol, es pot
veure com
quedarà
distribuïda la
nova zona
industrial
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L, A PUNT D’ENLLESTIR-SE

Dues imatges preses fa pocs
dies. Les obres d’urbanització de
la nova zona industrial ja estan
molt avançades
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Joc Net, per a joves i adults
L’Ajuntament promou actituds cíviques al món de l’esport
Una de les ambicions de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Navàs és millorar, de forma
general, la conducta cívica dels ciutadans. En
aquest sentit, una de les iniciatives de més relleu
que s’acaba de posar en marxa és la campanya
“Joc Net. Amb l’esport fem amics”, adreçada
als joves, però també als pares i als adults en general. L’objectiu és el de rebaixar la tensió que
se sol viure en les competicions esportives i fer
prevaler els valors sans i saludables que comporta l’esport. Els actes que han començat aquest juny continuaran durant tot l’any.
En l’editorial de presentació de la campanya,
el regidor d’Esports, Isidre Suau, esmenta que
“la passió que sentim al camp, tant si hi som
com a jugadors, com a tècnics o com a espectadors, és un sentiment no solament lícit sinó
també, segurament, saludable. Aficionats i
esportistes participen del mateix joc i lluiten pel
mateix triomf. Tanmateix, a voltes, aquesta
energia i aquest sentiment ens fan perdre de
vista la veritable essència de l'esport: el joc.
L'esportivitat, el millorament com a persones, la
satisfacció de jugar, són les bases d'una pràctica
esportiva sana”. Més endavant afegeix que “les
actituds violentes, l'excessiva pressió sobre els
qui són al camp i la confrontació són, en canvi,
tot el contrari. Si predominen, el joc perd tot el
seu sentit i pren un camí que ningú no hauria de
desitjar”.
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Menys agressivitat i violència
L’Ajuntament de Navàs considera que amb Joc
Net aconseguirà:
. Reduir l'agressivitat i la violència a l'esport.
. Ajudar els nostres fills a formar-se.
Els esportistes han de tenir valors i actituds positives per gaudir de l'esport:

. Controlar els impulsos vers el contrari.
. Respectar el contrari, els àrbitres, instal·lacions...
. Pensem que sense el contrari no hi ha joc,
sense àrbitres no hi ha reglamentació i sense
instal·lacions no gaudirem de l'esport.
. Assumir les decisions dels àrbitres tenint en
compte que sobretot són persones.
. Valorar positivament les decisions de l'entrenador i parlar abans d'enfadar-nos.
. Siguem dialogants i fem amistats on anem.
Els adults hi tenen molt a dir:

. Els pares, entrenadors, directius, etc., han d'inculcar amistat, respecte, bon rotllo, per aconseguir bons esportistes i bones persones.
. Han de donar exemple.
. Saber aplaudir bones accions del contrari.
. Els pares hem de donar suport als directius i
entrenadors i no donar instruccions tècniques.
. La pressió que es dóna als nens/es pot ser perjudicial per a la seva formació personal.
. Recordem: un joc pot ser competitiu però les
victòries no han de ser l'objectiu principal.
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Més civisme, menys brutícia
“No cridis l’atenció. Vine a
rentar la cara del nostre
entorn”. Aquest és el lema de la
campanya de conscienciació
que ha posat en marxa
l’Ajuntament de Navàs, amb
l’objectiu d’eliminar els nius
de brutícia que es detecten en
diferents zones d’esbarjo que
hi ha a les immediacions del
nucli urbà de Navàs.
Les regidories de Medi
Ambient i de Joventut creuen
que és indispensable portar a
terme accions en punts tan
entranyables com la Font del
Mosquit, el K1, el Mujal, el
Mirador o la Font Grossa, per
posar els exemples més significatius.
Aquesta campanya està
inclosa en el pla local d’actuacions adreçades al joves que
comprèn un ampli ventall
d’iniciatives que es porten a
terme en el decurs de l’any.
La campanya “No cridis l’atenció” consta d’una primera
fase de divulgació informativa
per conscienciar els joves i

implicar-los d’una forma directa. La segona part, molt més
executiva, és la referent a la
neteja dels espais on hi ha més
brutícia.
Una de les activitats
paral·leles serà la mostra
fotogràfica on es reflectirà l’abans i el després de cadascun
dels punts on s’ha actuat. Les
imatges s’exposaran al públic
com una forma més de continuar la feina de sensibilització
al conjunt de la població de
Navàs.

Un pla local de Joventut molt complet
L’Ajuntament disposa d’un complet estudi sobre la realitat juvenil a Navàs. Aquest
estudi, que reflexa
dades demogràfiques,
inclou el pla local de
joventut amb una bona

relació d’actuacions a
portar a terme, entre les
quals hi ha la campanya
“No cridis l’atenció”.
Segons les dades del
padró del 2000, Navàs
té una població de 5.814
habitants, dels quals

1.339 persones tenen
entre 15 i 30 anys. Fa un
any, l’Ajuntament va
presentar un estudi sociològic sobre la joventut
navassenca i a l’octubre
es va celebrar el primer
Fòrum de Joves.

El llegat de Canal N
Després de seguir
durant setmanes a través
de Canal N els 17 capítols de "Llegat de sang",
amb tota mena d'embolics, odis i amors, la
telenovel·la s'ha acabat
amb un final obert per a
poder continuar amb la
nissaga de la família
Boixadera i la societat
que gestiona el Canal 13.

Durant quatre mesos,
actors i telespectadors
han fabulat en tertúlia
distesa les aventures i
desventures dels protagonistes de la sèrie, s'han
emès 1.280 vots i tot plegat ha finalitzat amb el
sopar dels "oscars" al
restaurant de Gaià, amb
més de 250 comensals i
una colla d'actrius de "El

cor de la ciutat" de TV3.
Les votacions populars
van nominar com a millor actor Josep M.
Altarriba; millor actriu,
Fina Pérez; personatge
més divertit, Rosita
Rovira; personatge més
polèmic, Mònica Morales i el "s'homereixmés",
per a Joan Bertran.
Amb la popularitat que

ha agafat el culebrot, han
sortit oportunitats per als
protagonistes, com ara
participar en càstings,
possibilitat d'actuar en
alguna sèrie a TV3, una
beca per estudiar guionatge -en el cas de la
Mònica Morales- i ser
protagonistes d'un documental de la Universitat
de Salford (Manchester).
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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

FELICITATS A TOTS. JA LA TENIM. LA PLANTA DE PURINS!
na altra vegada he d’escriure
per a vosaltres. I espero que
aquesta vegada ho llegireu bé,
l’última vegada vàrem posar (els convergents) la lletra tan petita que no es
podia ni llegir. Confiem que hagi estat
un error i que ara ho pugueu llegir,
doncs, ja que tenim pocs espais
d’opinió si més no, els pocs que tenim
que us puguin arribar, ja que els plens
no interessen, i els mitjans de comunicació locals son exclusius com podeu
comprovar cada setmana de la “Voz
de su amo”
Encara que, darrerament, tant els
veïns de Palà de Torroella com nosaltres, sí que hi posem interès a totes
les decisions que es prenen. Sembla
que en allò que no ens afecta directament no hi hem de prendre partit. Crec
que algú hauria de dir prou, fins i tot
l’executiva de Convergència de
Catalunya hauria de tenir-hi alguna
cosa a dir, però això seria pensar molt,
perquè ells callen, atorguen i esperen
que es refredi l’ambient i la gent oblidi
els inductors. Hi ha moltes coses per
aclarir, però això el temps ja ho dirà.
PSC: Per què una planta de purins a
Navàs?
Resposta: Es un oferiment personal
de l’alcaldessa M. Àngels Estruch i
perquè si fas la planta on hi tens un
conseller que fa de directiu de l’empresa promotora, rés més fàcil
aprovar-ho, com de fet ha passat.
Per què una planta de purins al
Bages?
Per poder seguir fent granges, ja
que no es poden fer a Osona.
Per què als terrenys d’un conseller de
l’Ajuntament?

U

Per a això no tenim resposta, però

tampoc ens fa vergonya.
Per què a Palà de Torroella?
Perquè a més de reunir les condicions necessàries que els convergents s’han inventat, es tal punt
més llunyà de Navàs.
A Palà de Torruella Convergència té un
bon grapat de vots fidels i sempre hi
quedarà algú que es cregui tot el que
l’hi expliquen, això si no hi donen una
subvenció de 500.000 ptes. com varen
fer les passades eleccions, així es
paguen molt vots, si no que els hi
comentin als membres de L’Associació
de Veïns que la va rebre.
La quantitat de llocs de treball que
crearà la planta, un total de 8 persones
(ells diuen que en seran 20), ja s’ha
facilitat als informadors que tenen a
Palà de Torruella, així que quan diguin
que cal presentar instàncies per
assolir un lloc de treball, no en feu cas
perquè ja estan donats. (Bona part de
la gent de Palà us en poden donar fe.)
L’empresa que farà la planta està
registrada amb 6.000 euros i vol fer
una planta de 12.500.000 euros. Ben
segur que una entitat bancària molt
vinculada a les nostres contrades està
al darrere de tot això, i segur que
Convergència ja ho sap, que no es pas
nou per a ells.
La planta servirà per fer llum i es farà
amb gas. L’únic que té de planta de
purins n’és el nom: és una excusa per
vendre llum, aparentment produïda de
forma agrícola quan en realitat es tracta d’un procés industrial, és per això
que passaran camions de purins per
tot el municipi, ens deixaran tots els
purins del Bages, els assecarem com
ho faria el sol a cada granja, i els
tornarem als camps o els vendrem
com a adob per a les plantes.

Us demanareu, però, que si volem fer
llum per què no es fa una planta per fer
llum?, de fet ja és el que es fa, però a
un cost més reduït i en un terreny que
no està classificat com a industrial,
que no es pagarà tan car i que, a més,
rebrà una subvenció més alta perquè
la seva llum està generada amb la
cogeneració de purins. Tot és mentida.
Però això no és pas important, perquè
la planta no farà pudor a Navàs; podeu
estar tranquils a casa vostre, no va pas
amb vosaltres. És un problema d’uns
altres navassencs que són a molts
quilòmetres de Navàs.
Es per això que ja només ens resta
felicitar a tots els navassencs: JA LA
TENIM... LA PLANTA DE PURINS.!
Què en traurem els navassencs de tot
plegat? Res de res, normalment una
planta d’aquest tipus per l’enrenou que
causa als municipis genera un 10% del
seu capital, però a Navàs, no hi aporta
res, res de res, només mentides.
D’aquí a un any hi ha eleccions i ja
sabem que Convergència regala
vídeos, fa campanyes amb molt de
disseny i això val grapats de diners; a
més poden haver promès un càrrec
provincial, i es pensa més en el nou
càrrec que en Navàs, però això ja es
veurà quan aneu a l’Ajuntament.
Pregunteu pel número dos i de segur
que així sabreu qui serà el relleu un
any després de les municipals, perquè
el llegat de... està a punt de caure.
JORDI LÓPEZ I FERNÁNDEZ
Secretari de política municipal
PSC-Ciutadans pel canvi
Assamblea local de Navàs
Si vols més informació nostre:
jordizepol@navegalia.es
www.psc.es
www.araMaragall.com

Text reproduït literalment de l’original presentat per PSC-Ciutadans pel Canvi
ELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I GROLINS NO HAN FET ÚS DE
L’ESPAI QUE S’HAVIA RESERVAT PER ALS SEUS ARTICLES D’OPINIÓ
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LA PLAÇA

Josep Maria Badia i Masgrau

El Premi Flama, per a l’Ali Bei
L´Ali Bei porta més de tres dècades treballant
per a la quitxalla i la joventut. L´Ali Bei ha ajudat
molts navassencs i moltes navassenques a completar la seva formació en el temps de lleure, descobrint la nostra natura i el nostre país dins d´un
esperit cristià. L´Ali Bei ha animat moltes activitats culturals i d´esbarjo de Navàs. El nostre poble
de ben segur que no seria el mateix sense l´Ali Bei.
Ens referim a l´Agrupament Escolta Ali Bei, els
Escoltes com familiarment els anomenem, que
acaben de rebre el premi Flama. Les seves arrels
s´endisen en els Aspirants d´Acció Catòlica. Els
rectors i especialment els vicaris dels anys
cinquanta i seixanta van saber animar un estol de
joves que assumiren amb decisió el repte i la
responsabilitat de formar d´altres joves i infants.
L´any 1967, l´Aspirantat adoptà el mètode formatiu de Baden Powell, que sintonitzava millor
amb aquells temps, sense deixar, però, les seves
arrels. Per això es van continuar trobant al Casal,
seu de moltes entitats parroquials, i més tard
instal·laren el seu Cau a La Llar, que ajudaren a
bastir aixecant envans i pintant parets. Uns anys
després, al darrere de l´Església, feren el Jardí dels
Una imatge de
a Castanyada
de 1971,
celebrada al
Casal Jesús
Obrer

Escoltes, un recollit i agradable espai verd.
A part de la tasca que els és pròpia, els Escoltes
es van fer càrrec de l´organització de moltes activitats per al poble, que havia posat en marxa la
Parròquia. És l´esperit de servei als altres, un dels
trets fonamentals de l´Escoltisme.
Així, cal recordar les entranyables Castanyades
i Torronades celebrades a la Sala d´Actes del
Casal, davant del magnífic quadre de la Sagrada
Família, que presidí la sala durant molts anys; eren
vetllades familiars preparades per les diverses unitats escoltes.
Durant una colla d´anys, col·laboraren al costat
de la Parròquia en les Caramelles infantils, que
recorrien tot el poble dalt d´un camió, i en la
enlairada de globus per la Puríssima, una forma
original de felicitar la Mare de Déu, que ja s´ha
convertit en tota una tradició.
El Pessebre Vivent és, sens dubte, l´activitat que
ha arrelat més fondament en els Escoltes, que
porten més de vint anys representant-lo a la plaça
de l´Església. És un meritori esforç col·lectiu i una
autèntica mostra de teatre popular, continuador
dels enyorats Pastorets que s´havien fet al Local
Parroquial.
La iniciativa més destacable
fou la publicació de la revista
El Ressò. Al llarg dels anys
setanta, fou el cronista de la
vida navassenca, ajudà a la
reflexió crítica i dugué a terme
una important tasca de normalització lingüística i cultural.
L´Ali Bei, sempre jove i
alhora arrelat a les nostres millors tradicions, ha sabut conservar al llarg del temps la
flama dels més nobles ideals.
Per això és ben clar que els
Escoltes tenen ben merescut el
premi Flama a la Cultura
Popular, que enguany se´ls ha
concedit.

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. Fotografia: Cedida per Josep Manubens, ABSIS i Arxiu de
l’Ajuntament de Navàs. Impressió: Gràfiques Sunyer, S.L. - Navàs
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Jugador d’hoquei

“M’agradaria ser jugador professional”
ot i que inicialment volia ser jugador, el
Jordi Garcia és, als seus 15 anys, el porter
de l’equip d’hoquei infantil del FC
Barcelona. El camí per arribar fins aquí ha estat
llarg: moltes hores d’entrenament, estades en
diferents equips... i tot això sense deixar de
banda els estudis. Aquest any, a més d’acabar el
curs de tercer d’ESO a l’institut de Navàs, s’ha
proclamat campió de Catalunya i d’Espanya
amb el seu equip.

T

- Quant temps fa que vas començar a jugar a
hoquei?
- Vaig començar quan jo tenia 6 anys, tot i que
després ho vaig deixar durant un any per jugar
a futbol. L’any següent vaig tornar a dedicarme a l’hoquei, i des de llavors no ho he deixat.
- Com et vas decidir per aquest esport?
- El meu germà ja era jugador d’hoquei, i jo
també volia ser-ho. Vaig començar a patinar i la
veritat és que m’agradava molt.
- Però, en canvi, has acabat sent porter...
jugar-hi. Jo m’ho vaig pensar i vaig decidir dir
- Sí, quan vaig començar a jugar a hoquei fal- que sí. Llavors ja vaig anar cap a Barcelona i
tava algun noi que fes de porter i em van dir a em van fer proves, però ja estava fitxat.
mi si volia fer-ho.
- Com són les coses allà a dins?
- I no et sap greu no haver pogut ser jugador tal - Bé, és un dels millors equips que hi ha, però
com tu volies?
no hi ha massa diferència entre el Barça i d’al- Doncs no, perquè ja m’agrada el que faig tres equips de primera fila. Potser entreno una
ara, sinó no ho continuaria fent.
mica més dur, però s’ha de tenir en compte que
- Trobar un lloc on entrenar a hoquei no deu ser
els equips de Vic i de
fàcil, ja que no és un
Sant Hipòlit també
dels esports més practiestan a dalt de tot.
cats al nostre poble. Ha
- El teu objectiu és
Des dels sis anys juga a l’hoestat difícil trobar
convertir-te en jugaquei i en fa un que és al Barça,
equips on jugar?
dor professional?
on s’ha proclamat campió de
- Primer vaig estar
- Sí, és el que més
Catalunya i d’Espanya infantil
tres anys jugant a
m’agradaria i, de fet,
Navarcles.
Després
estic lluitant per
vaig anar a Vic, on vaig
arribar-hi. No es pot
ser-hi dos anys, i
dir mai res segur,
després vaig estar dos anys més a Sant Hipòlit però jo seguiré treballant per aconseguir-ho.
de Voltregà. Ara, però, ja fa un any que estic al - Fas algun altre esport?
Barça.
- Amb els amics jugo a futbol i a d’altres coses,
- Com va anar que fitxessis per a ells?
però no hi ha res que m’agradi tant com l’ho- Em van trucar a casa i em van dir si volia quei.

...

1

