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Teniu a les mans un altre número de la Plaça
amb el qual fem un resum d’algunes de les
activitats que hem fet en el darrer semestre
i al mateix temps també us avancem algunes
de les llavors de futur que estem plantant.
Mirant enrere podem recordar que l’any
anterior ha sigut un any en el que finalment
ha arribat la 2a aprovació inicial del POUM,
tema que fa temps que està pendent de resoldre, tot esperant que aquest 2017 hi hagi
l’aprovació definitiva. L’any anterior també
ens ha portat un projecte de futur com és el
de Navàs Sobirania Alimentària que com
veureu més endavant és un projecte pensat
per l’entorn i que al mateix temps busca un
retorn sobretot a nivell econòmic i saludable i en molts altres àmbits amb la voluntat
de repensar el territori i molts dels passos
del procés d’una acció que fem cada dia que
és la d’alimentar-nos. Una altra acció que
és important és la de seguir treballant per
crear ocupació, i és per això que hem destinat més recursos a l’OMPLE i com veureu
més endavant amb molt bons resultats, tot

aconseguint que molts navassencs trobessin
feina, i al mateix temps donant recursos i
formació per intentar crear noves economies;
enguany insistirem en seguir donant-vos
eines per millorar l’ocupació i la qualitat
d’aquesta al nostre municipi. La formació
creiem que va vinculada també a les millores
en l’àmbit educatiu i és per això que seguim
reforçant el XALAR i enguany l’ampliarem
per primera vegada a secundària, amb la
voluntat d’acompanyar als nostres alumnes
en aquesta etapa i reforçar el seu dia per treballar per evitar l’abandonament escolar. En
l’àmbit educatiu també destaquen la creació
del Consell Municipal d’Educació i el Consell d’Infants, un parell d’eines que de ben
segur ens ajudaran a planificar molt millor
l’educació al nostre municipi. Una altra eina
a destacar és el Pla Local d’Igualtat de Gènere que està pensat per millorar el dia a dia
i la nostra convivència. En aquesta revista
hi trobareu moltes coses més: pressupostos
participatius, estalvi energètic, manteniment de carrers i d’altres obres...

A Navàs, tu ets el protagonista!

Deixa’t veure!
Fes-te escoltar!
http://laveudenavas.navas.cat
a/e laveudenavas@msn.com

http://canaln.navas.cat
a/e canaln@navas.cat
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Bàsicament, els números del pressupost de l’any 2017 continuen la
línia de l’any anterior i que passa
per seguir mantenint tots els serveis bàsics, continuar reduint el
deute i la novetat és que enguany
comencem a realitzar un seguit
d’inversions més grans.
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Els números
d’enguany
Bàsicament, els números del pressupost de l’any 2017 continuen la línia
de l’any anterior i que passa per
seguir mantenint tots els serveis
bàsics, continuar reduint el deute
i la novetat és que enguany comencem a realitzar un seguit d’inversions més grans.
Pel que fa al deute de l’ajuntament, comentar-vos que l’any 2016
vam destinar diners del romanent
per a liquidar el crèdit que s’havia
demanat per pagar les obres del
passeig i enguany destinem 91.290€
d’una subvenció per liquidar el
crèdit que es va demanar per pagar
part de les obres de les pistes de
pàdel. El fet de liquidar aquests
crèdits de cop ha provocat un estalvi
força important en la reducció
d’interessos. Ara mateix el deute viu
de l’Ajuntament és d’una mica més
de 3 milions d’euros. D’aquests la
major part (un 80%) són crèdits que
hem fet amb els bancs per pagar les

Seguirem plantant
llavors per arrelar ben
fort i aconseguir bons
fruits.
tres sentències. Vam demanar un
crèdit mitjançant la Diputació de
Barcelona de 312.000€ per finalitzar
el pagament de la sentència dels
terrenys del cementiri i estalviar
en interessos. Aquest crèdit és
el que actualment té un interès
més elevat que s’apropa al 4% i era
obligatori que l’haguéssim de tornar
en 10 anys, enguany pagarem la 3a
anualitat. Un altre crèdit el vam
demanar per pagar la totalitat de la
sentència dels terrenys de la piscina
(1.560.785€) i ens el van concedir
l’estiu passat amb un interès del
0,931% +Euribor, aquest crèdit és a
retornar en 10 anys, i de moment els
interessos són baixos perquè l’Eu-

ríbor està baix, i això també afecta
l’altre crèdit que vam demanar per
pagar la totalitat de la sentència
dels terrenys de l’Escola Sant Jordi,
de la qual pagàvem un 3,5% d’interès, encara ens quedaven 4 anys per
acabar de pagar aquesta sentència i
vam decidir ampliar-la un any més
però amb l’interès renegociat actualment al 0,678%+Euribor, i això vol
dir que d’interessos d’aquest crèdit
l’any 2017 en pagarem uns 4.000€
enlloc dels 25.000€ que ens hagués
tocat pagar si seguíem amb l’interès
inicial. Petits refinançaments per
agafar una mica d’oxigen, tot i això
d’aquests crèdits ara mateix queden
2.475.324,74€ per retornar. També
cal no oblidar que estem retornant
4 préstecs a la Diputació i un a
l’Institut Català de Finances que
es va utilitzar per pagar la gespa
artificial de La Devesa, i d’aquests
crèdits devem un total de 627.518€.
Enguany pagarem quasi 507.863,36€
dels diversos crèdits, tot i això cal
dir que pagarem força menys d’interessos (28.443,84) i és això el que ens
permet fer algunes actuacions més
dins d’un pressupost que ja és força
ajustat, ja que enguany hem tornat
a rebaixar l’IBI.

El 2017 també serà l’any en el que
començarà la gestió directa de la neteja
viària, fet que provocarà un augment de
les hores de neteja viària.
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D’entrada el pressupost 2017
respondrà a la voluntat expressada
en els pressupostos participatius
on hi vam destinar 120.000€ i els
ciutadans de Navàs van decidir les
seves prioritats. Una gran majoria
va optar per demanar més inversió
en manteniment de voreres i carrers, i també en jardineria. En som
conscients que hi ha moltes tasques
a fer però també que no podrem
arribar a tot arreu. Hi hem destinat
una xifra important que serà reforçada més endavant quan haguem
acabat de liquidar l’estat de comptes
del pressupost de l’any 2016 i gran
part del sobrant el podrem destinar
a manteniment. Al mateix temps
comentar que es faran reformes als
parcs infantils de l’estació i barri
Cal Miquel per valor de 9.000€.
Tot vetllant per l’economia
estem fent una aposta ferma per
l’OMPLE tot destinant-hi un insertor laboral a jornada completa i al
mateix temps destinant més recursos a formació, fins a 14.500€. De
moment, estem molt contents amb

DESTÍ

Remodelació pistes de tennis i pàdel
Sentència terrenys cementiri
Sentència terrenys piscina
Sentència terrenys I. E. Sant Jordi
Gespa artificial camp futbol “La Devesa”
Pg. Circumval·lació, sector NE
Sentència terrenys cementiri
Sentència terrenys cementiri
Sentència terrenys I. E. Sant Jordi
Totals

els resultats de l’OMPLE que han
significat que molts navassencs
tornessin a accedir a un lloc de
treball i al mateix temps s’anessin
formant en diversos àmbits. Tenim
clar que la manera d’anar endavant és amb perseverança i amb
coneixements.
A nivell d’economia durant
l’any 2016 hem anat participant en
la formació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) i aquesta eina ens
serveix per treballar mancomunadament amb diversos municipis tot
plantejant i cercant eines per una
economia més justa. També prendrà molta importància el projecte
Navàs Sobirania Alimentària que
ja us explicarem en les pàgines
posteriors.
En l’àmbit dels drets socials
seguirem la mateixa línia que l’any
2016 tot destinant els mateixos
imports per a resoldre situacions
d’urgència. Al mateix temps també
destacar que seguirem aplicant el
Pla Local d’Igualtat de Gènere tot

treballant per conscienciar la societat navassenca i seguir combatent
les desigualtats. A nivell de Club
d’Avis hem fet una reforma força
important de l’espai i en principi
enguany només comptem fer-hi una
petita modificació més.
El preu de la taxa d’escombraries ens hem vist obligats a apujar-lo
degut al fort augment (25000€ més)
que hi ha hagut del cost del tractament de les escombraries al Consorci de Residus del Bages i això ens
reafirma en el camí d’avançar cap a
un canvi de model de recollida d’escombraries i al mateix temps realitzar la gestió directa del servei. Més
endavant en una Placeta explicarem
exactament els costos del servei d’escombraries i la línia que emprendrem per intentar frenar l’augment
dels costos d’aquest servei i no haver
d’augmentar la taxa. El 2017 també
serà l’any en el que començarà la
gestió directa de la neteja viària, fet
que provocarà un augment de les
hores de neteja viària i de buidatge
de les papereres.

DEUTE ACTUAL

PAGAMENTS
2017

INTERESSOS QUE
PAGAREM 2017

91.290,01 €
243.799,74 €
1.404.707,17 €
735.527,82 €
63.574,99 €
122.500,00 €
126.443,20 €
140.000,00 €
175.000,00 €
3.102.842,93 €

91.290,01 €
26.684,38 €
156.078,57 €
154.847,96 €
10.657,04 €
17.500,00 €
15.805,40 €
17.500,00 €
17.500,00 €
507.863,36 €

1.702,56 €
8.676,58 €
13.077,82 €
4.986,88 €
360,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28.804,80 €

A nivell cultural seguirem donant suport a les entitats del municipi perquè des de la seva autonomia
segueixin reforçant les seves activitats al municipi. Al mateix temps
seguirem intentant que el projecte
Navàs Acció Cultural (NAC) serveixi d’ens coordinador per millorar
les activitats i sobretot intentar evitar solapaments. Pel que fa a esports
el més destacable és l’augment de la
partida destinada al manteniment
de les instal·lacions esportives que
també inclou diverses reformes a
l’EIX que vénen recomanades pel
Pla de Manteniment de la instal·
lació. A nivell esportiu finalitzarem
la reforma dels elements protectors
al camp de futbol i les altres inversions i reformes més grans vindran
determinades pel romanent, o sigui
pel sobrant del pressupost de l’any
2016. D’altra banda, cal destacar que
després de l’èxit del programa 50x50
d’estalvi energètic a l’escola primària Sant Jordi enguany creiem que
ha arribat l’hora de traslladar-lo
a les entitats esportives i que així
aquestes també millorin la seva
subvenció a partir de l’estalvi que
generin en les despeses energètiques del dia a dia. Abans d’acabar
l’any vam estar provant un cotxe
elèctric per la policia local, ja que
ens finalitzava el rènting d’un dels
vehicles actuals, però finalment
optarem per comprar el tot terreny
que ja teníem atès que l’import és
assumible i estalviem uns diners
respecte a l’opció del rènting.
Dins l’apartat d’educació i amb
la voluntat d’intentar acompanyar
millor al nostre alumnat, hem
reforçat el suport escolar amb un
psicòleg i una educadora social a
mitja jornada. També cal destacar

Transformarem la Pallissa de
Castelladral en un Centre d’Interpretació del Cicle Lunar i recuperarem
també l’espai de l’antic Escorxador,
dos projectes que de ben segur ens
aportaran moltes visites.
que el projecte Xarxa d’Aprenentatge en el Lleure i Activitats de
Reforç (XALAR) arribarà també
a la primera etapa de l’educació
secundària. Seguim invertint en el
futur dels més petits, són una aposta
de futur. I pels més petits de tots
enguany tornarem a fer-los teatre i
també els introduirem a la natació.
Pel que fa a joventut seguirem en
la nova línia de treball encetada al
Raig que mitjançant el dinamitzador
juvenil ha revitalitzat l’espai tot

El projecte XALAR
arribarà també a la
primera etapa de
l’educació secundària.
treballant perquè torni a ser un punt
de trobada i informació del jovent
del nostre poble. Al mateix temps
ampliarem les activitats adreçades
al jovent, farem reformes a l’Skate
Park i acompanyarem a l’Agrupament Escolta Ali-Bei en la celebració
dels seus 50 anys. Parlant de festes
també destacar que la Festa Major
seguirà la línia dels darrers anys
tot donant importància també a
l’autogestió de les barres per part de
les entitats que a partir d’ara hauran
de rebre part dels ingressos del seu
servei de barra mitjançant una sub-

venció. Creiem que segueix sent una
bona eina perquè les entitats puguin
finançar-se millor i realitzar moltes
més activitats durant l’any. Acompanyar al nostre teixit associatiu és
una garantia de realització d’activitats pel nostre municipi. Pel que fa
a les festes de Nadal seguirem amb
el Jugamenut, espai que ens sembla
que està tenint una exitosa acollida
entre els petits i també amb els seus
acompanyants.
Una de les coses més desagradables però necessària és el clavegueram i seguirem amb les directrius
del Pla Director de Clavegueram i
realitzarem millores a la xarxa per
valor de quasi 100.000€. Pel que fa al
conjunt del nostre municipi seguirem vetllant perquè els camins també estiguin en condicions i enguany
hi destinarem més de 20.000€. Al
mateix temps tot seguint en la línia
de potenciació del turisme com a
element generador d’economia al
nostre municipi, enguany transformarem la Pallissa de Castelladral en
un Centre d’Interpretació del Cicle
Lunar i recuperarem també l’espai
de l’Escorxador, dos projectes que
de ben segur ens aportaran moltes
visites.
Seguirem plantant llavors
per arrelar ben fort i aconseguir
bons fruits.
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Navàs Sobirania
Alimentària
Pl
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El projecte Navàs Sobirania
Alimentària, o Navàs SA, és un
projecte global que busca incidir en
la ciutadania des de tots els àmbits,
implicant productors, elaboradors,
restauradors, botiguers i ciutadania en general. Es pretén estimular
l’economia de proximitat lligada al
sector agroecològic, recuperant terres, cultius i paisatges tradicionals,
assegurant el relleu generacional al
món rural, alhora que es promouran accions des de les escoles, els
equipaments i serveis municipals
per conscienciar i garantir una
alimentació sana i respectuosa amb
l’entorn i donar resposta a la pobresa alimentària.
Es tracta d’un projecte de futur
pensat per anar intervenint a curt
termini. Aquest projecte s’enceta
amb la voluntat de reorientar el
nostre entorn, i afecta a moltes àrees
tant a nivell alimentari, econòmic, social, gastronòmic, sanitari,
turístic i moltes més. Navàs SA
esdevindrà un projecte transversal
que agrupi les diverses experiències
que les regidories duen a terme.
També serà un projecte obert, on

la participació dels diferents actors
(productors, elaboradors, restauradors i botiguers), i de la ciutadania
en general, serveixi per aconseguir
un projecte dinàmic i viu, amb
constants reflexions i propostes també per part de la ciutadania. Per tant
serà un projecte global, on l’Ajuntament esdevindrà dinamitzador i facilitador de recursos però també on
l’economia local obtingui resultats
positius i noves dinàmiques que es
vagin retro-alimentant entre sí.

QUÈ HEM FET?
El passat 24 d’octubre va tindre
lloc la presentació del projecte

Navàs Sobirania Alimentària
a la Sala d’Actes de la Biblioteca.
Posteriorment es va realitzar
el primer sopar de proximitat a
càrrec del xef Marcel Cardona de
Cal Fuster (Serrateix). En aquest
sopar hi van ser convidats tots els
comerços i restauradors del municipi, a més de tots els regidors de
l’Ajuntament.
En la presentació, els regidors
i regidores del govern van explicar
la feina que farà cadascuna de les
seves àrees en el desenvolupament
del projecte, i es va anunciar una
dotació pressupostària inicial de
50.000 euros al pressupost del 2017
per implementar-lo.

Identificareu la campanya per aquests logotips que ja es van donar
a conèixer durant la presentació del projecte Navàs SA el passat mes
d’octubre. Aquí te’ls presentem en detall:

Aquest logotip identificarà els
comerços com a establiments adherits a la campanya 2017.

El logotip de color vermell identificarà els productes de proximitat que
podreu trobar en els comerços. Per proximitat, s’entendran tots aquells
productes provinents de la Catalunya Central (Solsonès, Moianès, Berguedà, Lluçanès, Bages, Osona i Anoia). En el cas dels productes provinents del
mar, es consideraran productes de proximitat aquells que provinguin del
Mar Mediterrani o del Golf de Biscaia.

PRIMERS PASSOS

HORT URBÀ I ECOLÒGIC

Una de les primeres accions realitzades ha estat l’organització de la
formació en alimentació ecològica
i de proximitat per a col·lectivitats.
Aquesta es va dur a terme el passat
novembre i anava destinada als
professionals dels menjadors dels
centres educatius i de la residència,
també als professionals de bars,
restaurants i establiments dedicats a
l’alimentació, així com a la població
en general. La formació i conscienciació de la població serà un dels eixos
motors d’aquest projecte, per tant,
aquesta formació no serà la darrera
que s’oferirà des de l’Ajuntament.

Un projecte que està apunt de començar a caminar és el de l’hort urbà i
ecològic a Navàs. Hem arribat a un
acord de cessió d’un solar que no
tenia cap ús per ara poder-li donar
un nou ús: aprendre com cultivar
aliments de qualitat i saludables.
Aviat ja començaran les obres d’arranjament del terreny, com fer bé els
tancaments, canviar la porta d’entrada, treure les herbes i remoure la
terra per deixar-la ben apunt per al
març poder-hi començar a plantar tot
el que puguem!
Si estàs interessada en obtenir
alguna parcel·la d’hort al web de
l’Ajuntament trobaràs tota la informació necessària per a sol·licitar-la, a
més de poder-la sol·licitar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).

EN PROJECTE
A més, aquest projecte transversal,
obert i global s’anirà concretant en
diferents campanyes i dinàmiques
d’abast més concret i determinat.
Estem oferint formacions per a
diferents sectors. Hem editat el
calendari del 2017; Ja l’heu rebut a
casa? No? Veniu a l’Ajuntament a
buscar-ne un! Hem elaborat un llistat de productors locals, de proximitat i ecològics. Hem fet una primera
reunió que servirà de primer pas per
la constitució del Consell Alimentari
de Navàs. Aquest òrgan participatiu
serà l’encarregat de supervisar el
desplegament del projecte, una de les
seves prioritats sensibilitzar els navassencs i navassenques en matèria
d’alimentació promocionant el producte local, ecològic i de qualitat.

El logotip de color blau identificarà
els productes locals de Navàs. En
el cas dels productes provinents
del mar, es consideraran productes
locals aquells que provinguin de la
costa catalana.

ESTABLIMENTS
ADHERITS
A partir de l’1 de febrer i fins a la
Fira de Primavera (29 i 30 d’abril)
s’inicia la primera de les tres fases
que tindrà la campanya anual dirigida als establiments adherits. És una
campanya senzilla però que ajudarà
a conscienciar als ciutadans en
prioritzar les compres de productes
locals, de proximitat i ecològics. Els
ciutadans que vulguin participar
disposaran de la Targeta SA, que
hauran de segellar 10 vegades en els
establiments adherits. Per obtenir
un segell d’un establiment s’haurà
de fer una compra mínima de 10€

en productes locals, de proximitat
i/o ecològics. Un cop omplerta si
entregueu la Targeta SA a l’OAC
de l’Ajuntament us entregaran una
TasSA de Navàs SA i, a més entrareu en un sorteig que farem per la
Fira de Primavera.

BANC DE TERRES
Cap al març s’obrirà un Banc de
Terres al municipi. Però, què és
un banc de terres? És un projecte
cabdal per evitar l’abandonament
de terrenys agrícoles, forestals i
ramaders, és a dir és un proposta
encarada a dinamitzar el sector
primari del poble. Servirà per a
facilitar acords entre els propietaris dels terrenys i la gent que té
projectes de treball viables. No és
un projecte innovador, ja fa temps
que existeix en alguns llocs com
a la comarca de El Bierzo (Lleó) o
comencen a estendre’s àmpliament
pel territori català (com al Garraf,
a La Selva del Camp, a la Diputació
de València, a Manacor...), però sí
que és un projecte necessari per
poder posar fre a l’abandonament
i facilitar el relleu generacional
en les feines del camp. A més, en
sortirem totes beneficiades perquè
treballant el territori n’evitarem
la seva degradació i el conservarem millor, podrem reduir el risc
dels grans incendis forestals, es
reduirà l’aparició de les plagues...
i reactivant l’economia primària,
cada vegada obtindrem una major
diversitat de productes locals.

El logotip de color verd identificarà els productes de producció ecològica,
tant si són de proximitat o locals com si no ho són. Aquests productes
hauran d’estar correctament certificats per l’organisme català CCPAE o per
l’europeu (EuroFulla). En el cas dels productes provinents del mar, s’hauran
d’avaluar la metodologia de captura i la temporada en que es realitza.
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La participació és el dret fonamental de la ciutadania, lligat
generalment al procés de compartir les decisions que afecten la vida
de la comunitat en la qual un viu. És el mitjà pel qual funcionen les
democràcies i és un indicador per mesurar el nivell de democràcia d’un
grup, població o país determinat.
Roger Hart
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Iniciem el projecte del
Consell d’Infants
Aquest segon trimestre iniciem a
Navàs un projecte molt ambiciós. El
Consell d’Infants és un espai d’aprenentatge democràtic per als infants,
però també és un espai per conèixer
la forma que tenen de veure i viure
el nostre municipi.
És una proposta d’educació en
valors que vol sensibilitzar els nens
i nenes i tota la ciutadania sobre la
importància de la participació ciutadana en els assumptes públics. Ells
no són simplement els ciutadans i
ciutadanes del demà. Són ciutadans
i ciutadanes d’avui.

Per què un consell
d’infants?
- Perquè els infants tenen la seva
pròpia veu.
- Perquè les decisions que prenem
les persones adultes, sovint, els
afecta de manera molt directa.
- Perquè tenen moltes coses a dir
sobre tots els temes que afecten al
municipi, enriquint-nos i beneficiant-nos amb les seves aportacions.
- Perquè només participant intensament al municipi és com se
sentiran fortament vinculats al
seu entorn, sabedors que les seves
idees i les seves necessitats són
importants i, com a tals, escoltades
i valorades.
Per a Francesco Tonucci, al seu
treball «La ciutat dels infants», la
infància és un indicador de la salut
social. D’aquesta manera, el municipi és habitable si ho és pels infants.
A la ciutat dels infants, la responsabilitat educativa i formativa no és

només de la família i l’escola, també
és una responsabilitat social, igual
que ho és l’obligació de protegir-los i
respectar-los en els seus drets com a
infants.
Cal avançar cap a un municipi
on tothom és educador.

Qui n’ha de formar
part?
El Consell d’Infants està format
per nens i nenes de cinquè i sisè
de primària de tots els centres
escolars, amb la possibilitat d’ampliar-lo més endavant amb entitats
de lleure, escola de música, entitats
esportives…
El sistema d’elecció de les conselleres i els consellers serà el 50% per
elecció amb presentació de candida-

tura i el 50% per sorteig i posterior
acceptació del càrrec.

Aquest sistema té un
doble objectiu:
- Oferir la possibilitat de fer un
reforç positiu, d’empoderament, a
aquelles nenes i nens que tenen la
iniciativa de presentar-se.
- Oferir la possibilitat de participar
de l’experiència, a aquells infants
que per diversos motius, no es postularien per sí sols.
Des de l’Ajuntament encarem
aquest projecte innovador amb molta il·lusió. Fem d’aquest espai tant
potent a l’abast dels menors d’edat
una eina per a la reflexió, el debat i
la transmissió de projectes.

25 N: dia internacional
contra les violències
masclistes
El passat 25 de novembre, des de les regidories
de drets socials i educació, es van programar
una gran quantitat d’actes per tal de denunciar
les violències masclistes que ens afecten com a
comunitat.
Les administracions públiques en
especial els Ajuntaments hem de
tenir un paper actiu a l’hora de combatre amb la màxima contundència
un sistema que oprimeix la dona
en totes les seves vessants. Aquesta
és una lluita contínua que no es
guanya d’un dia per l’altre, per això
és important programar accions
que ens ajudin a avançar cap a una
societat més igualitària.
En aquest sentit, una de les
primeres accions que es van fer
enguany va ser la «Carta als
homes» que des de l’Ajuntament
es va fer arribar a les famílies. La
carta va insistir en els causants de
la violència de gènere i va convidar
a tots els homes a una taller que es
va realitzar a la sala d’actes de la
Biblioteca: «Més enllà del sí i el no:
masculinitats i cultura de la violació». El taller va tenir molt èxit i els
participants van poder reflexionar
sobre els estereotips de gènere, el
paper de l’home en la lluita per la
igualtat i el per què és important el
compromís de tots.
Un altre dels actes principals
va ser la intervenció col·lectiva que
es va portar a terme a la Plaça de
l’Ajuntament tot penjant sabates

vermelles contra la violència masclista. Els diferents centres educatius del municipi van col·laborar a
penjar les sabates, que prèviament
havien estat pintades pels nois i noies del Raig, en una gran estructura
que hi havia al centre de la plaça.
Tot seguit, sota el sostre de sabates
vermelles, es va fer la lectura del
manifest per recordar totes les
víctimes i prendre consciència col·
lectiva de la necessitat de canviar la
nostra societat.
Per tal de conscienciar també la
població més jove es va realitzar un
taller de rap. Un viatge del rap més
global al rap de resposta feminista a
càrrec del grup Las WITCH que va
permetre als joves aprendre l’estil
i la forma d’aquest tipus de música
tot reflexionant sobre la importància d’aturar el sexisme.
Als instituts també es van realitzar tres tallers per l’alumnat de
tercer d’ESO dins del Pla d’Igualtat
tractant el tema.
Enfocat a la població en general,
el dissabte 26 durant tot al matí
es va poder veure al mercat un
performance titulada «Donar veu»
que també va tenir com a objectiu
conscienciar sobre la societat mas-

clista on vivim i que moltes vegades
tendim a normalitzar.
Mitjançant tots aquests actes,
l’Ajuntament va voler insistir en que
cal fer un esforç per recordar que no
podem fer normal allò que no ho és.
Cal aturar les violències masclistes
en totes les seves cares i amb la
consciència i el treball de tots i totes
farem la lluita més profitosa.
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Des del passat mes de setembre s’està impulsant l’Oficina Municipal de
Projecció Local i Emprenedoria (OMPLE) amb l’Uriel Montesinos com
a tècnic de referència.

Nou Caporal a la Policia
Local de Navàs

Consolidem l’OMPLE!
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En aquests pocs mesos, ens hem
centrat en dues branques: la de l’emprenedoria i autoocupació (atenent i
assessorant a les persones que volen
iniciar un projecte, dinamitzant
activitats formatives amb cursos,
xerrades, tallers... o gestionant
l’espai de coworking ampliant els
equips informàtics), i la d’orientació i inserció laboral (entrevistant
individualment a les persones que
es troben en situació d’atur o que
volen canviar de feina, ajudant-los
en l’elaboració del currículum,
iniciant formacions per millorar
l’ocupabilitat del usuaris del servei
o gestionant les ofertes de treball
amb l’objectiu de facilitar la informació als joves de Navàs a través de
la Garantia Juvenil).
Us deixem amb una breu memòria del servei durant aquest mesos,
a la web (omple.navas.cat) podeu
trobar-la més detallada:

Resultats obtinguts
Emprenedoria i autoocupació
• Assistència a la Xerrada informativa Mengem Bages: 70 estudiants
de Cicles Formatius.
• Més de 20 entrades a la web
• Assistència a la Xerrada Ajuts
Leader: 14 persones
• Assessoraments a emprenedors: 5
• Persones assessorades: 6
Orientació i inserció laboral
• Persones incorporades al servei: 17
• Sessions de tècniques de recerca
de feina: 103
• Sessions d’orientació: 94
• Insercions obtingudes: 26
• Gestió d’ofertes de treball: 20
• Persones assistents al Club de la
Feina: 78
• Persones assistents al curs de
català: 19

Taller d’autoprotecció,
primers auxilis i DEA

El passat 17 de desembre es va realitzar a la sala d’actes de la Biblioteca un curs sobre autoprotecció,
primers auxilis i DEA adreçats a les
entitats esportives del municipi.
Hi van participar entrenadors
del Club Esportiu Navàs i el Club
Natació Navàs i personal de l’Eix.
De cara a aquest any se’n programarà un altre per tal que totes aquelles

entitats que no hi han pogut participar s’hi puguin inscriure.
A Navàs disposem de 3 desfibril·
ladors externs automàtics (DEA) als
equipaments esportius més importants: pavelló municipal, camp de
futbol i al complex esportiu l’Eix.
Per això és de vital importància que
els entrenadors i usuaris d’aquests
equipaments estiguin formats i
preparats per qualsevol tipus de
situació.
Mitjançant aquest curs es van
poder donar eines per aprendre a
reaccionar davant d’una situació
de risc, tenir clars els passos que
cal fer i aprendre a utilitzar el DEA
amb seguretat.

Des del dia 10 de desembre
tenim nou Caporal a la Policia Local, en Gustavo Grados
Caro. Fa gairebé nou anys que
treballa al nostre municipi, per
tant és un gran coneixedor
del territori. Entra amb tota
la il·lusió i ganes que mereix
el càrrec. La proximitat i la
prevenció seguiran sent els
protagonistes. Aprofitem per
desitjar tota la sort del món al
Gustavo i al Jordi Martinez, el
caporal sortint.

Garantia Juvenil

El programa de Garantia Juvenil
és una iniciativa europea que
vol facilitar l’accés al mercat de
treball dels joves d’entre 16 i 30
anys. A Navàs, des de la regidories de Promoció Econòmica i
Joventut ja hem contractat dos
joves a l’Ajuntament i n’hem
apuntat una trentena al programa. Ara, amb l’objectiu d’arribar
a més joves i facilitar-ne la inscripció, ens hem coordinat amb
el Consell Comarcal i tindrem
la tècnica de referència, Carla
Cases, cada primer divendres de
mes a l’oficina de l’OMPLE (Plaça
de l’Ajuntament, 8); la seva tasca
serà la d’inscriure els usuaris
i informar-los de les diferents
formacions i treballs que es
puguin adaptar al seu perfil, amb
l’objectiu final de tenir tots els
joves navassencs ocupats!

Obres al
Club d’Avis
Una de les fites importants que ens
havíem proposat aquesta legislatura era que un dels espais més
utilitzats del nostre poble tingués
totes les comoditats i garanties
perquè totes les activitats que s’hi
puguin fer, tothom s’hi senti més
a gust.
Des del primer trimestre els
Serveis Tècnics es van posar mans
a l’obra i van elaborar un projecte
que ens ha permès, amb el pressupost que teníem previst invertir-hi,
fer un rentat de cara a la Sala
Polivalent.
Era una obra que havíem de
començar i acabar durant l’any.
Anaven passant el mesos i tots el
tràmits seguien lentament però
segurs. Es van començar les obres
a l’octubre i per Cap d’Any ja hi
vam poder fer el sopar i donar la
benvinguda al 2017.
Les millores que hi hem fet han
estat: la instal·lació de calefacció i
aire condicionat que hi donen un

confort total, les parets laterals i el
sostre forrats amb fusta, totes les
vidrieres amb vidres insonoritzats,
cortines noves, escenari per estrenar i sortides d’emergència.
Com que amb la negociació amb
el proveïdors vam poder millorar
preus, hem pogut posar-hi una
pantalla amb un projector, i amb
això també podrem donar noves
prestacions a la Sala. A més,
també podrem també canviar els
finestrals de les sales que donen al
passeig.
L’obra es va executar per fases.
Primer es va fer la instal·lació de
la calefacció i aire condicionat,
després el fuster va folrar les vidrieres laterals amb fusta i per acabar
es van posar el vidres. Al mateix
temps es va polir del terra.
Val a dir que les obres de paleta
les van fer el operaris de l’Ajuntament i la coberta de fusta i l’enllumenat de la sala també ho van fer
el electricistes de l’Ajuntament.

Remodelació de la Sala
Polivalent per adequar-la a les
normatives legals i canviar
les instal·lacions elèctriques de
les sales del primer pis.

Pressupost inicial: 186.041,13€
Aluminis Picas:
Tancaments
46.951,63€
Comaposada:
Instal·lacions
43.442,82€
Decor 9: Aplacat fusta
17.213,46€
Sonitecnic: Projector
3.871,01€
Merceria Pujol:
Cortines
10.491,91€
Sigma: Material divers
1.876,48€
Simcat: Vinils		 5.449,54€€
Centraldis: Mat. elèctric 6.041,15€
Vilargunte Group: Llums 459,90€
Simon: Polir terra
3.267,00€
Comat&Valco: Entarimat 8.047,08€
Metàl·liques Casas:
Finestres Passeig
14.260,13€
Grues Navàs: Contenidors 700,00€

Despesa final: 162.972,11€

I Cursa solidària

Voluntaris, els Desmuntamarges,
l’Eix, la UBIS, Protecció Civil i l’I.E.
Sant Jordi hi van donar suport.

El 18 de desembre la Taula Solidària va organitzar la primera Cursa
Solidària per recaptar aliments.
Aquest any per donar un impuls
nou a la Taula Solidària i per fer
més visible un dels projectes que
tenim més arrelats, com és el repartiment d’aliments, vam acceptar
el repte d’organitzar una cursa.
Feia uns anys que per aquestes dates, concretament per Sant
Esteve, juntament amb Canal N
organitzàvem la Marató.
Volíem sortir al carrer i el
millor era fer-ho corrent per Navàs.

Però érem conscients que sols no
ho podíem fer i vam recórrer als
qui en sabien: els Demuntamarges. Començàrem a parlar amb
l’Institut-Escola Sant Jordi per demanar-los voluntaris pel dia de la
cursa, la UBIS pels avituallaments
i a l’EIx i Protecció Civil per la gestió; tots s’hi van bolcar de ple.
Per inscriure’s només calia portar aliments pel nostre projecte, i
finalment vam recollir 210kg entre
llet, pasta i conserves.
El dia ens va acompanyar amb
un sol esplèndid. Els voluntaris de

l’institut, una trentena, van ajudar
a la Policia Local i a Protecció
Civil a que la Cursa recorregues el
circuit marcat pel poble sense cap
incident.
A la cursa infantil de 1000
metres s’hi van inscriure 12 nenes i
nens, i a la cursa de 5000 metres hi
van participar 61 corredors.
Després de fer-ne una valoració molt positiva, hem pensat que
després de la primera ha de venir
la segona i ja us podeu preparar
perquè aquest any en farem una
altra!
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Festes de Nadal enfocades
al públic familiar
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La regidoria de festes, conjuntament amb la comissió de festes i les
entitats van preparar un programa
que incloïa fins a trenta activitats
que es van allargar des del 17 de
desembre al 8 de gener.
La prioritat de la regidoria de
festes va ser la de potenciar els actes destinats al públic familiar, i en
aquest sentit, destaca l’ampliació
de l’oferta del Jugamenut, el parc
infantil de Nadal de Navàs, que
enguany celebrava la segona edició
i que va afegir activitats, així com
també va allargar l’horari. El Jugamenut va ser novament un èxit i hi
van participar més de 800 persones
que entre el 27 i el 29 de desembre
van passar pel Pavelló de Navàs.

Un any més, Navàs
va viure el Nadal
intensament.
En la mateixa direcció, la regidoria va programar un espectacle
infantil el dia 31 de desembre
coincidint amb l’aparició de l’home
dels nassos al carrer de l’Església.
Una actuació que s’emmarca dins
del programa cultural “Testimoni
Escènic” del qual n’és membre
l’Ajuntament de Navàs.
Les altres novetats d’enguany
van ser: una cursa solidària, el
retorn d’una orquestra al Ball de
Nadal i la creació d’un nou himne
nadalenc per fer cagar el Tió.

El I Concurs de Relats Breus
ja té els seus premiats

El navassenc Xavier Mas Craviotto
s’ha alçat amb el primer premi,
valorat en 350€, per l’obra «El do
de la paraula»; mentre que el segon
premi, de 200€, ha recaigut en
l’obra «La comprensió», de l’autor
barceloní Artur Garcia Fuster; i
el tercer, valorat en 100€, se l’ha
endut en Marc Sabadi Brugués, pel
relat «El combat».
L’acte d’entrega de premis es
va dur a terme el passat dissabte a

l’església de Palà de Torroella, que
va il·luminar espectacularment
Roger Camprubí, essent el preludi
del concert solidari a càrrec de la
Gemma Vilanova i en Martí Riera.
En l’acte, Genís Rovira, regidor
de Cultura i membre del jurat –
juntament amb en Jordi Garriga,
l’Anna Comellas i la Nuri Artigas–,
va expressar la seva satisfacció per
«l’èxit incontestable del I Concurs
de Relats Breus celebrat a Navàs,
ja que s’han rebut noranta dos
originals», i va afegir, a més, que
s’havia aconseguit arribar més enllà «del Principat, rebent originals
del País Valencià». Per tots aquests
motius va anunciar una nova
edició del Concurs de cara a l’any
vinent.

Setmana de la gent
gran 2016
Un any més ha tingut lloc la
Setmana de la Gent Gran, que
organitza la junta del Club d’Avis
amb l’Ajuntament de Navàs
amb la col·laboració del teixit
comercial.
Durant aquesta setmana
es van realitzar les següents
activitats: taller de risoteràpia,
xerrades sobre els «Accidents
domèstics a la llar» i «Bon ús de
la medicació», i com a cloenda, el
dia 9 va tenir lloc un espectacle
musical.
En definitiva, al Club d’Avis
es van dedicar aquests dies a la
gent gran, a donar resposta a les
diferents inquietuds, a les quals
en van poder gaudir els socis i
els no socis, de casa i de fora, ja
que el Club d’Avis és un espai viu
amb les portes obertes a tots i
tothom.

Els pressupostos
participatius

Un total de 712 navassencs i navassenques, el 13,9% del cens cridat a
votar (a partir dels 16 anys), han
votat els pressupostos participatius de Navàs i han decidit el destí
de 120.000€ dins dels pressupost
municipal. Enguany, des de l’equip
de govern es va decidir canviar la
dinàmica, amb la voluntat de fer-los
més justos i equitatius, per aquest
motiu, es va crear l’apartat «Quines
àrees milloraríeu?» i «fem-ne una
de grossa», a més de l’habitual «Els
petits canvis són poderosos», tots
tres apartats dotats de 40.000€.
Finalment, un cop fet el recompte
de vots, obert al públic, van sortir els següents resultats:

Quines àrees
milloraríeu?
Els 40.000€ destinats s’han repartit
tenint en compte el nombre de vots
rebuts per cada àrea, mitjançant
una regla de tres.
- Manteniment de carrers: 12100,32€
- Parcs i jardins: 6394,99€
- Formació per a l’ocupació: 5485,89€
- Manteniment de camins: 4514,11€
- Edificis i instal·lacions esportives:
3542,32€
- Activitats culturals: 2194,35€
- Joventut: 1974,92€
- Festes: 1849,52€
- Xalar a la secundària: 1222,57€
- Fires: 721,01€

Fem-ne una de
grossa
Els 40.000€ han anat destinats a
l’opció més votada.
- Manteniment de les voreres en
general: 137 vots

Els petits canvis són
poderosos
Les propostes més votades.
- Fer camals de cascavells, 114 vots
(148,54%)
- Arranjament pas Circumval·lacióCtra Viver, 140 vots (126,29%)
- Peveter Plaça Gaudí, 32 vots
(125,09%)
- Compra de 5 para-sols Eix, 113 vots
(116,24%)
- 50 anys escoltes Ali-Bei, 170 vots
(86,68%)
- Estufa AAVV el Mujal, 165 vots
(77,40%)
- Estació meteorològica Castelladral, 157 vots (65,75%)
- Camí ctra de Cardona de Palà, 242
vots (60,38%)
- Parc infantil barri Cal Miquel, 256
vots (60,04%)
- Parc infantil Parc de l’Estació, 190
vots (49,51%)
- Cadires Escola de Música, 128 vots
(44,81%)
- Bancs i il·luminació al passeig, 250
vots (36,65%)
- Skate Park, 208 vots (35,87%)

Concurs de Cinema i
Vídeo de Navàs

El retrobament inesperat i inquietant de dues persones que viatgen en el transport públic d’una
gran ciutat, dos suposats excompanys de classe, és el fil argumental del curtmetratge «Classmate»,
de Javier Marco, guanyador del
Concurs de Cinema i Vídeo de
Navàs, que organitza Fotofilm
des de fa 35 anys. «Classmate»
posa a prova la feblesa dels
records d’infantesa i juga amb
sentiments prestats.
L’acte de cloenda del concurs
i lliurament de premis es va fer
l’últim diumenge de novembre
a la sala d’actes de l’EDN, amb la
sala plena de públic. Enguany al
certamen cinematogràfic dedicat
a la ficció, si van presentar 213
treballs. El segon premi va ser per
«Apolo 81«, del valencià Óscar
Bernàcer, amb un trepidant joc
de rol. El tercer guardó va ser per
la pel·lícula «Nini», de David Moreno, que dóna vida a un modern
Robin Hood i pràcticament sense
diàleg. Els guardonats van enviar
vídeos d’agraïment, mentre els
promotors del concurs van destacar l’alt nivell dels curtmetratges que han competit en aquesta
darrera edició.
La Coral de primer i segon de
l’Escola de Música, un duet de
veus i l’actuació de l’Orquestra
del mateix centre van posar la
banda sonora a l’acte.
En aquesta ocasió, i per primera vegada en 35 anys, l’Ajuntament de Navàs va aconseguir
una subvenció de la Diputació
de Barcelona, dotada en 1000€,
per ajudar a Fotofilm Navàs en
l’organització de l’acte.
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Punt de recàrrega de
vehicle elèctric

Estat del POUM
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Durant els més de tres mesos en què
es podrien presentar al·legacions al
POUM, se n’han recollit 32, que un
cop adjuntades per temes i/o zones,
les podem agrupar en 16. D’aquestes, 10 són temes individuals, 1 de
l’Ajuntament de Balsareny, 1 política i 3 de diferents zones. A primera
vista, la majoria d’aquestes al·
legacions es podran acceptar, però
n’hi ha un seguit que busquen un
benefici particular o personal que
no responen a la voluntat d’aquest
planejament i que es desestimaran.
En aquest punt del tràmit valorem
molt positivament la poca quantitat
d’al·legacions que hem rebut (l’any
2010 n’hi van haver 75), i si a més a
més hi descomptem les que només
busquen un benefici individual,
encara és un nombre més baix.
També valorem positivament que de
l’oposició només ERC n’ha presentat, de les quals una ja vam dir que

l’estimaríem el dia de la 1a aprovació inicial, i la resta defensen més
els interessos particulars d’alguns
propietaris que no l’interès general
del poble, cosa que ens estranya, ja
que fins i tot reclamen aspectes que
les al·legacions dels propis propietaris interessats no demanen. També
per últim volem posar de manifest
que en una xerrada a la Biblioteca
organitzada per l’oposició, el seu
tècnic va remarcar que el POUM
estava molt ben treballat i que els
problemes que es plantejaven eren
de caire polític o ideològic. Tant és
així que podem estar orgullosos que
altres municipis s’han interessat i
han vingut a consultar com estem
tramitant el nostre POUM, especialment per un dels grans problemes
a solucionar ara mateix, el dèficit
històric de zona verda, sobre el qual
ens movem amb diverses possibilitats que s’han d’acabar de valorar.

Obres d’ampliació
del cementiri

Des del mes de novembre s’estan
duent a terme les obres d’ampliació
del cementiri de Navàs. Les obres
consten de la construcció d’una nova
filera de nínxols a la zona nord, 20 en
total, ocupant una part del terreny
disponible. A més, s’han aprofitat les

obres per realitzar algunes reparacions a les teulades i nínxols que
estaven malmesos. Per últim, s’ha
construït un columbari (espai per
dipositar les urnes amb les cendres
dels difunts) al costat de l’entrada.
En aquest nou espai hi haurà lloc
per a 20 urnes. Amb la finalització
d’aquestes obres començarà un període de regularització del cementiri,
ja que en molts casos el propietari
del nínxol està enterrat a dins o s’hi
han detectat irregularitats. A partir
de l’any 2018 no es farà cap enterrament si el nínxol no està en regla.

Si heu passat per l’Ajuntament
les últimes setmanes, haureu
pogut comprovar com una de
les places d’aparcament està
pintada de verd i s’hi ha instal·lat
un punt de recàrrega de vehicles
elèctrics. Actualment estem
a l’espera que la distribuïdora
elèctrica ens faci el subministrament per tal de poder contractar
el comptador a una comercialitzadora d’energies renovables i
d’aquesta manera tancar el cicle
sense produir cap emissió de
CO2. Un cop el punt estigui en
funcionament, els i les usuàries
que el vulguin utilitzar hauran
de passar per l’Ajuntament i sol·
licitar una clau per obrir l’armari
i una targeta per activar la càrrega, amb un cost total de 10€. De
moment aquest serà l’únic preu
a pagar per carregar els vehicles
en aquest punt, ja que l’electricitat no tindrà cap cost.

Navàs amb els refugiats

El balanç de la recollida de roba
d’abric ha superat les expectatives de la Taula Solidaria amb un
resultat de 1.524 anoracs, 709
mantes, 16 tendes de campanya,
74 sacs de dormir, 78 edredons i
200€ en metàlic.

Fent poble

Penya Barcelonista

Isidre Soler – Filaborres

Cent anys de futbol

Més de 160 dibuixos es van presentar
al concurs organitzat per la Penya
Barcelonista de Navàs. Els participants
van rebre un diploma personalitzat,
un carnet de soci de l’entitat, una bufanda, una pilota firmada per tots els
jugadors del Barça, entrades pel bàsquet i un calendari. Els guanyadors de
quart a sisè són: Arnau Pujols Frank,
Berta Fusté Bosch, Enric Xifré Bascuas
i Jana Melero Vidal. De Primer a Tercer
els guanyadors són Clàudia Serra
Camprubí, Oriol Gallardo Guals, Manel
Silvestre Matamala, Abril Pajerols
Latre, i Martí Boixader Noguera.

Isidre Soler, “Filaborres”, (1918-2008), va
passar més de 50 anys de la seva vida
a Castelladral, on se’l reconeix encara
avui com un bosquerol de soca-rel,
pagès, escriptor autodidacta, amant
de la natura i expert coneixement del
territori municipal. Vuit anys després
de la seva mort, l’AAVV de Castelladral
l’ha recordat en un acte íntim, emotiu i
ple de memòria viscuda. Els seus amics
Ton Obradors, Susanna Ribera, Jaume
Obradors i Maria Estruch, van oficiar un
acte de reconeixement que va aplegar
unes 80 persones, amics i veïns de
Castelladral, familiars i gent que havia
conegut l’Isidre Soler. Els presents es
van conjurar per plantar un teix en
algun indret de Castelladral en record
perenne del «Filaborres».

La celebració d’un segle de futbol
a Navàs va tenir moments estel·lars
com un dinar de germanor amb 250
persones, l’estrena del primer himne
del Club Esportiu Navàs i el reconeixement públic a una dotzena d’expresidents de l’entitat.
El futbol base ha estat el protagonista indiscutible de la festa dels Cent
Anys de Futbol a Navàs, amb una jornada que ha començat amb partidets
de l’escola de futbol, una exposició de
fotografies històriques i la trobada de
diferents generacions de futbolistes,
entrenadors i membres de juntes
directives.
L’estrena de l’himne del C. E. Navàs, cantat a capela per Guillem Obradors (lletra i música) Carla Galiot i la
Coral Nova de Navàs. Des de principis
de segle XX el Club Esportiu Navàs ha
estat un referent esportiu i una baula
d’integració social. Avui hi juguen més
de 200 joves, amb el primer equip a IV
Categoria Catalana Grup 1.

50 anys d’escoltisme
L’Agrupament Escolta Ali Bei de Navàs
celebra aquest any el 50è aniversari,
amb un programa divers d’activitats i el retrobament de les diverses
generacions que han format part del
moviment. L’entitat promou el lleure,
la formació, el servei als altres i el
compromís amb el país. Les branques
en actiu són: Castors, Llops-Daines;
Rangers-Guies; Pioners-Caravel·les;
Truc i el Consell d’Agrupament. L’inici
de l’activitat va començar el 1967 i
des de 1973 el Cau dels escoltes està
ubicat a la Llar, al costat de l’església.
L’any 2002, l’Agrupament va ser reconegut amb el Premi Flama a la Cultura
Popular.

Premi Lacetània
El doctor en Ciències Quimíques i
màster en Medi Ambient, Josep Maria
Casas Sabata, de Navàs, ha estat guardonat amb un dels premis Lacetània
de comunicació que atorga Regio7, pel
programa de ràdio a La Veu de Navàs
«Ciència a l’abast de tothom», que dirigeix i presenta des de fa 16 anys.
Josep Maria Casas, nascut a Cercs
l’any 1943 i resident a Navàs des del
1969, ha dedicat tota la seva vida a
l’ensenyament, a l’Escola Diocesana
de Navàs i a la Politècnica de Manresa.
Va ser guardonat amb el Premi Flama
l’any 1999.
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Relleu al Mujal

Estrelles d’Or

35 anys de ràdio

Els veïns del Mujal van aprofitar el
dinar anual que fa l’AAVV la Llar, per
agrair la tasca del seu expresident,
Climent Bagués, que al llarg de més
de 20 anys ha estat la cara visible de
l’entitat. El nou president de l’associació, escollit recentment, és Ramon
Estruch, el qual va lliurar a Climent
Bagués una placa commemorativa i,
a la seva esposa, un ram de flors. El
reconeixement es va fer en el decurs
d’un dinar amb unes 40 persones.

Més de 350 persones van omplir la
pista del Club d’Avis en la presentació
d’un espectacle musical a càrrec del
conjunt ‘Estrelles d’or’, que es presentaven per primera vegada en societat
a Navàs, en la cloenda dels actes de la
Setmana del Soci.
La música i la interpretació van
ser els fils conductors de l’espectacle, una mescla de gags, acudits,
coreografies, balls i cançons, amanit
amb un vestuari impressionant i una
ambientació de decorats, so i llum
sorprenent.
El president del Club d’Avis, Eliseu
Fontanet, va presentar l’esdeveniment
i va donar la benvinguda al públic que
una hora abans ja omplia la sala.
En una breu intervenció, el regidor de Drets Socials, Agustí Serra de
l’Ajuntament de Navàs, va felicitar a la
junta i als 26 participants de l’espectacle Estrelles d’Or. Agustí Serra va
anunciar un seguit de millores al Club
d’Avis, com el projecte d’aïllament
acústic de la pista, que es va estrenar
oficiosament amb el sopar de cap
d’any del Club d’Avis.

Aquesta temporada l’emissora municipal La Veu de Navàs fa 35 anys, i
els seus col·laboradors ho van voler
celebrar en companyia d’oients i
amics amb unes jornades de ràdio en
directe.
Els dies 22 i 23 de desembre a
la Sala de Plens de l’Ajuntament, els
oients no només van poder escoltar
La Veu de Navàs, sinó que també
van poder sentir-la de prop i veure
en directe la tasca dels locutors, col·
laboradors, i tècnics de la ràdio.
Van fer 12 programes en rigorós
directe amb les millors entrevistes,
actuacions, classes magistrals, notes
d’humor, bona música, sorpreses,
obsequis... tot en bona companyia.
Les emissions en directe van comptar
amb la presència de públic a la Sala
de Plens de l’Ajuntament.
Actualment La Veu de Navàs
ofereix 12 programes propis gràcies a
la tasca altruista de 22 col·laboradors
i de la seva directora Elisabet
López.
Per a més informació:
www.laveudenavas.navas.cat

EDN - Finlàndia
Uns quants alumnes i dos professors
del grup d’Erasmus+ de l’EDN van estar treballant a l’escola GHB de les Illes
Aland, a Finlàndia, temes relacionats
amb l’art. Els alumnes van transformar antigues fotografies en quadres
d’art abstracte utilitzant materials
reciclats i van pintar quadres utilitzant
l’aplicació Prisma. També van folrar
mobiliari amb fotos dels diferents
països i van generar espais en 3D per
visualitzar-les més tard amb ulleres de
realitat virtual.

Concert de Cap d’Any

Mercat del Regal

Carles Pachón

Començar l’any a Navàs amb el
concert de l’Orquestra Selvatana és
ja tota una tradició al nostre poble.
És el sisè any consecutiu que aquesta
Orquestra convoca unes 500 persones
de Navàs i de pobles veïns al pavelló
esportiu. Els assistents van poder
gaudir d’un concert-espectacle amb
peces molt variades, acompanyades
d’imatges en una pantalla gegant,
des d’òpera, danses del món, musicals
fins a música catalana. L’acte, doncs,
organitzat per l’Agrupació Sardanista
de Navàs continua sent tot un èxit.

Per tercer any consecutiu la UBIS de
Navàs a dut a terme el Mercat del
Regal. El mercat vol donar cabuda a
tot el teixit comercial de la població,
juntament amb petits artesans i
entitats que es volen donar a conèixer
i que vulguin col·laborar a dinamitzar
el poble. Estem molt contens per la
línia ascendent que porta el Mercat
del Regal, en aquesta tercera edició
es va superar la trentena de parades
i la afluència de públic va ser notòria,
al nou escenari del Parc de l’Estació.
Hi van haver actuacions musicals
de Cramband i dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música Josep Mª
Castella, la presència de l’Emissari de
ses Majestats els Reis Mags i a primera
hora la primera cursa solidaria
organitzada pels Desmuntamarges i
la Taula Solidaria. Paral·lelament, els
comerciants del carrer de l’Església
van treure els seus productes al carrer,
acompanyats de música en directe i
diferents activitats que van omplir la
zona.

Els somnis del jove baríton navassenc
Carles Pachón es van fent realitat, a
base d’esforç, estudi i disciplina. L’any
2017 no podia començar millor per a
ell, ja que ho ha fet quedant en tercer
lloc del 54è Concurs Internacional de
Cant Francesc Viñas, i amb un debut
espectacular al Liceu de Barcelona,
on es va transformar en Fígaro i va
revolucionar tot l’auditori.
Ha més, ha obtingut altres premis
extraordinaris dins el mateix concurs
que li obren nous camins i noves
oportunitats, com ara
- Premi extraordinari, ofert per la
Fundació de Música Ferrer-Salat, a sis
cantants espanyols.
- Premi extraordinari, ofert per
l’Ajuntament de Moià i les Joventuts
Musicals de Catalunya, al millor cantant català.
- Premi extraordinari, ofert pel Teatre
Real de Madrid, als cinc primers guanyadors del premi oficial.
- Premi extraordinari, ofert pel Festival
Castell de Peralada, a un guanyador
del premi oficial.
- Premi extraordinari, ofert per l’European Opera Centre, a un cantant
europeu.
- Premi extraordinari, ofert per l’Acadèmia Internacional de Música Elena
Obraztsova, a dos cantants.
- Premi del públic assistent a la prova.

Creativitat professional
La primera Trobada per Compartir va
resultar una interessant i creativa barreja d’experiències professionals amb
l’art com a fil conductor, en el marc
bucòlic del jardí de cal Batlló.
Modistes difícils de classificar,
joies, pintura, disseny, menjar, ioga i
mantres, tot amanit amb bona música
en directe i la voluntat de crear i
barrejar-ho tot. Aquesta ha estat la
proposta creativa i innovadora d’un
grup de dones de Navàs.

Viatge en el temps
La visita guiada a Sant Cugat del Racó
i el Pla de Sant Pere, en el marc de la
Jornada Europea de Patrimoni, va ser
un viatge en el temps, de la prehistòria als nostres dies. El recorregut va ser
guiat per la filòloga Maria Estruch.

Donada la quantitat d’actes que genera la riquesa i vitalitat del món associatiu navassenc, no ens ha estat possible reflectir totes les activitats realitzades
al municipi durant aquest període, malgrat que totes són importants.
Podeu ampliar la informació al web municipal: www.navas.cat
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Els representants del PSC de Navàs han declinat
participar en aquest número de La Plaça.

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) va néixer el passat mes de Juliol per encarnar una ciutadania
que amb tota naturalitat es defineix com a sobiranista i
que té ganes de fer un país de qualitat pel seu potencial
econòmic però sobretot pel seu potencial humà, d’iniciativa, creativitat, coneixement, investigació, obertura
al món i defensa de la llibertat i de la igualtat d’oportunitats. Volem ser el partit de la reforma, el progrés i la
modernitat, el partit que dóna respostes en els temps
incerts de transició mundial que estem vivint.
CREIEM QUE TEMPS NOUS NECESSITEN PARTITS POSATS AL DIA.
Seguint aquesta dinàmica de partit, a Navàs hem
encetat una nova forma de treball. Aportem amb esforç
idees, projectes i millores perquè l’actual equip de
govern de la CUP les valori. D’aquesta manera potser
aconseguirem que els diners que hi ha disponibles al
pressupost s’acabin invertint al poble. Actualment, això
no passa i aquests diners que cada any sobren, ja que
no es gasten, s’utilitzen per avançar crèdits als bancs.
Pensem que seria molt millor aprofitar-los, ja que estan
disponibles, i així tots els navassencs i navassenques
podem gaudir-los i fer les millores que tant convenen al
poble.
També destinem una part del nostre treball a fer
un seguiment de les accions de govern. No busquem
enfrontaments i som conscients de la nostra situació i
possibilitats al consistori, dos regidors a l’oposició. Tot i
això, en els temes més rellevants, com ara el POUM, no
se’ns ha informat ni fet participar en res. Demanaríem
al govern de la CUP que crees taules de treball amb tots
els partits polítics que tenim representació a l’Ajuntament per fer participar i si més no informar degudament. Entenem que el dia a dia és una gestió difícil de
fer partíceps però en temes tant importants com aquests
trobem a faltar aquest diàleg.
Aprofitem per recordar-vos els canals de comunicació que teniu per contactar amb nosaltres: cdcnavas@
gmail.com, www.facebook.com/ciu.navas, http://twitter.
com/#/ciunavas o quedant directament amb les nostres
regidores Katy Puig o Montserrat Mas. Volem ser una
eina útil per fer un Navàs millor.
Estem a la vostra disposició.
Molt bon any 2017!!!

Estimem el 2017

Malgrat els embats,
seguim i seguirem!

Encetem un nou any amb l’esperit de servei al poble que
ens caracteritza, treballant dur des de l’oposició. Tot i
la majoria absoluta de l’equip de govern de la CUP, ens
devem a Navàs i farem sempre propostes de millora, en
positiu, encara que segurament no sempre seran tingudes en compte.
El darrer any vam proposar la contractació d’un
crèdit per eixugar una de les sentències aprofitant els
interessos baixos i allargar el pagament a fi de disposar
de més diners. Inicialment ens van dir que no es podia
fer, però mesos mes tard se’ns va donar la raó i es va signar un crèdit. També hem proposat diverses al·legacions
al POUM, alertant de la perillositat de la requalificació
d’un terreny tan gran per fer un parc periurbà com es
proposa, ja que pot resultar una nova llosa financera a
les arques municipals. Hem explicat que s’augmentava
el rebut de les escombraries, tot i que l’any 2015 aquest
servei va tenir un superàvit de més de 40.000€. També
ens hem queixat de l’augment del 25% de l’impost de plusvàlues sobre la venda d’immobles, quan els darrers anys
els preus dels pisos no han parat de baixar. Hem exigit
més transparència als comptes de la festa major, i hem
fet ingressar els diners que es guardaven en un calaix.
Hem estat a sobre dels serveis municipals per tal que
els diners recaptats en el rebut de l’aigua s’utilitzin per
l’aigua i no pas per finançar l’EIX o les reparacions i el
manteniment d’altres temes. Vam presentar una moció
explicant el cost elevat dels serveis funeraris al nostre
municipi i proposant mesures per cercar plegats una
solució.
Hem treballat molt pel poble i ho continuarem fent,
ens escoltin o no. Les nostres idees sempre seran posades a disposició de qui ens governi, amb generositat i
amb l’únic objectiu del bé comú. Esperem que el 2017 ens
porti un millor poble en un país independent. Esquerra
hi continuarà treballant. Incansablement. Com sempre.
És la nostra manera d’estimar Navàs. És la nostra manera d’estimar Catalunya.

Deixem enrere un any mogut, on hem vist de prop els
embats d’un estat espanyol que reprimeix la llibertat
d’expressió. A casa nostra ens han detingut en Jordi, veí
de Navàs, per cremar fotos d’un cap d’estat que no ha votat ningú, ens han processat la Venti per no treure l’estelada de l’Ajuntament, i a en Joan per fer una metàfora
amb ous i truites al Ple. I això acaba de començar.
Amb tot, continuem treballant, no hem parat ni un
sol moment, hem engegat el projecte Navàs SA, innovant
en les festes i fires, consolidant l’OMPLE, arranjant
camins i espais de tots i per a tots, enllestint un POUM
pensat per a les persones, fent ordenances més redistributives i pressupostos més participatius, fent més
propers els 80 km2 de municipi, fent polítiques d’estalvi
energètic, estant al costat de tots i cada un dels actes
que es fan al municipi i de totes les entitats. I malgrat
tot, malgrat la feinada –si bé és ben cert que mai n’hi ha
prou– alguns diran que no estem fent res. Entenem que
hi ha d’haver oposició i crítiques, sempre i quan aquestes estiguin ben argumentades i serveixin per millorar
el nostre municipi. El que no entenem és que al ple es
demanin coses que no s’han fet a cap municipi com
eliminar l’impost de plusvàlues, nosaltres hem optat per
augmentar-lo als pisos que canvien de mans en períodes
d’entre 1 i 5 anys. Ho hem fet per combatre l’especulació,
penseu-hi. Vosaltres sou dels que us podeu comprar un
pis cada 5 anys? Nosaltres, no. També se’ns ha criticat
que augmentéssim l’IAE, un impost que només s’aplica a les empreses que facturen més d’1M€ (la majoria
bancs i immobiliàries).
Encetem un any en el que seguim treballant per
Navàs i seguirem treballant perquè la nova República
sigui realment justa. Una República on no es retalli en
l’àmbit públic per afavorir el privat, on la cultura tingui
uns impostos més baixos que el joc, i on no es pugui
especular amb l’aigua, l’energia o l’habitatge. Feliç
2017!
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HIVERN 2017

El Cicle de Memòria Històrica es va tancar
amb una excursió pels diferents escenàris de
la Batalla de l’Ebre.
L’actriu Meritxell Yanes va interpretar
l’obra Kilòmetres.

20

Durant tot el mes de novembre passat, des de la Regidoria de Cultura
es va voler fer memòria organitzant el II Cicle de Memòria Històrica de
Navàs, amb un resultat final, tant de contextualització com de públic,
més que satisfactori.

Continuem fent
memòria
La inauguració del cicle, a càrrec de
l’historiador Jordi Algué i l’alcalde
Jaume Casals, va servir d’excusa per
presentar el llibre Tocats pel vent.
Cinc històries humanes de Brigades Internacionals i la Guerra Civil, de Jordi
Martí-Rueda, el qual ens va apropar
un dels fenòmens més singulars, els
brigadistes internacionals que van venir a defensar la república espanyola.
També a la biblioteca es va inaugurar
l’exposició «La lluita per l’oportunitat
de viure. Les dones durant la segona
república, la guerra, el franquisme i
la construcció de la democràcia».
Durant el cicle es van presentar
dos llibres més: el primer fou a Castelladral, un marc incomparable per
descobrir Emboscats. La guerra dels
qui no hi van anar, d’Esther Miralles,
un llibre dedicat a aquells que, per
diversos motius, van amagar-se per
no anar a la guerra. Finalment, la
prolífica autora Assumpta Montellà
va fer una classe magistral d’història
i una gran capacitat de síntesi de la
Batalla de l’Ebre amb la presentació
del llibre 115 dies a l’Ebre. El sacrifici
d’una lleva.

Amb la voluntat de voler tocar
totes les tecles per apropar la memòria històrica, es va apostar pel
teatre, la música i el cinema. Així,
l’actriu Meritxell Yanes va introduirnos en el llegat familiar de la seva
família, en la que va ser una obra
de teatre commovedora a partir dels
records familiars; una família que,
com el títol de l’obra, va fer Kilòmetres. La música, en canvi, va venir
de la mà de la Núria Conangla i
l’Àlex Castellana (228 cordes), i ens
van brindar amb un concert magnífic de peces universals i també
locals, amb l’acompanyament d’en

Josep Ma Simó, la veu transportadora als espais que ens evocaven
els textos històrics i literaris que
s’havien escollit per intercalar-hi.
Per la seva banda, el cinema va ser
a càrrec de Fotofilm Navàs, que van
projectar la pel·lícula Terra i Llibertat de Ken Loach.
Finalment, cal
destacar dues activitats: la primera, ja
feta al primer cicle,
és el «Cafè per la
memòria», que es va
fer a Navàs i a Palà
de Torroella, i que
esdevé essencial per
posar noms, data i
ubicació als centenars de fotografies
que es guarden a
l’Arxiu Fotogràfic (arxiufotografic.
navas.cat). L’última activitat, la que
va servir per tancar el cicle, fou una
excursió pels diferents escenaris de
la Batalla de l’Ebre; una cinquantena de veïns i veïnes de Navàs van
poder visitar el Memorial de les
Camposines, el poble vell de Corbera d’Ebre o el centre d’interpretació
al poble nou d’aquesta localitat.
Amb la voluntat de continuar
apostant per la memòria històrica,
conscients de la feina feta en els
dos cicles, ja estem treballant en un
tercer, perquè hem de recordar el
passat per recuperar la dignitat.

