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Navàs

Esquerra fa el Ple
En els darrers mesos hem intensificat la nostra tasca en els plens de la corporació municipal, fins al punt que l'ordre
del dia no tindria cap tipus d'interès per als navassencs i les navassenques si no fos per les nostres preguntes de
control i de propostes sobre els temes que creiem que cal posar sobre la taula, així com els precs que ens feu arribar.
Els plens són útils quan s'hi parla de coses que afecten el poble. És senzill, i així ho entenem des d'Esquerra. Heus
aquí els temes importants dels quals hem forçat a parlar-ne amb l'equip de govern.

Institut
Centre cívic
Subvenció Escola Sant Josep
Neteja dels parcs infantils
Senyalització de tràfic
Casal Sant Genís
Participació ciutadana
Arranjament tram sud del passeig
Deixadesa d'instal·lacions
Necessitats dels gossos
Aparcament al barri del carrer Castelladral
Façana històrica enderrocada
Comptes de la festa major
Comptes de l'Eix
PUOSC
Joves Actius
Policia Local
Manifest de veïns Ctra. de Castellet
Coordinació dinar, festa de la vellesa.
Ampliació escola bressol
Tendals escola bressol
Pati escola bressol
Antiga cooperativa “La Fraternitat”

Direcció residència d'avis
Patronat residència d'avis
Disc d'horari d'estacionament
Tala d'arbres Ctra. de Castellet
Antenes de telefonia mòbil
Senyalització rètols de Palà
Bicicletes i no motos per a la policia municipal.
Aprofitament baixos del centre esportiu de l'Eix.
Nou local serveis socials
Avançar l'horari dels balls de nit a la festa major
Mercat municipal
Dedicació d'un regidor del consistori
Sentencia judicial sobre el terrenys del 'actual Eix.
Estudi arqueològic “Collet de les caixes”
Viver d'empreses
Prospeccions de gas a Navàs
Incident entre la policia local i un veí del poble
Oficina d'atenció al ciutadà
Oficina dels serveis socials.
Proposta de disc Mestre Castella
Nou Reglament Orgànic Municipal
Situació d'interinatge treballadors municipals
Reglament d'usos del teatre municipal de Palà

Participació CiUtadana?
El mes de gener del 2008 vam proposar la redacció
d'una normativa que havia de permetre i regular la
participació ciutadana als plens. Ho vam fer amb
l'objectiu d'incentivar la participació de la gent en els
afers polítics del poble, un objectiu ambiciós, necessari i
complicat. Ambiciós i necessari perquè estem
convençuts que com més àmplia sigui la participació
més i millors propostes hi haurà, i la gent se sentirà més
escoltada i implicada, i entre tots aconseguirem que
l'habitant de Navàs se senti navassenc i no pas usuari de
Navàs.
És també un objectiu complicat: tothom té prou
maldecaps, urgents i individuals, per preocupar-se per
temes col·lectius. És per això que l'equip de govern

hauria d'incentivar qualsevol iniciativa que apuntés a la
implicació de la gent. I una d'aquestes és la proposta
d'Esquerra de permetre a tothom major d'edat poder
preguntar durant els plens.
El reglament que se'ns proposa signar, però, neix molt
allunyat d'aquests objectius, fins al punt que sembla que
persegueixi l'efecte contrari i posi traves per tal que
aquesta participació no es produeixi: no volen deixar
demanar cap pregunta que no formi part de l'ordre del
dia, no volen dret a rèplica, no volen que les respostes
quedin registrades i publicades... No volen, en definitiva,
participació ciutadana.
I és una llàstima! Navàs perdrà les propostes que de
ben segur podrien sorgir si se'ns permetés lliurement
l'exercici d'aquest dret.

Ambició, ineptitud o engany?
Un pressupost municipal és la previsió que fa
l'equip de govern dels ingressos i les despeses que
hi hauran durant l'any. És una eina que, usada
correctament, ajuda a planificar quines poden ser
les inversions per a aquell any i a preveure de
quants diners disposarà l'ajuntament. Tots
recordem que el
pressupost municipal
de l'any 2007 es va
aprovar a l'acabar el
setembre del 2007, un
fet ja per si sol prou
vergonyós. Aprovar un
pressupost quan ja
gairebé s'està acabant
l'any és greu, però
encara ho és més, ara
que disposem de la
liquidació d'aquell any,
constatar que les
desviacions són enormes.
En el pressupost estaven previstos uns ingressos
totals de 5.771.504,71€ i en la realitat només es
van ingressar 4.280.639.80€, el que se n'extreu
una diferència de gairebé 1.500.000€, una xifra
descomunal. Recordem que aquests números es
van preveure el setembre, és a dir: a les portes del
quart trimestre de l'any. Si mirem més en detall
aquests ingressos podem veure desviacions per
exemple de 198.000€ en la recaptació de l'impost
sobre vehicles, o bé de 200.000€ en la tassa de

recollida d'escombraries. Si el darrer dia per poder
pagar l'impost sobre vehicles era el dia 2 de maig, i
el darrer dia per pagar les escombraries era el dia 5
de juny, com s'explica que erressin en aquests
comptes, i amb una desviació tan acusada, si van
fer el pressupost el setembre?
Aquesta mateixa
pregunta la vam
adreçar al regidor
d'Hisenda en el ple de
novembre, quan es va
donar a conèixer la liquidació. Ens va contestar
dos mesos més tard, en
e l p l e d e g e n e r,
argumentant que la
causa d'aquestes
desviacions era que el
pressupost de l'any
2007 es va fer amb
molta ambició.
Una cosa és evident: o bé quan es va fer el
pressupost no es van mirar els comptes, el que
demostraria ineptitud per fer aquesta feina, o bé es
van mirar però es van inflar per enganyar el poble (i
ells mateixos), i poder incloure inversions que mai
no es farien aquell any, com per exemple la compra
dels terrenys per ubicar-hi el nou institut.
Ambició, ineptitud o engany. Que cadascú en
tregui les conclusions oportunes.

Empreses rovellades
Tot i que la zona industrial és una àrea situada molt a la vora del poble, gairebé
integrada dins del nucli urbà per proximitat, l'Ajuntament gairebé sempre hi ha viscut
d'esquena. És la zona pobra, on es genera riquesa, també és on sovint quan es fa
malbé qualsevol element urbà (paviment, senyals, etc.) passa temps i temps sense
arranjar-se. Una bona evidència d'això és el plafó informatiu que hi ha a l'entrada
d'aquesta zona i que hauria de facilitar la identificació de les empreses que hi són
ubicades. Contràriament, però, la informació que aporta esdevé incompleta i poc
entenedora, sense tenir en compte l'estat ruïnós en què es troba des de fa temps,
trencat i rovellat. Amb tot, esdevé un símbol que deixa entreveure una voluntat
escassa per cuidar la promoció econòmica del nostre poble. L'Ajuntament només es
recorda de les empreses i els comerços a l'hora de demanar que subvencionin
programes, festes, trofeus, etc. Llavors sí.
Caldria :
- Fer un mapa actualitzat d'ubicació de les empreses.
- Senyalitzar degudament aquesta zona per advertir a tanta gent que hi passeja del
perill que comporta en dies hàbils el fet de compartir carrer i voreres amb els
vehicles de càrrega i descàrrega.
-Oferir a empresaris i comerciants assessorament i suport, així com cursos de
formació i reciclatge.
Malauradament estem vivim temps difícils i convulsos en el món econòmic i, per tant, des d'Esquerra creiem que
ara més que mai convé que les activitats tant industrials com comercials rebin el màxim suport de les institucions a fi
de poder entre tots alleugerir aquesta situació.
Volem un Navàs actiu i dinàmic, i cal que l'Ajuntament s'hi posi de cara.

El Mestre Joan Teruel
El dia 27 de novembre Esquerra va presentar al ple
municipal una moció en la qual es proposava iniciar la
recuperació de la memòria històrica del nostre poble
amb la restitució de la dignitat del senyor Joan Teruel i
Munuera, com a símbol de totes aquelles persones i
entitats que van treballar per a la llibertat i els valors
democràtics, i van suportar la intolerància a causa de
llurs actituds personals i ideològiques, entre d'altres
conseqüències del franquisme. Aquesta proposta
incloïa per començar posar el nom del Joan Teruel en un
dels nous carrers del poble, a més de tenir en
consideració altres persones i entitats de l'època de la
República en totes aquelles accions que es poguessin
emprendre des de l'Ajuntament per tal d'iniciar la
normalització com a poble en la preservació de la nostra
història sencera, i no tan sols d'una part d'aquesta, la
dels guanyadors de la Guerra Civil, per poder començar
a superar la divisió creada des de l'època franquista i
enfortir-nos com a poble amb una cultura veritablement
democràtica.
I molts us preguntareu qui era aquest mestre
anomenat Joan Teruel i Munuera i per què cal prendre'l
com a símbol d'aquesta recuperació de la nostra
memòria històrica. Us en fem cinc cèntims.
Va ser mestre a Navàs durant l'època de la
República, i va exercir la seva professió a l'escola que hi
havia a l'antic edifici de la Cooperativa obrera “La
Fraternitat” (actual Escola de Música), des de l'any 1924

desagradables com a conseqüència del període
prebèl·lic. Un d'aquests fets significatiu va ser
l'assassinat del capellà, en el qual es va veure involucrat,
ja que el van acusar i difamar. A més, va patir les
conseqüències de la repressió franquista: l'exili. Un
home que inculcava als seus alumnes valors pacifistes,
que rebutjava les armes fins i tot contra els pardals i que
expressava sovint que “les meves armes són els meus
llibres”.
Aquest MESTRE no ha estat mai oblidat entre seu
alumnat, i s'ha format un col·lectiu d'exalumnes que no
ha parat de reivindicar la restitució de la seva dignitat, ja
que, com diuen se senten amb el deute moral de fer-ho,
per tot el que els va ensenyar i va fer per ells. Tant és així
que l'any 1989 van organitzar un autocar a Nerja, on
vivia darrerament, per anar-se a retrobar amb ell
després de tants anys, un viatge que es repetiria en més
d'una ocasió. L'any 1990 van aconseguir que la
Conselleria d'Educació de la Generalitat, amb el senyor
Josep Laporte al capdavant, concedís una placa d'honor
al mestre Joan Teruel i Munuera pels mèrits docents i
humans arran dels dotze anys que va exercir de mestre
al nostre poble. A més, li van anar a lliurar acompanyats
del llavors alcalde de Navàs, el senyor Claudi Plans.
Des de llavors ençà han organitzat recollides de
signatures i n'han aconseguit més de mil per tal de
reivindicar davant l'Ajuntament la seva figura al nostre
poble. Una i altra vegada, sense defallir, però sempre
amb resultats negatius.
Parlant amb les persones que formen el grup
d'exalumnes, totes ja molt grans d'edat, sentint la gran
estima cap al Mestre i els records i valors que els han
quedat impregnats per a tota la seva vida, només permet
plantejar-se un interrogant: com pot ser que un mestre
hagi deixat aquesta empremta tan forta, i quants ho
aconsegueixen? I una conclusió: havia de ser una bona
persona i un gran mestre.
Esquerra ens vam plantejar prendre la figura del
mestre Teruel i a través d'ell fer justícia també a tota la
gent que va haver de suportar tant dolor en aquella
època, recuperar la memòria història. La moció
presentada pel nostre grup polític, però, no va prosperar
a causa del vot desfavorable a la urgència per part de
l'equip de govern.

fins al 1935, i va arribar a impartir classe a més de 100
alumnes amb un sol ajudant.
Va ser un mestre que a causa de la seva implicació
en l'escolarització de tots els nens i les nenes (un fet
difícil en aquell temps!) i els seus mètodes didàctics més
que avançats als dels temps que corrien (fomentant
l'educació integral amb els consegüents valors
democràtics) va deixar una forta empremta que avui
encara perdura entre el seu alumnat.
Li va tocar viure al nostre poble en una època força
convulsa, al final de la República, quan van succeir fets

Al cap de dos mesos, abans del ple, Esquerra vam
tornar a reivindicar la proposta i vam demanar a la resta
de partits la nostra intenció d'arribar al consens. Es va
arribar a l'acord de presentar una moció conjunta
canviant la demanda de posar el nom a un carrer per la
de posar una placa amb el nom del mestre en el lloc on
havia exercit. Es faria justícia.
La sorpresa, però, la vam tenir quan vam rebre
aquesta suposada moció conjunta. La nostra moció,
amb la reivindicació més general d'inici de la
recuperació de la memòria històrica del poble, quedava
completament aigualida, d'allò parlar tan sols es va
respectar el fet de posar la placa esmentada, un fet que
ens satisfà prou per votar-hi a favor, però ja vam advertir
que continuaríem reivindicant tot allò que forma part de

la nostra curta història com a poble i que encara ara,
després de més de trenta anys de democràcia, no s'ha
normalitzat.
Tinguem ben present que la història ens permet
apel·lar al passat per comprendre el present i afrontar el

futur com a signe de cultura política de les societats
desenvolupades. Fins que això no succeeixi, a nivell de
poble com a nivell de poble, significa que no hem assolit
la democràcia plena i madura.

Alumnes Joan Teruel, 1933

Subvenció “anticrisi”
El president del govern d'Espanya, José Luis
Zapatero, té una particularitat curiosa: aconsegueix
denominar amb les seves inicials certes accions que fa
el seu govern. Pura publicitat molt reeixida, tenint en
compte els resultats electorals després de tantes
mentides. Si dels 400 euros que va prometre en
campanya electoral l'any passat tothom en va dir “la
paga ZP”, com si ell solet ens “regalés” els diners,
perquè és molt generós amb nosaltres (especialment
amb els catalans i les catalanes), enguany tenim la
subvenció ZP per aturar la crisi, i aquesta la rebem a
nivell de poble. Gràcies a ZP, doncs, Navàs té més d'un
milió cent noranta mil euros per gastar-se en un projecte
d'obra.
En aquest tema cal agrair l'alcalde Josep Oliva la
seva predisposició a parlar-ne amb tots els regidors, tot i
que la decisió era -i ha estat- de l'equip de govern. Es
tractava de presentar un projecte urgentment i
començar les obres en temps rècord per acabar-les a
final de l'any present. No tots els projectes que hom pot
pensar per a Navàs haguessin estat vàlids i factibles, ja
que les condicions de ZP eren molt estrictes. No podíem
fer, per exemple, un institut.
L'equip de govern ens va explicar que es decantaven
per ampliar l'ajuntament i ens en van explicar les raons.
En tres o quatre dies es decidia i ens van convidar a
comentar-los abans d'aquest termini (era cap de
setmana) si teníem alguna idea millor. I sí: Esquerra ens
vam reunir d'urgència i vam dir sí, tenim una idea millor.

I és que hi havia, hi ha i, a aquest pas, hi haurà, una
cosa més urgent que ampliar l'ajuntament, i és
l'adequació de l'Escola de Música a l'edifici modernista
de “La Fraternitat”.
A Navàs tenim un edifici ple d'història que s'està
deixant caure. La part central ja està tancada al públic
per perill d'esfondrament. Les condicions dels
professors, alumnes i pares a l'Escola de Música són
lamentables, i ja n'hem donat part sovint als plens.
Estem parlant d'exactament 222 alumnes enguany. 222
famílies que prenen part d'una Escola de Música que, tot
i ser jove, camina a passos agegantats al nostre poble. A
més, cal advertir de les nombroses promeses que des
del consistori han llançat a l'Escola maquillant una
indecisió política que fa temps que dura i que condemna
222 alumnes i pares, mares i professors a la
provisionalitat perpètua. A l'edifici, a més, hi anem
partits polítics a fer-hi reunió, altres entitats, s'hi fa
l'exposició d'artistes locals a la Fira de Tardor, etc.
Ho tenim clar: els “diners ZP” des d'Esquerra volíem
que anessin a solucionar aquesta deixadesa municipal, i
així li ho vam dir a l'alcalde tres dies després. Després
d'estira-i-arronses i de parlar-ne, l'equip de govern va
tirar endavant la seva iniciativa per ampliar
l'ajuntament. Amb tot, però, Esquerra vam saber
esgarrapar el compromís que els diners que han de
sobrar de l'obra a la plaça fossin per a millorar els espais
d'una Escola de Música que continuarà essent
provisional, però que ha demostrat sobradament al
poble que es mereix un tracte més digne.

