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1. Limitació dels sous dels càrrecs electes i millorar l’organització de l’Ajuntament. 

2. Transparència total en la gestió i l’administració, pressupostos participatius i estudiar 
la reducció de l’IBI.

3. Lluitar per aconseguir l’edifici físic per l’institut públic. Seguir treballant per aconseguir 
el batxillerat públic.

4. Desenvolupament i creació de l’OMPLE (Oficina Municipal de Projecció Local i Econò-
mica) i OMPLE jove. 

5. Contractar tota l’energia consumida per l’administració local a cooperatives i/o distibuidores 
d’energies 100% renovables. 

6. Millora de la carretera de Berga, nous pintats, badems i eliminació dels semàfors i millor 
senyalització vertical.

7. Desenvolupar tantes accions com sigui possible del Pla de Turisme.

8. Creació del carnet de l’aturat i rendes baixes. Descomptes a les persones en situació 
precària com els carnets dels jubilats o els joves. 

9. Aprovar el POUM amb les incorporacions de millora que calgui. Un planejament al servei de 
les persones i no dels interessos personals. 

10. Seguir dignificant la memòria històrica. Esclarir l’afer de la Cooperativa Obrera.

11. Creació d’una borsa de treball i d’habitatges enfocada al jovent.

12. Promoure que les llistes d’espera siguin obertes i consultables. Lluitar per tenir una 
ambulància a Navàs.

13. Vetllar per l’equitat entre tots els nuclis del municipi.

Algunes propostes destacades:
PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019
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ESPORTS
La pràctica de l’esport és sens dubte un hàbit positiu que afavoreix diferents aspectes de les persones. Ajuda a tenir 
una millor salut física i mental, és un element cohesionador social i pot ser també una bona eina per aprendre a 
treballar en equip i a adquirir valors positius. Lluny de l’esport professional, l’esport popular és a l’abast de tothom, 
i la pràctica del qual cal potenciar des de les entitats i des de les administracions, aportant recursos, infraestructures 
i alhora fomentant l’autogestió de les entitats i els clubs.
 Incentivar i promocionar les entitats esportives és un dels objectius que, dins les seves possibilitats, l’adminis-
tració ha de treballar. L’esport a l’escola, al carrer, a la muntanya, al gimnàs i també per a la gent gran. 
L’esport per a la salut individual i col·lectiva. L’esport com a eina d’integració social a la qual tothom hi té dret.

«L’esport a l’escola, al carrer, a 
la muntanya, al gimnàs i també 
per a la gent gran»

Fomentar la pràctica de l’esport popular

FEINA FETA
 Municipalització de l’equipament esportiu l’Eix.
 Creació del circuit fix d’orientació Castelladral - Sant Cugat.
 Foment del turisme esportiu (Pla de Turisme).
 Arranjaments al camp de futbol i vestidors de Palà de Torroella.
 Petites millores al camp de futbol i al pavelló poliesportiu.
 Creació de rutes saludables.
 Recolzament a les noves entitats esportives (Navàs Vertical, 
Desmuntamarges, entre altres)

72% compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Millorar el manteniment dels camps de futbol municipals. Aprofitament i arranjament dels voltants 
del camp de futbol, especialment del camp annex per tal que es pugui utilitzar amb millors condicions i no haver de 
construir una pista poliesportiva nova.

2. Esports i benestar social. Oferir als joves, aturats o sense recursos accés a les instal·lacions municipals 
amb algun monitor o especialista. Expandir-ho també a l’Eix amb quotes reduïdes per aturats.

3. Garantir la transparència de les entitats esportives i evitar el benefici personal.

4. Fer créixer la Festa de l’Esport, fent-la coincidir amb el dia de portes obertes a les instal·lacions esporti-
ves i introduint-hi esports alternatius i al medi natural, per potenciar-los. 

5. Control energètic i estalvi. Informar sobre el consum energètic dels equipaments i de les possibles mi-
llores. El 50% de l’estalvi energètic anual es torna al club en forma de subvenció. Publicar la despesa dels diferents 
equipaments esportius.

6. Potenciar el cros escolar i recolzar projectes de noves escoles esportives, per exemple l’escola de curses 
de muntanya dels Desmuntamarges. Més suport a “Emboscats”, la cursa de Palà de Torroella.

7. Cooperació entre les entitats esportives per poder fer activitats diferents a les habituals, potenciar el 
treball en equip i la convivència. Rendibilitzar l’Eix i simplificar els tràmits per tal que hi puguin accedir les entitats i 
les escoles, també les dels altres pobles.  Estudiar la rebaixa de preus per accedir a la piscina a l’estiu i ampli-
ar-ne l’horari. 

8. Continuar publicant els resultats esportius a la pàgina web, i a les xarxes socials per tal que tothom 
pugui estar al corrent i fer pinya en les grans ocasions. 

9. Crear i senyalitzar itineraris o rutes a peu, bicicleta i cavall al municipi. Promocionar el circuit fix 
d’orientació. 

10. Vetllar per la bona sintonia entre el CN Navàs i l’Eix i les activitats del Club Tenis Navàs (tennis i pa-
del). Així com amb la resta d’entitats del municipi.
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EDUCACIÓ
L’educació és un dels pilars bàsics de la nostra societat. Eduquem a l’escola, a casa, practicant esports, 
al cau o l’esplai. Tenim un sistema educatiu públic encara deficient, on hi manquen recursos, inversions, polítiques 
laiques i integrals. La inclusió de les emocions en l’educació dels nostres fills, l’autosuficiència i el sentit crític 
resten força pendents.
 La música és també un dels eixos educatius més importants en l’evolució educativa dels nostres nens i 
nenes. També cal recolzar sense excuses als espais d’educació en el lleure com l’AE Ali-Bei.
 L’educació és un concepte transversal, que no té fi, no podem parar mai d’aprendre.
 Tenim molt clar que l’educació és una inversió de futur.

«La lluita de l’Ajuntament per 
l’educació pública i de qualitat 
és el nostre compromís»

L’educació és el nostre futur

FEINA FETA
 Creació del projecte XALAR.
 L’Institut Públic ja és una realitat. Gràcies pares i mares.
 Obertura puntual d’aules d’estudi.
 Gravació d’un CD de músiques tradicionals de Navàs.
 Potenciació de l’Escola Bressol Municipal.
 Oposició ferma a la reforma de les lleis d’educació.
 Foment del consum de productes ecològics i de proximitat a 
les escoles del municipi.

 Actes i sessions formatives sobre l’educació emocional.

62% compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Lluitar per aconseguir l’edifici físic per l’institut públic, que anirà ubicat al carrer Pau Casals (prop del 
pavelló). Seguir treballant per aconseguir el batxillerat públic. 

2. El mes de juliol es realitzarà el Virus Bressol que ocuparà les tardes i també el matí de l’última set-
mana de juliol. 

3. Cercar un espai per fer les funcions de ludoteca pública.

4. Continuar amb la dinàmica iniciada a l’Escola Municipal de Música amb una coordinació constant 
amb l’equip docent, resum d’activitats a les xarxes socials i realitzar alguns concerts de l’Escola, com el de final de 
curs, al passeig Ramon Vall.

5. Creació d’un orientador professional vinculat a l’OMPLE  que assessori el jovent en el moment de cercar 
el seu futur laboral.

6. Potenciar cicles formatius vinculats a les mancances i fortaleses detectades en les diagnosis fetes 
sobre el món laboral.

7. Ampliar el projecte XALAR als 6 cursos de primària, actualment abasta 4 cursos.

8. Buscar projectes d’acompanyament extraescolar per alumnes de secundària en coordinació amb el 
RAIG i seguint la línia del XALAR. Figura del dinamitzador juvenil.

9. Continuar amb la dinàmica iniciada a l’Escola Bressol Quitxalla de xerrades pels pares, resum 
d’activitats a les xarxes socials, i realització d’enquestes de satisfacció.

10. Engegar el projecte de parelles lingüístiques, per realitzar intercanvis d’aprenentatge lingüístic en 
les dues direccions (ensenyar el català i aprendre altres llengües).

11. Recuperar el Consell Escolar Municipal i definir un Projecte Educatiu Municipal.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Vivim immersos en un món globalitzat, la llei del capital s’ha imposat gairebé arreu.  L’economia dels estats capitalistes 
treballa per uns pocs cada cop més rics. Treballa per les grans oligarquies i/o multinacionals. Però no a tot arreu és 
així, ni sempre ha estat així, cada cop és més gran l’onada que treballa per un model econòmic al servei de les 
persones, on el benefici no sigui econòmic sinó social. Això vol dir que hem de canviar la nostra manera de viure, 
fomentar economies solidàries, el cooperativisme, la banca ètica o les cooperatives financeres (d’economia 
real i no especulativa).
 Cal exigir la responsabilitat social de les grans i petites empreses, cal defensar la dignitat dels treballa-
dors i treballadores, cal garantir una administració publica transparent on la corrupció i l’amiguisme no facin omplir 
les butxaques a uns quants. Ho volem capgirar.

«Ha arribat l’hora de cooperar 
enlloc de competir. Treballar 
per una economia sostenible 
arrelada al territori i al servei 
de la gent»

Un altre model econòmic és possible

FEINA FETA
 Disseny del projecte OMPLE per fomentar el cooperativisme i l’eco-
nomia social i real.

 Rehabilitació del pis situat sobre la sala de plens on entre altres s’hi 
podria ubicar un espai de coworking o petit viver d’empreses.

 Cens de pisos i locals buits, també naus industrials.
 Dinamització del carrer de l’Església amb la Mostra de Verema i 
Productes ecològics i altres esdeveniments. També la coorganitza-
ció de fires com l’Ecosalut, etc.

 Ordenança de pisos i locals buits, amb la qual les entitats finance-
res i immobiliàries podran ser sancionades (no el petit propietari).

 Promoció de la biomassa com a sector econòmic.
 Gratuïtat al mercat setmanal als paradistes del municipi. 75% compliment 

del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Desenvolupament i creació de l’OMPLE (Oficina Municipal de Projecció Local i Econòmica) i OMPLE 
jove. Destinat a dinamitzar l’emprenedoria, la formació i l’ocupació.

2. Fomentar el cooperativisme com a mecanisme per a la creació de llocs de treball i impuls econòmic
del municipi.

3. Creació d’un viver d’empreses i/o coworking com a eina per fomentar l’emprenedoria i la creació de 
nous llocs de treball.

4. Impulsar el món del vi, l’oli i altres sectors primaris com a actius econòmics arrelats al territori.

5. Promocionar l’obertura de nous comerços locals, mitjançant ajudes i facilitats en el finançament per a 
l’obertura dels locals comercials, amb ajudes i exempcions als propietaris que lloguen de nou els espais tancats, i 
penalitzant als qui no facilitin la seva reobertura.

6. Creació d’una taula de comerç per incentivar i promocionar el comerç local, treballant conjuntament 
amb l’UBIS.

7. Creació d’un Banc del Temps: intercanvi de productes i serveis entre les persones, i que funciona a través 
de diner social, fomentant la cooperació, la proximitat i l’estalvi.

8. Recuperació d’activitats destinades a potenciar els eixos comercials. 

9. Continuar fomentant el canvi de model energètic iniciat amb la instal·lació de calderes de biomassa 
en equipaments municipals i estudiar la creació d’una cooperativa d’estella que permeti l’auto-abastiment.

10. Potenciar els productes ecològics i de proximitat a la població, tal com s’ha fet als menjadors 
escolars i a la Residència d’Avis.

11. Prendre les mesures legals que garanteixin que no s’obrirà cap nova gran superfície comercial al 
municipi en la propera legislatura.
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MEDI AMBIENT
L’activitat de l’home en els darrers segles ha anat en detriment del territori, de la biodiversitat i els recursos naturals. 
Estem sobreexplotant el planeta i sense pensar a llarg termini, ja que  els recursos naturals són limitats. És per 
això que cal fer passos ferms per reduir la petjada ecològica de la nostra forma de vida. Cal deixar d’agredir al 
territori, cal cuidar-lo perquè futures generacions en puguin gaudir. L’agricultura ecològica, el consum responsable, 
el decreixement, l’equilibri nord-sud i les energies renovables són part de la solució.
 Des dels municipis i cadascú de nosaltres tenim la clau per fer-ho realitat. Per això hem impulsat petits 
projectes com les calderes de biomassa, les plaques solars, l’alimentació ecològica a les escoles, el canvi d’hàbits de 
consum. Hem de continuar remant totes juntes i posar-hi el nostre gra de sorra. Podem viure respectant el planeta.

«Si volem futur cal que 
respectem allò que ens dóna 
vida, la nostra terra»

El nostre entorn és part de nosaltres, respectem-lo

FEINA FETA
 Campanya contra l’ús de les bosses de plàstic.
 Millora dels tancaments de finestres a la Residència d’Avis.
 Instal·lació de calderes de biomassa a la Residència, l’Ajuntament o 
Escola de Música...

 Instal·lació de plaques solar a l’Escola Bressol i a l’Eix.
 Treball a l’executiva de la Xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona.

 Campanyes de sensibilització per la separació de la brossa.
 Programa d’estalvi energètic a les escoles (50%-50%).
 Participació a l’Associació de Propietaris Forestals Bages 

Nord.
 Estudi sobre els horts urbans. Primers horts socials.

L’any 2011 
vam posar les 
propostes de 
medi ambient 
de forma 
transversal al 
programa.

1. Declarar la voluntat que Navàs esdevingui en un futur no massa llunyà un municipi lliure de transgènics.

2. Eliminar els tractaments químics de la jardineria en les tasques municipals. Serà una condició en els 
plecs de clàusules de concursos i adjudicacions d’obres i gestió de serveis.

3. Contractar tota l’energia consumida per l’administració local a cooperatives i/o distibuidores d’energies 
100% renovables com per exemple SOM ENERGIA.

4. Produir energies renovables des de Serveis Municipals. Instal·lació d’una micorturbina que aprofiti l’ener-
gia de l’aigua de baixada dels dipòsits per donar electricitat a l’escola i la pista Sant Jordi.

5. Instal·lació d’un punt de connexió per a vehicles elèctrics. Fomentar-ne l’ús i adquirir vehicles elèctrics 
quan a l’Ajutament hagi de renvoar algun vehicle.

6. Arranjar i ampliar les vies verdes cap a Castellet entre altres.

7. Continuar i ampliar el projecte d’horts urbans i ecològics.

8. Aconseguir reduir la despesa d’energia als edificis públics, mitjançant la instal·lació de noves calderes de 
biomassa (per exemple a l’equipament esportiu l’Eix), plaques solars, molins de vent... i modificar els hàbits d’ús de 
les energies en les instal·lacions.

9. Estudiar la municipalització de serveis de recollida d’escombraries i neteja viària.

10. Estudiar la implementació del sistema de recollida d’escombraries «porta a porta» per tal d’augmentar el 
nivell de reciclatge i d’obtenció d’orgànica, creant més llocs de treball.

11. Continuar amb l’experiència dels compostadors de matèria orgànica a Palà.

12. Fomentar el consum responsable sobretot en períodes de compra compulsiva com Nadal i altres mo-
ments de fort consum. Crear un punt d’assessorament d’estalvi energètic a les llars i en la instal·lació d’energies 
renovables.

Des de Gaià, vista de Navàs
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ADMINISTRACIÓ
Transformar l’organització i l’estructura municipal no és tan senzill com ens semblava abans d’entrar a l’Ajunta-
ment. A banda de les limitacions legals que la llei de règim local ja té, hem d’afegir-hi les noves lleis de Rajoy que ens 
han impedit fer gairebé cap moviment de personal ni restructuració interna. Hem passat de la foscor d’altres governs 
a la transparència i participació d’aquesta legislatura. Hem demanat responsabilitats (secretari i alcaldessa) 
per les males gestions anteriors (terrenys escola Sant Jordi). Continuarem insistint per millorar el funcionament, 
augmentar la transparència i la participació encara més, corregir les disfuncions que encara hi han. Transformant, poc 
a poc, però a pas valent.

«Les lleis vigents no 
afavoreixen els canvis; 
insistirem tossuts en la millora 
de l’administració pública»

Transformar l’estructura organitzativa per optimitzar-la

FEINA FETA
 Els regidors i alcalde de la CUP ens vam rebaixar el sou. Un estalvi de 
35.000 euros anuals.

 Auditories a l’escola bressol i escola de música, i diagnosi de la Diputa-
ció de les finances municipals.

 Reunions i sessions informatives sobre finances, pressupostos, taxes, 
etc. Sessions participatives per escollir subvencions.

 Nou impuls a la revista La Plaça, creació del full informatiu La Placeta. 
Creació del Facebook, Twitte i impuls i renovació de la web.

 Revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Per primer cop les 
entitats ja participen als plens.

 Proposta de reglament de participació ciutadana.
 Convocatòries via concurs públic dels llocs de treball.
 Nous acords en el conveni amb els treballadors de l’Ajuntament, pla 
d’assetjament sexual, relgament de fitxar, pla d’igualtat. 91% compliment 

del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Millorar l’organització interna i els horaris d’atenció al ciutadà. Explicar les funcions, tasques i responsa-
bilitats dels treballadors municipals. Informar millor dels horaris del jutjats.Crear una plaça d’alt funcionari, amb 
funcions de coordinador de tot l’equip de personal (cap de personal) i altres funcions de contractació, administració i 
de serveis jurídics.

2. Limitació de sous dels càrrecs electes i evitar xifres indecents.

3. Separar les funcions de secretari i interventor. Tal com permet la llei, separar les funcions en persones 
diferents, contractant un interventor a temps parcial compartit amb altres ajuntaments. Crear el registre de visites del 
secretari municipal, així com estipular els seus horaris de visita.

4. Millorar el tracte als ciutadans. Crear fulles d’avaluació de l’atenció del personal municipal i bústia de 
suggerències.

5. Assumir algunes de les reivindicacions laborals dels treballadors municipals que els actuals socis de 
govern no han volgut assumir, com ara més dies d’assumptes personals, que abans ja tenien i les reformes laborals 
d’en Rajoy els va prendre.

6. Dotar a l’empresa pública Serveis Municipals de la infraestructura i personal necessaris per al seu bon 
funcionament, tenint en compte la possible assumpció de la municipalització de nous serveis públics.

7. Estudiar la viabilitat de la municipalització de serveis públics com la recollida d’escombraires, enllume-
nat, jardineria, netaja viària, cementiri...

8. Continuar amb la transparència informativa de la gestió municipal i millorar els sistemes d’informació. 
Continuar dotant d’infraestructura a Canal N i La Veu de Navàs.

9. Aprovació deinitiva del reglament de participació. Regular les consultes i referèndums.

10. Mantenir la fermesa en el procés judicial (contenciós) interposat al secretari municipal des de l’Ajun-
tament per les responsabilitats de la sentència dels terrenys de l’escola Sant Jordi, pel qual ell ja ha pagat al consistori 
més de 200.000 euros per greu negligència.



14 15

NUCLIS I MÓN RURAL
El municipi de Navàs té 84 km2, i diferents nuclis i realitats diverses. Palà de Torroella, Torroella, Valldeperes, 
Argençola, Castelladral, Sant Cugat i El Mujal són nuclis històrics que cal tenir en compte amb totes les políti-
ques de l’Ajuntament. Aquesta legislatura ha significat un tomb pel què fa al seguiment i inversions en aquest nuclis i 
en el món rural. El nostre patrimoni històric, cultural i arqueològic ja centra les mirades i els discursos, després 
d’anys de deixadesa. Cal treballar amb profunditat les especificitats de cada nucli, compensar la manca d’inversions 
en el passat, hem fet un bon camí, hem assolit gairebé tots els reptes que plantejàvem el 2011, però cal continuar i 
millorar.

«Un municipi extens,
valuós i divers.
Gaudim-ne, cuidem-lo, 
estimem-lo»

Navàs va més enllà del nucli urbà

FEINA FETA
 Difusió de la diversitat i riquesa del nostre municipi i els seus nuclis, 
amb projectes com la Mostra de Vins, el Maridatge i altres.

 Arranjament de camins rurals i carreteres: camí de Cal Tiet a Palà; as-
faltat de la carretera de Castelladral a Serrateix; neteja dels vorals de 
la carretera del Mujal a Castelladral; Cra de Valldeperes i arranjament 
del camí cap a ca l’Estruch, l’Espinalt... Accessos a masies i altres 
camins arreu del territori.

 Arranjaments de demandes històriques a Palà de Torroella: Carretera 
de Cardona, camp de futbol, carrer del Roser, mur de la Rata, parc 
infantil...

 Manteniment a Castelladral: creació del parc infantil, manteniment 
quotidià, desaigues plaça, rehabilitació de la pallissa, enllumenat...

 Inici de la senyalització de masies i nuclis.
 Entrada de Navàs al grup LEADER, ja podem optar a subvencions. 94% compliment 

del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

PALÀ DE TORROELLA

1. Contractació d’una persona fixa per fer el manteniment del nucli de Palà, en el moment que la llei 
ho permeti.

2. Clarificar la titularitat de l’hort de la carretera de Cardona per poder-lo destinar a l’ús dels veïns i veïnes 
de Palà. Neteja d’entrada a Palà. Neteja definitiva del solar UA10 (Verge del Roser). Recuperar per a l’ús dels veïns i 
veïnes les golfes de la fàbrica de Palà de Torroella.

3. Ajudar l’accessibilitat als pisos de les galeries on hi viu força gent gran.

CASTELLADRAL

4. Restauració del mur de l’entrada al nucli de Castelladral.

5. Vetllar perquè l’associació de veïns pugui continuar gestionant el nucli de Castelladral.

6. Construcció d’una fossa sèptica al nucli de Castelladral.  Continuar amb el manteniment general que s’hi fa 
des de l’Ajuntament.

EL MUJAL

7. Recuperar l’antic camí d’unió entre els nuclis d’El Mujal i Sant Cugat com a continuació de la via verda entre 
Navàs i El Mujal.

8. Pavimentar el carrer del Mig i la reconducció de les aigües pluvials al c/ de Baix. 

SANT CUGAT DEL RACÓ

9. Construcció d’un porxo a la plaça per als actes culturals i festius que s’hi fan. 

MÓN RURAL

10. Recuperar progressivament els elements patrimonials, com fonts, barraques, tines...

11. Continuar donant suport a l’ADF i al seus voluntaris.

Palà de Torroella
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ECONOMIA
La transparència, i els pressupostos participatius han estat punts irrenunciables per la CUP, forçant la transfor-
mació de l’antic model opac i negligent, que ens ha endeutat com a poble, cap a un model més net i clar, dotant a 
la ciutadana del poder de decidir allò que abans només es decidia als despatxos. Hem iniciat una nova manera de 
fer, que cal continuar i accentuar, i la nostra candidatura representa l’única garantia de que així esdevingui.
 Cal vetllar per tal que no apareguin noves sentències judicials que obliguin altre cop a la contenció econòmica, 
condicionant la capacitat per dur a terme projectes necessaris. Com i en què gastem els recursos públics pot contribuir 
a transformar la societat.

«Apostar per l’economia 
productiva, no especulativa, 
la banca ètica i premiar les 
cooperatives»

Volem ser còmplices dels models alternatius

FEINA FETA
 Municipalització de la gestió de nòmines del personal
 Reunions i sessions informatives sobre finances, pressupostos, 
taxes, etc.

 Pressupostos participatius.
 Millora dels terminis en l’aprovació dels pressupostos.
 Reducció de les partides pressupostàries en festes i aspectes no 
prioritaris de l’Ajuntament.

L’any 2011 
vam posar 
les propostes 
d’Economia 
de forma 
transversal al 
programa.

1. Transparència total en la informació econòmica. Deutes, inversions, despeses, etc.

2. Augmentar progressiva i significativament de l’import dels pressupostos participatius.

3. Creació d’un grup de treball que estudiï la millora en els impostos. Les sentències judicials que ha 
fet front l’ajuntament han condicionat l’economia del consitori. S’ha posat ordre i s’ha reduït aquest deute en un 40% 
passant d’uns 5 milions a 3 milions d’euros. Estudiar crear un IBI progressiu segons el volum de cada propietari, 
desgravant al màxim la vivenda habitual. Estudiar la reducció de l’IBI a mesura que es vagin pagant les sentències. 

4. Agument progressiu durant la propera legislatura de les inversions municipals a mesura que es vagi reduint 
el deute heretat. 

5. Continuar amb la recerca de subvencions que permeten finançar projectes diversos, que no serien possible 
només amb els impostos recaptats a nivell municipal. Hi ha hagut un gran canvi en aquest sentit, dedicant-hi temps 
i personal municipal. 

6. Compromís per aprovar en cada any el pressupost municipal abans d’acabar l’any anterior. Això provocaria 
una millora substancial en l’economia i l’obtenció de subvencions. 

7. Continuar la revisió iniciada de les assegurances, proveïdors, serveis, convenis de l’Ajuntament amb l’objectiu 
de reduir al màxim les despeses, però mantenint o augmentant les cobertures i serveis dels mateixos.

8. Reduir les entitats obligades a presentar el seu estat de comptes a l’Ajuntament a les que rebin més de 3.000 
anuals de subvenció pública, simplificant la gestió de les entitats.

9. Iniciar el treball com a Ajuntament amb banca ètica i cooperatives financeres, per tal que els nostres impos-
tos no s’utilitzin en contra de les persones (guerres, especulació, explotació infantil, esclavatge, tràfic de persones...).

10. Reduir les relacions comercials amb les grans empreses multinacionals, i substituir-les en la mesura pos-
sible per petits proveïdors com ara les PIME o cooperatives, sense augmentar el cost dels serveis prestats.

Plaça de l’Ajuntament de Navàs
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EMERGÈNCIES I SEGURETAT
La tranquil·litat de les persones ha de ser una prioritat, i això passa per un cos policial ben preparat i al servei de 
la ciutadania, ja que en cas d’urgència són la primera força de xoc. No es pot deixar de banda l’atenció a les per-
sones i aquesta ha de ser la bandera de la nostra policia, propera i servicial. No ens podem oblidar de la formació 
dels voluntaris tant de Protecció Civil com de l’ADF, dotant-los dels mitjans necessaris per desenvolupar les seves 
tasques i posant de relleu el seu altruïsme i dedicació.
 Cal fer de Navàs un municipi on es pugui circular de forma segura i sostenible, realitzant les millores ne-
cessàries a la xarxa viària i la seva senyalització.

«Actitud de servei, bon tracte 
al ciutadà i la prevenció són 
elements principals en la 
seguretat»

Vialitat, prevenció, i protecció civil

FEINA FETA
 Informació continuada de les alertes meteorològiques o seguretat.
 Reestructuració de la organització de la Policia Local de Navàs, renova-
ció del vestuari, emissores i vehicle (de menys consum). Renovació de 
les instal·lacions de la policia.

 Revisió de les senyals  de trànsit del municipi i renovació.
 Campanyes de sensibilització de la zona blava, de l’ús del cinturó, dels 
guals permanents, i tinença d’animals (excrements de gos).

 Implantació de l’ADN sintètic com a eina de seguretat al Món Rural. 
Creació d’una base de dades. Campanya gratuïta.

 Renovació de vesturari, compra de desfibril·ladors i adequació d’un 
local per a Protecció Civil de Navàs i l’ADF.

 Suport econòmic i assistència continuada a les reunions de l’ADF.
 Millora del conveni amb l’Ass. de Protecció Civil de Navàs.
 Hem passat de recaptar més 50.000 euros en anteriors mandats als 
17.000 de l’any passat. Més informació, menys sanció.

91% compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Continuar donant suport a l’Associació de Protecció Civil de Navàs, voluntaris que desinteressadament 
fan una tasca importantíssima pel municipi. Compra de botes, casc, anoracs i altes materials. Estudiar la cessió del 
vehicle vell de la policia a Protecció Civil.

2. Continuar les campanyes de sensibilització sobre les femtes de gos i la tinença d’animals. Sensibilitzar 
els incívics i no criminalitzar els propietaris de gossos que ho fan bé.

3. Millora de la senyalització vertical a la carretera del Mujal fins a Castelladral, al nucli de Palà de Torroella, 
i al nucli de Navàs. 

4. Millora de la carretera de Berga, nous pintats, badems i eliminació dels semàfors i millor senyalització ver-
tical. Estudiar noves rotondes.  

5. Incentivar més formació per als voluntaris de Protecció Civil i la Policial Local. 

6. Estudiar la possibilitat de mancomunar el servei de la Policia Local amb altres pobles del nostre entorn. 
Més col·laboració, més eficàcia  i compartir costos.

7. Posada en marxa del nou programa de gestió policial, DRAG (més eficiència)

8. Acabar tots els Plans d’Autoprotecció de les instal·lacions municipals i esdevniments.

9. Un cop s’acabi el rènting de l’actual vehicle policial, valorar el canvi de vehicle per un d’elèctric o híbrid 
(menys consum, menys soroll, més ecològic).

10. Obtenir la certificació de qualitat SICTEC a la Policia Local. Millora de l’atenció i organització. 

Mercat setmanal, al nucli de Navàs
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TURISME
Navàs és un municipi amb una gran riquesa d’històrica, cultural i patrimonial. L’agricultura, i especialment el cultiu de 
la vinya i la olivera van ser els motors econòmics durant segles, fins que va arribar la fil·loxera i després la revolució 
industrial amb la indústria tèxtil. El nucli de Navàs va fer-se gran amb l’arribada del ferrocarril. El territori municipal 
ens transporta a antigues civilitzacions i als antics oficis. Un autèntic pulmó verd on es pot gaudir de la tranquil·litat, el 
silenci, practicar esports, o senzillament viure bons moments.
 Impulsar el turisme és revaloritzar el què tenim i una contribució a l’economia local. Un turisme responsa-
ble, on l’ecologia i el respecte per la nostra terra siguin una prioritat.

«Un municipi singular, 
amb recursos naturals i 
patromonials. Desenvolupar 
el turisme responsable és 
desenvolupar Navàs»

L’ecologia, la tranquil·litat, el patrimoni, els valors

FEINA FETA
 Redacció i aprovació del Pla de Turisme de Navàs.
 Creació del circuit fix d’orientació.
 Pla de senyalització de Turisme de Navàs.
 Inici de la senyalització turística de Navàs.
 Creació de la Mostra de Vins, la Mostra de Verema, Maridatge...
 Elaboració de fulletons turístics de Navàs i  les traduccions.
 Visites guiades en indrets singulars.
 Estudi i demanda de diferents subvencions de turisme.
 Assistència a fires de turisme.
 Foment de l’oleoturisme i enoturisme i gastronomia local.
 Creació del portal turístic turisme.navas.cat.
 Impuls de la Ruta de les Colònies del Llobregat.
 Inici del procés de la certificació de qualitat turística SICTED.
 Creació de l’Ecozona a l’entron de la Riera d’Hortons.
 Millora de l’entorn Cal Forcada.

Regidoria creada 
per la CUP 
durant aquesta 
legislatura. Les 
propostes de 
turisme eren al 
programa de 
forma transversal.

1. Desenvolupar tantes accions com sigui possible del Pla de Turisme de Navàs.

2. Executar la segona fase del Pla de Senyalització Turística de Navàs.

3. Manteniment de continguts i dinamització del portal turisme.navas.cat. 

4. Acabar l’execució dels fulletons de turisme sectorials (Palà, Castelladral, Sant Cugat,etc). Així com la seva 
traducció a altres idiomes.

5. Rehabilitació d’elements patrimonials com les Tines de Reixes, Pla de Sant Pere...

6. Promocionar els equipaments i activitats turístiques, coordinadament entre el sector públic i els ens 
privats. Publicitat, notes de premsa, etc.

7. Creació d’una àrea d’autocaravanes a Castelladral. 

8. Continuar la col·laboració amb institucions com el Consell Comarcal del Bages i l’Agència de Turisme del 
Berguedà, ajuntaments de la zona, entre altres.

9. Creació d’un aparcament turístic després del Mujal. Accés al CAN, a les rutes de natura, via verda, 
rutes BTT...

10. Assistència a les fires de turisme (SITC) i sectorials. Difusió a les oficines de turisme del Bages i les 
de referència a Catalunya.

11. Incentivar més allotjament al nucli de Navàs (una fonda, petit hotel...), un dels dèficits que apunta el 
Pla de Turisme.

12. Obtenir la certificació de qualitat SICTED a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Programa europeu coordinat 
pel Consell Comarcal.

Vista aèria del nucli de Castelldadral
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URBANISME
L’urbanisme és una de les eines més potents de transformació, cap a bé o cap a mal.  Només cal voluntat políti-
ca. Venim d’uns anys on l’urbanisme s’ha utilitzat per enderrocar el patrimoni (escola modernista del passeig, bòbila, 
fàbriques, xemeneies, estació de tren, cine espanyol, pins de l’alzineta, etc). Ara cal recuperar o rehabilitar allò que 
queda. Hem planificat el POUM, evitant-ne els interessos familiars o particulars, i encara es pot millorar, com en el po-
lígon. Apostem per millorar el manteniment i invertir en infraestructures necessàries i dimensionades a les necessitats 
del poble. Un urbanisme al servei de les persones. Cal planificació a llarg termini, cal escoltar més.

«L’urbanisme al servei de la 
gent. Recuperem el patrimoni, 
reclamem infraestructures»

Al servei de les persones i de la sostenibilitat

FEINA FETA
 Construcció de la Via Verda de Navàs cap a El Mujal.
 Redacció i aprovació del projecte de rehabilitació de l’Escorxador.
 Redacció i aprovació del projecte de millora de la Ctra. de Berga.
 Resolució de diferents convenis del POUM.
 Obres de millora al cementiri municipal de Torroella.
 Projecte d’arranjament del solar del Cine Espanyol.
 Redacció del pla de clavegueram amb la Diputació de Barcelona.
 Aprovació i revisió del Catàleg de Masies.
 Actualment elaborant el Catàleg de Protecció del Patrimoni Cultural, Aquitec-
tònic i Paisatgístic.

 Nova rotonda i tancament dels semàfors de la Cra. de Gaià.

66% compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Aprovar el POUM amb les incorporacions de millora que calgui. Un planejament al servei de les persones 
i no dels interessos personals. Garantint les habitatges dotacionals, les zones verdes, el creixement a partir dels solars 
buits del nucli urbà i no de zones noves.

2. Millora de l’accessibilitat en equipaments i espais públics per a les persones amb mobilitat reduïda a 
principals carrers i amb especial cura prop d’on viuen. Estudiar i consultar la peatonalització de més carrers del nucli 
antic (mantenint l’aparcament a la Plaça de l’Església). Acabar l’arranjament del solar del Cine Espanyol per a l’ús dels 
ciutadans.

3. Millora d’efectius i organització de la Brigada d’Obres Municipal.

4. Utilització del portal elteuajuntament.cat on la població també podrà informar de trams que estiguin en 
mal estat  i al mateix temps es podrà fer un seguiment de les obres i el seu estat de resolució.

5. Desenvolupament del pla de clavegueram. Continuar reclamant les obres pendents de l’ACA (depuradora a 
Palà i a Cal Forcada...). Actuacions als carrers Germans Sellarés, Alcalde Serra i Germans Forcada.

6. Millores de manteniment dels cementiris municipals. Estudiar la municipalització del servei, amb l’ob-
jectiu de rebaixar costos.

7. Planificació de la neteja dels embornals a tot el municipi, millora del l’organització.

8. Actuacions urgents pel barri de Cal Miquel, també les que causen les indundacions.

9. Seguir les propostes del consell de barri del Barri de la Residència, com ara col·locar les plaques 
dels carrers que falten; arreglar vorera C/Pau Casals - Pavelló; posar una paperera a la pista de bàsquet; posar una 
tapa a la preinstal·lacío del “xiringuito”; pressionar a CEDINSA perquè col·loqui una pantalla de so a la carretera C-16.

10. Prioritzar l’arranjament del carrers del Sol, Jacint Verdaguer, Ctra. de Castellet, Germans Sellarés, etc. 
També la urbanització del passatge del Riu, carrer Llevant,  Alcalde Serra-Torroella, i d’altres. Sempre fent un procés 
consultiu i participatiu amb els veïns i veïnes. 

Vista aèria del nucli de Navàs des del cantó de Balsareny
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CULTURA I JOVENTUT
Cultura és un concepte complex i immens que abraça molts àmbits de la nostra societat, de la nostra forma de viure. 
Les festes i les nostres tradicions en són un element important, i el jovent n’és la garantia de transmissió i èxit. Els i 
les joves són un dels segments poblacionals que cal cuidar més, perquè són el nostre futur. I volem un futur millor.
 Volem impulsar i dinamitzar la cultura, de tot tipus, per a tothom. Cal preservar les tradicions adaptant-les 
als nostres dies. La memòria històrica ha estat un important eix de treball aquesta legislatura, com mai s’havia fet 
abans. Cal recuperar la DIGNITAT

«Al costat del jovent. Amb 
la cultura i la dignitat de 
la memòria històrica per 
construir un futur més just»

Memòria històrica i festes populars

FEINA FETA
 Realització i aprovació del Pla Local de Joventut.
 Festa Major: participació de les entitats a les barres, incorporació de la 
bouada, nou acte d’obertura amb les entitats, reducció de 40.000 del 
pressupost respecte anteriors legislatures.

 Suport a l’exposicó dels 20 anys d’en Valentí Gubianas.
 Definició del projecte OMPLE Jove.
 Pressupost de joventut 100% participatiu.
 Creació de la 1a Fira Jove, innovadors.
 Custòdia de l’Arxiu del Coro i l’esbart.
 MEMÒRIA HISTÒRICA: creació de l’Arxiu Fotogràfic municipal i del 
portal memoria.navas.cat; edició i publicació del llibre SILENCIS i de 
FÀBRIQUES DE RIU; col·locació de les primeres plaques pels deportats 
als camps nazis (Stolpersteine); anul·lació de Francisco Franco com 
a fill predilecte de Navàs; homenatge al Mestre Juan Teurel i Munue-
ra; cicle sobre la Memòria Històrica; punt d’informació sobre el Banc 
d’ADN dels desapareguts a la Guerra Civil.

90% compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

1. Crear una borsa d’habitatges per joves. Potenciar un lloguer d’habitatges adaptats a les necessitats dels 
i les joves (pisos individuals, per compartir, econòmics...).

2. Seguir dignificant la memòria històrica. Esclarir l’afer de la Cooperativa Obrera.

3. Garantir el dret universal d’accés a internet a tot el municipi. Millorar la xarxa Wi-Fi.Punts de wifi gratuït 
en alguns espais públics i extensió de la fibra òptica al polígon. 

4. Crear un espai com a sala d’estudi, arranjaments al Club d’Avis per guanyar espais i insonoritzar la pista 
de ball, continuar els arranjaments al teatre de Palà de Torroella.

5. Subvencionar una part de l’import que els joves han de pagar en transport públic per tal de dur a terme els 
seus estudis i crear una borsa per compartir cotxe.

6. Creació d’una borsa de treball enfocada als i les joves, treballs de temporada, reforços escolars, pràctiques 
remunerades. Fomentar les iniciatives laborals de les joves. 

7. Patis oberts. Aprofitar els patis dels instituts i escoles del municipi, obrint-los en horaris no lectius per tal que 
els joves disposin de més espais de lleure.

8. Integrar-nos al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals i a l’Oficina de Difusió Artística (ODA) per poder 
realitzar més activitats culturals subvencionades.

9. Creació d’una agenda cultural estable i d’un circuit d’exposicions estable, també a favor dels artistes 
locals. 

10. Potenciar el RAIG com a nucli cohesionador del jovent del poble i millorar-ne les instal·lacions i estudiar 
una possible reubicació. 

11. Negociar la cessió del Casal Sant Genís. Arribar a un acord amb els bisbat per tal que l’equipament 
pugui ser municipal i poder-hi fer inversions.

12. Utilitzar el Casal Sant Genís per acollir el programa escolar “Anem al teatre”.

13. Treball de recerca i edició de llIbre sobre les Caramelles al municipi de Navàs.

Jardí dels Escoltes, a Navàs
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DRETS SOCIALS
Vivim en una societat socialment desigual. Un sistema econòmic que persisteix perquè uns tenen molt i altres poc. 
Una de les prioritats de la CUP per la propera legislatura són els Serveis Socials, l’atenció a la gent més vulnerable 
d’aquest sistema, els aturats, la nostra gent gran, i totes les persones, vinguin d’on vinguin, que passen penúries, 
que no són/som pocs. Són inacceptables les polítiques europees, estatals i autonòmiques en relació a l’atenció a les 
persones, que només busquen posar pedaços i no ataquen l’arrel del problema. El mercat de treball és cada cop més 
precari, i els drets laborals es perden de forma continuada. Hi ha cada cop menys repartiment de la riquesa, 
i per tant, més misèria.

«Estar al costat dels qui més 
ho necessiten, sense distinció i 
de forma decidida»

i atenció a les persones

FEINA FETA
 Reducció d’una plaça d’alta direcció a la Residència d’Avis.
 Reestructuració de la organització interna de la Residència d’Avis.
 Augment de l’aportació econòmica municipal a la residència degut a la 
baixada de les subvencions.

 Impuls i continuació del Banc d’Aliments de Navàs.
 Hem dibuixat al POUM habitatges dotacionals per a les persones més neces-
sitades.

 Elaboració del reglament per a l’atorgació d’ajudes.
 Lluita pel manteniment dels horaris del servei del CAP.
 Xerrades i tallers sobre la salut.
 Compra de desfibril·ladors (DEA). 84% compliment 

del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

AJUDES

1. Consell Social Municipal o Taula Solidària. Continuar amb la creació de l’órgan que permet actuar de 
forma coordinada les entitats cíviques de caire social i la mateixa regidoria, per tal de millorar-ne la seva efectivitat i 
augmentar-ne els recursos tècnics i humans. Fomentar el voluntariat a la població en general.

2. Reforçar l’equip bàsic d’atenció social (EBAS) augmentant a jornada completa l’administrativa, i quan 
ho permeti la llei afegir un altre educador/a social i un treballador/a social, amb l’objectiu final de promoure una 
major inclusió social de les persones.

3. Creació del carnet de l’aturat i rendes baixes. Descomptes a les persones en situació precària com 
els carnets dels jubilats o els joves. En els equipaments esportius municipals com ara la piscina o l’Eix, en les festes 
o concerts o inscripcions o quotes d’entitats. Regulant-ho amb criteris de renda.

GENT GRAN

4. Promoure que no hi hagi places buides a la Residència d’Avis fent promoció i a través de subven-
cions municipals a les persones o famílies interessades. 

5. Seguretat en l’atenció a la gent gran. Reduïr els errors en la medicació fent tasques coordinades amb 
les farmàcies. Fomentar l’adequació de les llars per a la seva correcta atenció, sobretot si viuen soles (evitar caigu-
des, movilitat). Més formació per als cuidadors.

VOLUNTARIAT

6. Creació del Projecte de Solidaritat Mútua. Incentivar que, per voluntat pròpia, les persones que reben 
ajudes de serveis socials facin tasques de voluntariat, amb la formació adequada. 

7. Promoure des de l’Ajuntament la participació en projectes de cooperació amb països del tercer món i de 
suport a països que han sofert grans catàstrofes naturals.

Costers de Vilafresca, Navàs
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SANITAT i SALUT

8. Creació del Consell Consultiu dels Pacients. Fer realitat una antiga aspiració que consisteix en que 
hi hagi representants dels pacients en el sistema sanitari, participant també en les decisions i desenvolupament de 
polítiques sanitàries. 

9. Lluitar per tenir ambulància a Navàs. Reclamar, juntament amb els ajuntaments de la zona, la ubicació 
d’una ambulància que permeti l’assistència ràpida. 

10. Promoure que les llistes d’espera siguin obertes i consultables. Actualment no es confecci-
onen amb criteris clars i equitatius, i la seva opacitat beneficia només els més adinerats. Fer força des de l’ajunta-
ment per acabar amb aquest mecanisme pervers cronificat amb les retallades en la sanitat dels últims anys.

11. Continuar amb la voluntat de ser un poble cardioprotegit, adquirir desfibril·ladors per als recintes 
esportius i públics. Formar més persones per a la seva utilització.

12. Continuar donant suport a la Fira Ecosalut com a principal altaveu de campanyes de prevenció de la 
salut, d’hàbits de vida saludables, i teràpies alternatives.

13. Promoure iniciatives de salut dirigides a la comunitat. Continuar la difusió de les alertes sanitàries (ona-
des de calor i epidèmies, vacunacions, hàbits de vida, etc.)

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

14. Creació del Pla Municipal d’Infància i Adolescència. Actuacions per fomentar el benestar dels 
nostres infants en situació de vulnerabilitat i joves amb problemes d’exclusió social (alcoholisme, drogodependènci-
es, habits de vida, etc).

FEMINISME

15. Desenvolupar polítiques feministes i d’igualtat. Treballar aspectes com la igualtat en els sous, la 
violència de gènere, el llenguatge no sexista, etc. Desenvolupament del Pla d’Igualtat aprovat.

Com hem fet el programa?

Aquest programa de treball ha estat elaborat de forma participativa a partir dels punts de trobada organitzats 
per l’Assemblea Local de la CUP de Navàs durant els mesos previs a les eleccions. Hem incorporat propostes, matisos 
i crítiques de tothom qui lliurement ha volgut participar en el procés de creació del programa.

Respecte al compliment de les propostes del programa del 2011, fem una valoració positiva del seu desenvolupament 
i el seu compliment global és del 80,5%

Els nostres incompliments, de forma majoritària, han estat
motivats, per una banda, per la manca de diners provocada
per les sentències (5,3 milions d’euros), cosa que ha fet
impossibles projectes com un Centre Cívic, la rehabilitació de l’Escorxador...

Algunes propostes no s’han portat a terme perquè la realitat ha canviat i ja no esdevenien necessàries, com 
l’ampliació de les places de l’escola bressol o de les de la residència d’avis.
Hem hagut d’establir prioritats donada la urgència d’inversions i hem prioritzat obres d’estalvi energètic. I d’altres 
perquè la legalitat vigent no ens ho permetia (contractació de personal...). També cal dir que s’han fet molts projectes 
que no teníem al programa i que no hem tingut en compte a l’hora de valorar-ne el compliment.

El programa de treball 2015-2019 incorpora l’experiència d’aquests 4 anys de govern, on de ben segur hi anirem 
incorporant noves propostes al llarg de la propera legislatura. Esperem que el 24 de maig seguiu confiant en 
nosaltres. Som la garantia per consolidar el canvi que hem iniciat al nostre poble. Seguim, seguirem!

81%
Mitjana del 
compliment 
del programa 
electoral de la 
CUP el 2011.

Vista aèria de l’església de Sant Cugat del Racó
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1. Jaume Ca-
sals i Ció, Tai
Nascut a Navàs fa 40 
anys. Primer alcalde 
de la CUP al Bages. 
Llicenciat en Filologia 
Catalana, és professor 
d’ESO i Batxillerat en 
excedència per fer-se 
càrrec de l’Alcaldia 
durant aquest últim 
mandat. També és 
professor col·labora-
dor a l’IOC i membre 
fundador La Ceba.

2. Josep Casa-
font Cendra
Nascut a Navàs fa 27 
anys. És tècnic sup. en 
Sistema de Regulació 
i Control Automàtic, té 
l’Enginyeria Tècnica 
Agrícola i màster en 
Agricultura Ecològica. 
Hereu el 2005-2006. 
Ha format part del CE 
Navàs, CB Navàs, CN 
Navàs, Grup Escènic i 
La Ceba. És membre 
dels Geganters, els Es-
coltes i el CEN. Regidor 
des del 2013.

3. Gerard Mas-
segú Blanch, 
Geral
Té 42 anys i viu a 
Palà de Torroella. 
Especialitzat en arts 
gràfiques, ha treballat 
de responsable d’una 
casa de colònies del 
Solsonès. Pare del 
Pau i la Júlia, és el 
secretari de l’AMPA 
CEIP Sant Esteve de 
Valls de T. i col·labora 
a l’ANC Valls-Palà i 
com a bastoner a les 
Caramelles de Palà.

4. Sara
Cortina Martín
Nascuda a Navàs fa 
27 anys. Diplomada en 
Magisteri d’Educació 
Física, treballa de 
mestra i forma part 
de l’equip directiu del 
centre on imparteix 
classes des de fa 7 
anys; és acròbata 
aèria. Primera dama 
el 2006-2007, ha col-
laborat als Bastoners 
i a la Cavalcada de 
Reis. És membre dels 
Geganters i del CEN.

5. Aida
Pérez Martínez
Nascuda a Navàs fa 
23 anys. Estudiant de 
Gràfica Interactiva. 
Ha treballat com a 
monitora de lleure a 
l’escola esportiva d’es-
tiu de Navàs, també ha 
treballat al País Basc i 
a Menorca; actualment 
treballa de cambrera. 
Ha col·laborat amb el 
CB Navàs, CE Navàs, 
Bastoners, Cascavells 
o a La Ceba.

6. Genís
Rovira Barat
Nascut a Navàs fa 
24 anys. Graduat en 
Filologia Catalana, 
Màster de Formació 
de Professorat. Primer 
fadrí l’any 2008-2009, 
ha format part del CE 
Navàs, Futbol Sala, 
CN Navàs, Dansa 
Jove i ha col·laborat 
a la Cavalcada de 
Reis. És membre dels 
Geganters, de la Penya 
Blanc-i-Blava de Navàs 
i fundador de La Bòbila

7. Agustí
Serra Riba
Va néixer a l’Ametlla 
de Merola fa 67 anys. 
Delineant i Enginyer 
Tècnic Mecànic, ara 
està jubilat. Ha sigut 
regidor a l’Ajuntament 
de Navàs durant tres 
legislatures i Alcalde. 
Ha col·laborat en 
diferents ONG, en 
projectes al Camerun, 
al Marroc i Nicaragua. 
Col·labora al Banc 
d’Aliments i en reforç a 
l’escola Sant Jordi.

8. Joan Fernan-
dez Tarrés
Té 39 anys i viu a 
Castelladral. És pare 
de la Joana i el Cesc. 
Dissenyador gràfic. 
Regidor de Món Rural, 
Turisme, Comunicació, 
Personal i Gover-
nació (2011-2015).  
Participa a l’Associació 
de Veïns i Amics de 
Castelladral. Membre 
de l’ADF-Defensors 
del Bosc.  Col·labora 
amb les Caramelles de 
Castelladral. Militant de 
la CUP des del 1993.

9. Anna
Rubio Funes
Té 50 anys i viu a 
Navàs. Casada amb 
el Gabriel i mare de 
la Kenya. Diplomada 
amb l’especialitat 
d’Educació Infantil, 
Primària i Educació 
Física, i estudis de 
Psicologia i Art. Fa 13 
anys que fa de mestra 
a l’Institut Escola Sant 
Jordi. Sempre ha estat 
implicada en entitats 
o centres relacionats 
amb l’esport.

10. Montserrat 
Esclusa Serra
Nascuda a Puig-reig fa 
46 anys, viu a Navàs. 
És Diplomada en Infer-
meria per la UB, té el 
Postgrau d’Infermeria 
Sociosanitària i Màster 
en Metodologia d’Ava-
luació i Millora de la 
Qualitat. Casada i amb 
un fill, fa 25 anys que 
treballa d’infermera. 
Va lluitar per l’Institut 
públic i fou membre de 
l’AMPA Sant Jordi i tre-
sorera durant 3 anys.

11. Manel
Tapia Reposo
Va néixer a Cercs fa 65 
anys i en fa 53 que viu 
al Barri de Cal Miquel. 
Ha treballat en una 
fàbrica tèxtil, de ca-
mioner o paleta, entre 
altres. Ha col·laborat 
amb el CE Navàs i fa 
35 anys que és mem-
bre de la Comissió de 
Festes del Barri de Cal 
Miquel. Ara jubilat, fa 
d’avi cuidant els seus 
9 néts i mena l’hort en 
el seu temps lliure.

12. Cecília
Coviella 
Fernández
Nascuda a Bolívar, Bu-
enos Aires, Argentina, 
fa 43 anys, viu a Navàs 
i té una filla de 2 anys. 
Professora d’Educació 
Física, de monitora de 
natació o instructora 
de Pilates, entre altres. 
Com a terapeuta 
holística i Mestra Reiki 
ha impartit diversos 
cursos i tallers i està 
al capdavant de la fira 
EcoSalut.

13. Sònia
Majoral Mejías
Nascuda a Navàs fa 
38 anys. És mare d’un 
fill. Viu al Barri de Cal 
Miquel. Diplomada en 
Gestió i Administració 
Pública i Post-grau en 
Fiscalitat. Administra-
tiva. Ha format part de 
l’Agrupament Escolta 
Ali Bei, del Grup Jove, 
del CB Navàs i del CN 
Navàs. És membre de 
la Penya Malaguista i 
dels Geganters. Regi-
dora del 2011-2013.

14. Jaume 
Cunill Bonet
Nascut a Navàs fa 37 
anys. Té estudis de 
Pedagogia, però de 
seguida va començar 
a treballar d’autònom 
i actualment és em-
presari. Ha col·laborat 
a l’Agrupament Escolta 
Ali Bei i al CE Navàs. 
És membre de la So-
cietat Catalana de Ge-
nealogia, col·laborador 
de l’Arxiu Parroquial de 
Berga i de l’Erol.

15. Helena 
Cervià Serra
Nascuda a Navàs fa 30 
anys, viu al Barri de Cal 
Miquel. Mare del Nil, 
de 2 anys. Té estudis 
de Grau Mitjà d’Admi-
nistració i Finances i 
treballa d’administra-
tiva. Ha format part de 
l’Agrupament Escolta 
Ali Bei i del Club Nata-
ció Navàs. Actualment, 
forma part de l’AMPA 
de l’Escola Bressol La 
Quitxalla.

16. Joan Garri-
ga Casanova
Nascut a Castelladral 
fa 64 anys a Cal Tiet. 
És pare de 2 fills i 1 
filla. Ara jubilat, mena 
l’hort i la vinya. Va ser 
president del Club de 
Tir Esportiu de Súria i 
col·laborador de l’ADF. 
Va ser un dels inicia-
dors dels Amics Moto 
Valls de Torroella i va 
col·laborar a recuperar 
les Caramelles de 
Castelladral. Soci de 
l’AVV de Castelladral.

17. Xavi Balles-
tero Galdeano
Nascut a Sallent fa 
41 anys, en fa 14 
que viu al Barri de 
Bonavista i té una filla. 
Amb estudis de la 
branca del metall, és 
instal·lador de pladur 
i insonoritzacions. 
Sempre ha estat vin-
culat als esports, tant 
al futbol i a l’enduro, 
les bicicletes BMX i les 
curses de muntanya. 
Membre de l’ADF i dels 
Desmuntamarges.

18. Laura Obra-
dors Canals
Nascuda a Navàs fa 
24 anys. És educadora 
social i està realitzant 
un curs universitari 
superior en Atenció 
Socioeducativa a 
Menors amb Risc 
Social. Treballa al 
centre sociosanitari 
Valldaura amb menors. 
Ha estat de l’Agrupació 
Sardanista, al CN 
Navàs i al CEN; és 
Gegantera i voluntària 
del projecte Xalar.

19. Anna Cam-
prubí Fornell
Té 35 anys i viu a 
Navàs. Mare de la 
Sara, de 2 anys. 
És llicenciada en 
Ciències Polítiques i 
de l’Administració, i 
diplomada en Gestió i 
Administració Pública. 
És funcionària de 
l’administració local. 
Ha estat a entitats del 
foment de la cultura 
tradicional. Balla al 
Grup de Pares i Mares 
de l’Esbart Dansa Jove.

20. Ivan
Crespo Lorente
Nascut a Navàs fa 
29 anys, és tècnic 
superior en activitats 
físiques i esportives i 
tècnic de futbol nivell 
1. Ha format part de La 
Ceba, els Cascavells 
i Nans, ha col·laborat 
amb les Caramelles, 
i ha estat ficat al CN 
Navàs i el CE Navàs, 
on ha fet de jugador i 
actualment és el segon 
entrenador del primer 
equip del club.

21. M. Àngels 
Barcons Planas
34 anys i viu a 
Navàs. Llicenciada 
en Administració i 
Direcció d’Empreses 
i en Investigació de 
Mercats, postgrau de 
Màrqueting Online. 
Treballa com a free-
lance en l’àmbit del 
màrqueting digital. És 
una apassionada de 
la cultura tradicional 
popular catalana, és 
bastonera i caramellai-
re des de ben petita.

22. Quim
Pujol Rovira
Nascut a Navàs fa 48 
anys, és pare d’una 
filla. Té estudis en 
solfeig, harmonia mo-
derna i arranjaments. 
Treballa al sector 
metal·lúrgic. Va format 
part de la Coral Petit 
Estel, del Club Bàsquet 
Navàs i del Club Tennis 
Navàs. 

23. Adelina 
Codina Lladó
Va néixer a Navàs fa 
64 anys, i en fa 23 
que viu al carrer de 
l’Església. Mare d’una 
filla i àvia d’una néta, 
fa un any que es va 
jubilar. Regentava un 
negoci de calçats que 
ja portaven els seus 
pares. Va ser tresorera 
de l’UBIS i va formar 
part del Consell Parro-
quial, on representava 
a les dones de Navàs, 
durant 8 anys.

LLISTA 
ELECTORAL 
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Som la garantia que no tornin els d’abans,  
som gent sense interessos particulars
       SOM POBLE!

navas@cup.cat
www.navas.cup.cat


