
> Fira solidària
> Fira tió
> Concerts de Nadal
> Els pastorets
> Carter reial
> Festa de cap d’any

B
ut

lle
tí 

d’
In

fo
rm

ac
ió

 M
un

ic
ip

al
A

ge
nd

a 
de

 N
av

ar
cl

es

Desembre 2019
Núm. 53 / 121

Ajuntament 
de Navarcles



5 DESEMBRE, DIJOUS
10 A 12H I PL. DE LA VILA
RECOLLIDA SELECTIVA D’OLI DOMÈSTIC 
USAT. 
Porta l’oli de cuina usat en un envàs de plàstic o 
vidre i el portarem a la deixalleria per a tu!

7 DESEMBRE, DISSABTE
17H I L’ESPLAI
BALL amb Josep Rodríguez · ORGANITZA: L’ESPLAI

8 DESEMBRE, DIUMENGE
17H I TEATRE AUDITORI
ESPECTACLE SOLIDARI “Més que gags”. 
En benefici de la Marató de TV3. Preu de l’entrada: 7€, 
es poden comprar les entrades anticipades a https://
navarcles.fila12.cat
ORGANITZA: GRUP SOLIDARI - SOCIETAT CORAL HARMONIA
COL·LABORA: AJUNTAMENT DE NAVARCLES

14 DESEMBRE, DISSABTE
DE 10 A 14 H I SALA DE PLENS DE 
L’AJUNTAMENT
DONACIÓ DE SANG
ORGANITZA: CREU ROJA
COL·LABORA: REGIDORIA DE SALUT DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES

D’11 A 13 H I PLAÇA DE LA VILA
XXI FIRA SOLIDÀRIA
ORGANITZA: ESCOLA CATALUNYA I ESCOLA BRESSOL TINET
COL·LABORA: INSTITUT DE NAVARCLES

17H I L’ESPLAI
BALL amb l’Andreu’s · ORGANITZA: L’ESPLAI

15 DESEMBRE, DIUMENGE
12H TEATRE AUDITORI
MATINAL DE DANSA. 
Coreografia i direcció: Loli Rubio.

17H I KATNA VELL (Passeig Cervantes, 1) 
LA QUINA SOLIDÀRIA (bingo)
ORGANITZA: GRUP SOLIDARI – SOCIETAT CORAL HARMONIA

19 DESEMBRE, DIJOUS
19H I TEATRE AUDITORI
CONCERT DE NADAL de l’Escola de Música i Arts 
Navarcles-Sant Fruitós. Entrada amb invitació. El mateix 
dia del concert s’obriran les entrades sobrants a la ciuta-
dania a les taquilles del Teatre Auditori de 17 a 19 h. i a 
https://navarcles.fila12.cat
ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA I ARTS NAVARCLES-SANT FRUITÓS

21 DESEMBRE, DISSABTE
10H I PLAÇA DE LA VILA
FIRA TIÓ (vegeu requadre destacat)

17H I L’ESPLAI
FESTA DE PRE FI D’ANY amb l’Alberto Paulo
ORGANITZA: L’ESPLAI

22 DESEMBRE, DIUMENGE
11,45H I ESGLÉSIA SANTA MARIA
CONCERT DE NADAL de la Coral de l’Esplai
ORGANITZA: L’ESPLAI

17H I KATNA VELL (Passeig Cervantes, 1) 
LA QUINA SOLIDÀRIA (bingo)
ORGANITZA: GRUP SOLIDARI – SOCIETAT CORAL HARMONIA

24 DESEMBRE, DIMARTS
24H I ESGLÉSIA SANTA MARIA
MISSA DEL GALL. En acabar la celebració 
compartirem coca i torrons i el desig d’un Bon Nadal.

25 DESEMBRE, DIMECRES
19H I TEATRE AUDITORI
ELS PASTORETS DE NAVARCLES. Adaptació 
de Jaume Costa de “Els pastorets” de Josep Mª Folch 
i Torres. Venda anticipada d’entrades a partir del dia 2 
de desembre a https://navarcles.fila12.cat, Inspru en 
horari comercial i a les taquilles de l’Auditori de dilluns a 
divendres de 5 a 7 de la tarda. Preu: 10 euros.
ORGANITZA: GRUP DE TEATRE NAVARCLES
COL·LABORA: AJUNTAMENT DE NAVARCLES

26 DESEMBRE, DIJOUS
12H I ESGLÉSIA SANTA MARIA
TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE 
de l’Agrupació de Cantaires de Navarcles
ORGANITZA: AGRUPACIÓ DE CANTAIRES DE NAVARCLES

18H I TEATRE AUDITORI
ELS PASTORETS DE NAVARCLES 
(veure més amunt)

27 DESEMBRE, DIVENDRES
21H I SALA D’ACTES DE LA CREUETA 
CENTRE CULTURAL
CICLE GAUDÍ DE CINEMA EN CATALÀ. Pro-
jecció de la pel·lícula “Litus” dirigida per Dani de la Orden.
ORGANITZA: ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES I 
SOCIETAT CORAL HARMONIA “EL CORO”
COL·LABORA: LA CREUETA CENTRE CULTURAL

Agenda de Navarcles



28 DESEMBRE, DISSABTE
DE 11:30 A 13:30H I PL. DE LA VILA
ARRIBA EL CARTER REIAL!!!
Aquest dia també us podreu inscriure perquè els reis 
vinguin a les cases a portar els regals.
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE NAVARCLES I COMISSIÓ DE FESTES

17H I L’ESPLAI 
BALL amb Pep i Mª Josep · ORGANITZA: L’ESPLAI

29 DESEMBRE, DIUMENGE
18H I TEATRE AUDITORI
ELS PASTORETS DE NAVARCLES 
(veure més amunt)

31 DESEMBRE, DIMARTS
21,30H I TEATRE AUDITORI
TORNA EL CAP D’ANY A NAVARCLES 
Sopar + raïm + ball + copa, preu adult 45€, preu infantil 
18€ (fins a 14 anys). A partir de les 0:30 h. del dia 1 de 
gener la gent que no vulgui sopar podrà venir a ballar, 
preu adult 15€ + 1 copa, preu menors 18 anys 10€ + 1 
refresc. Compra d’entrades a l’Ajuntament a partir del 2 
de desembre fins el 23 de desembre. Places limitades a 
150 persones.
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE NAVARCLES. COMISSIÓ CAP D’ANY

1 GENER, DIMECRES
18H I TEATRE AUDITORI
ELS PASTORETS DE NAVARCLES 
(veure més amunt)

5 GENER, DIUMENGE
18H I POBLE
ARRIBEN ELS REIS D’ORIENT!!!
Rebuda amb fanalets a la Plaça de la Vila. Itinerari habitual.
IMPORTANT: perquè els Reis d’Orient vinguin a casa vostra 
us heu d’apuntar a l’Ajuntament del 20 de desembre al 2 
de gener de 2020. Preu: 1 nen 3 euros, a partir del segon 
nen 2 euros cadascun. Els regals seran lliurats casa per 
casa i no a la Pl. de la Vila.

6 GENER, DILLUNS
12H I RESIDÈNCIA IBADA
NADALES A LA RESIDÈNCIA  de l’Agrupació de 
Cantaires de Navarcles. 
ORGANITZA: AGRUPACIÓ DE CANTAIRES DE NAVARCLES

15 DESEMBRE, DIUMENGE
12H I EL CORO
EXPOSICIÓ HOMENATGE: JOSEP BASORA, inauguració i vernissatge 
el dia 15 de desembre a les 12 h. Introducció musical Ticià i Miquel
Dies i horari de l’exposició: 15, 21, 22, 28 i 29 de desembre, de 12 a 14 i de 18 
a 20 h.
A voluntat de l’autor, els fons recaptats amb la venda dels quadres aniran en 
benefici de l’AECC Catalunya contra el càncer
ORGANITZA: GRUPART-EL CORO, JUNTA LOCAL DE CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER
COL·LABORA: AJUNTAMENT DE NAVARCLES, ÀREA DE CULTURA

      ACTES DE L’ENTITAT 
E·3 NAVARCLES
LLOC: La Creueta Centre Cultural. Sala A/B. 
HORARI: Dimecres de 18,15 a 19,15h.
4 desembre: Meditació Kundalini. Ana
11 desembre: Bodymind. Mª Angeles
18 desembre: Meditació conscient. Mar
LLOC: La Creueta Centre Cultural. Sala 3/4. 
HORARI: Dimarts de 19,45 a 20,45h.
10 desembre: Taller d’olis essencials. Gabriela
Totes les activitats son Aportació Conscient Voluntària

12 DESEMBRE, DIJOUS
18,30H I SALA D’ACTES DE  
LA CREUETA CENTRE CULTURAL 
XERRADA “La màgia de les espelmes”. Gratuïta.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
DE 10 A 19H A LA PLAÇA DE LA VILA

FIRA TIÓ
Amb un tió gegant carregat de regals, parades al 
carrer, música, tallers familiars, espectacles i molt 

més. No t’ho perdis!

Podeu visitar el pessebre amb les figures que es 
mouen al c/ Monestir, 1. Dies i horari: 22, 23, 26, 
29 i 30 de desembre, 1, 5 i 6 de gener de 2020, 
d’11 a 13 h.
Per qualsevol altre hora trucar al 639 669 682 o enviar 
correu electrònic a: naferjo13@gmail.com

PESSEBRE AMB DIORAMES 
MÒBILS D’IGNASI FERRER JO



Pl. Assemblea  ·  c/ Ubach  ·  Pl. Aguilar  ·  Pl. del Coro  ·  Pl. Gral. Prim  ·  Parc Franquesa  ·  Parc 
del Mirador de Sant Benet  ·  c/ Creueta (escola de música)  ·  Camí de l’Angla  ·  c/ Sardana / 
Av. Lluís Companys  ·  Parc de la Planota  ·  Parc de la Planota nova  ·  Parc de la Font Vella  · 
Parc municipal (part d’abaix)  ·  Parc Sant Bartomeu  ·  c/ Talamanca  ·  Pista d’atletisme

FONTS DEL POBLE TANCADES PER LA BAIXADA DE 
TEMPERATURA
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4 DESEMBRE, DIMECRES
TALLER D’APRENENTATGE: 
TÈCNICA DE LA MARXA NÒRDICA-
INTERCANVIS. Us podeu apuntar a 
l’Ajuntament fins el dia 2 de desembre. 
Gratuït.

6 DESEMBRE, DIVENDRES
A PARTIR DE LES 9 DEL MATÍ I CAMP 
DE FUTBOL
TORNEIG DE FUTBOL ISIDRE 
MUNTANÉ
ORGANITZA: CLUB FUTBOL NAVARCLES
PATROCINA: BAR-RESTAURANT MUNTANÉ 

27 DESEMBRE, DIVENDRES
SORTIDA A LA NEU A FER RAQUETES
Inscripcions fins el 19 de desembre.
més informació: @katnaNavarcles o 
609169471.

JOCS DEL MATEU
Si vols aprendre de fer ballar la baldufa de moltes maneres, cada dimarts a partir de les 5 de 
la tarda a la Plaça de l’Església, practicarem i ens prepararem per la Festa major de’hivern 
2020, quan farem la demostració de les millors baldufes.

El dia 8 de desembre al matí visitaran la població de Gironella (Berguedà) 
per participar en la 32 trobada de gegants.
Si esteu interessats en acompanyar-los, hi podeu contactar a través del correu: navarcles@
gegants.cat · Trobareu més informació al web de la colla: www.gegantsnavarcles.org

SORTIDES DE LA COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
NAVARCLES DEL MES DE DESEMBRE

PARTITS DEL CLUB DE FUTBOL NAVARCLES DEL MES DE 
DESEMBRE DE 2019
1/12/2019  Futbol Veterans / Castellnou
14/12/2019 Futbol Benjamí / CE Manresa
  Futbol Juvenil / Súria
  Futbol primer equip / Sant Pere Nord C.F.
21/12/2019 Futbol Aleví / Artés
  Futbol cadet / Navàs
  Futbol infantil / Artés
22/12/2019 Futbol Veterans / J.D.P.

PARTITS DEL CLUB HOQUEI NAVARCLES DEL MES DE 
DESMEBRE DE 2019

7/12/2019  9 h. Patinatge pista vermella
14/12/2019 9 h. Patinatge pista vermella
15/12/2019 12,30 h. Hoquei Aleví / La Salle Bonanova
21/12/2019 9 h. Patinatge pista vermella
28/12/2019 9 h. Patinatge pista vermella

PARTITS DEL CLUB ESCOLA BÀSQUET NAVARCLES DEL 
MES DE DESEMBRE DE 2019
1/12/2019 10,30 h. Bàsquet cadet groc / La Salle Manresa C
  12 h. Bàsquet mini negre / CB Manlleu verd
  17 h. Bàsquet júnior / Esparraguera verd
  18,45 h. Bàsquet Senior / Bàsquet Cardona
14/12/2019 9 h. Bàsquet mini negre / Joviat Salle A
  10,30 h Bàsquet cadet negre / Catalana Occident 
Manresa
  12 h. Bàsquet infantil / Nubem Telecom 
Bàsquet Berga
15/12/2019 10,30 h. Bàsquet mini groc / C.B. Igualada B
21/12/2019 9 h. Bàsquet cadet groc / C.B. Manlleu groc
  10,30 h. Bàsquet pre-mini / La Salle Manresa B
22/12/2019 17 h. Bàsquet junior / Nou bàsquet Olesa
  18,45 h.  Bàsquet sènior / Els Monjos BC

Taller de BasketBeat per a joves
Dilluns de 16:45 a 18:15 
Un espai per relacionar-se i crear ritmes.
Inscripcions: @katnaNavarcles o al 
609169471. Gratuït.

 



5 GENER, DIUMENGE
11H I FONT NOVA
LA NAVARCLINA – EDICIÓ ESPECIAL REIS
Nou circuit! Modalitat de 5 km i de 10 km.

Inscripcions anticipades al Bar-Restaurant 
Muntané, a Mundibike Navarcles, a Accessoris 
Sencor Manresa i a Bages Esports Outlet Manresa.

16 DESEMBRE, DILLUNS
18,30H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE RUTES DE 
MUNTANYA
“El Pirineu català per les crestes: de la Mediterrània 
a l’Aneto” del navarclí Joan Escalé i Bosch. Editat 
per Alpina. Premi Artur Osona a la millor guia 
excursionista de l’any. Introdueix l’acte en Francesc 
Ruiz. Amb la col·laboració del Centre Excursionista 
de Navarcles

18 DESEMBRE, DIMECRES
DE 17 A 19H I SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA 
MANUALITATS DE NADAL 

20 DESEMBRE, DIVENDRES
DE 17 A 19H I SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA
ENGALANEM DE NADAL la sala infantil

19H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
CELEBREM EL NADAL amb els grups dels 
tallers de lectura en veu alta

21 DESEMBRE, DISSABTE
11 A 13,30H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
CURS D’ESCRIPTURA CREATIVA II
a càrrec de l’escriptora Laia Fàbregas del Laboratori 
de Lletres.

Tots els que us emporteu material de la biblioteca 
podeu signar lliurement a les llumenetes que sortegem 
amb els primers premis de la Loteria de Nadal.
La Biblioteca per Nadal no fa vacances, tanca els 
festius més els dies 6, 24 i 31 de desembre.

10 DESEMBRE, DIMARTS
20H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
LLEGIM TEATRE, comentem “Cinco 
hores con Mario” de Miguel Delibes 
i l’adaptació teatral que n’ha fet Lola 
Herrera.
Apunta’t a les tertúlies de teatre i vine al teatre.

11 DESEMBRE, DIMECRES
20H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
TERTÚLIA BOOK CHAT
conversa en anglès sobre el recull de relats “Stone 
mattress: nine tales” de Margaret Atwood. Conduït 
per Mon Roig. Club de lectura en anglès.

13 DESEMBRE, DIVENDRES
18H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ 
TALLER D’ORIGAMI IL·LUMINAT. 
Introducció a l’art de l’origami o papiroflèxia i 
aprendrem els diferents circuits elèctrics amb els 
que podem il·luminar la nostra figura de paper. 
Places limitades. Adreçat a nois i noies de 8 a 13 
anys. Gratuït però amb inscripció prèvia.

19H I BIBLIOTECA SANT VALENTÍ
XERRADA
a l’entorn dels dos títols més emblemàtics del 
verisme, les òperes Cavalleria Rusticana i Pagliaci 
de Pietro Mascagni i Ruggero Leoncavallo. A càrrec 
del musicòleg Oriol Pérez i Treviño. Comentarem 
“La vida en el campo” de Giovanni Verga. Cicle de 
divulgació musical LiceuBIB.

Preu: 6 € anticipada i 8 € el mateix dia de la cursa. 
Inclou obsequi i un val per la botifarrada i el 
sorteig de després. Preu especial socis Motoclub 
Navarcles: 5 €

Horaris cursa: 9,30 a 10,30 h. recollida de dorsals 
i inscripcions · 11h. Sortida de la cursa ·12,30 h. 
Entrega de premis i sorteig de material
ORGANITZA: CLUB RUNNING NAVARCLES I MOTOCLUB NAVARCLES

EXPOSICIONS DE LA BIBLIOTECA
EXPOSICIÓ
de pintures de l’artista Maurici Pla

EXPOSICIÓ DE DIORAMES DE NADAL 
creats per Irene Simon Obradors

EXPOSICIÓ – JOC IMPERDIBLES,
vine a jugar i meravellar-te amb l’expo 
d’albums il·lustrats, fins el 9 de desembre.

 



 

Els Pressupostos Participatius s’han inici-
at amb èxit aquest novembre. El procés 
es va iniciar amb les tres assemblees par-
ticipatives, en les quals els ciutadans van 

poder fer propostes de millora del poble en diferents àrees. Aquestes reunions es van fer a La 
Creueta i van tenir una participació de més de 30 persones de mitjana, sent la que va tractar els 
temes d’Educació, Esports, Cultura i Festes la que més participació va tenir, amb 43 persones. 
De cada assemblea, en van sortir 15 propostes (45 en total), que ja s’estan analitzant per part 
dels serveis municipals, que valoraran si són viables des del punt de vista tècnic i competencial. 
També les pressupostaran. El document resultant serà traspassat al Consell de la Ciutadania, 
un òrgan que s’ha constituït amb entre 2 i 4 membres de cada assemblea i que serà l’encarre-
gat de corroborar el procés, podent realitzar totes les preguntes que creguin convenients. El 
Consell de la Ciutadania ha quedat convocat per dilluns 2 de desembre. 
El següent pas serà ja el període de votació, en el qual hi podran participar tots els navarclins 
majors de 16 anys. Serà del 16 al 21 de desembre. Es podrà votar de manera presencial a 
l’Ajuntament (matins de dilluns a divendres de 9h a 14h i tarda de dimarts de 16h a 18.30h) 
i a la Biblioteca (matins de dijous i dissabte de 10h a 14h i tardes de dilluns a divendres de 
15.30h a 20.30h). També s’obrirà una votació digital a través del web de l’Ajuntament. Durant 
el darrer dia de votacions, dissabte 21, també es podrà votar en una taula que s’habilitarà en 
el transcurs de la Fira Tió. Tots els navarclins rebran a casa un díptic informatiu que recollirà 
les propostes que vagin a votació i la seva valoració econòmica, així com l’explicació de tot el 
procés i els dies i el mètode de votació.

La regidoria de Promoció Econòmica, 
que lidera Aleix Solé, posa en marxa 
diversos projectes per reactivar l’econo-
mia local coincidint amb l’arribada de la 
campanya nadalenca i amb la vista po-

sada al 2020. Així, una de les novetats és que enguany Navarcles tindrà més llums de Nadal 
que, a banda d’instal·lar-se als principals carrers, es concentraran també a la ronda confor-
mada pel Passeig Cervantes i el Passeig Les Fonts, aconseguint així una millor il·luminació de 
Nadal a tot el poble. També és novetat el marxandatge de Navarcles que l’Ajuntament ha de-
cidit realitzar: una bossa de mà i un coll —fets amb cotó sostenible— amb el lema ‘Per Nadal 
regala Navarcles’. El disseny és obra de l’artista navarclí Osiris i es podran comprar a totes 
aquelles botigues que hi vulguin participar. Encara relacionat amb el Nadal, enguany es farà 
una nova edició de la Fira Tió, el 21 de desembre, amb parades i activitats al carrer.
Dins la mateixa regidoria, també és novetat la Guia Comercial i de Serveis, que es reeditarà 
després de molts anys. L’última data del 2009. El regidor Solé ha explicat que hi podran sortir 
tant comerços, bars i restaurants com empreses o autònoms que es dediquin a la venda o als 
serveis. L’objectiu és tenir agrupada tota l’activitat econòmica que es genera a Navarcles per 
promocionar-la. L’Ajuntament va programar dues reunions per recollir dades. També us podeu 
apuntar a través del 93 831 00 11 o a martinezmmr@diba.cat. La guia sortirà en format paper 
i digital.

El ple de l’Ajuntament de Navarcles ha apro-
vat a finals d’octubre les noves ordenances 
i taxes per al 2020, que han patit alguna 
modificació respecte de les de 2019. En la 

sessió, les va defensar el regidor de Serveis Econòmics, Toni Muñoz, que va explicar que les 
modificacions tenen l’objectiu d’incrementar moderadament la recaptació per poder millorar 
la inversió en polítiques socials; de redistribuir la riquesa incidint en les rendes més altes; d’in-
centivar l’ús d’energies renovables; de fomentar el petit comerç local, i de fomentar el lloguer 
i l’ocupació d’habitatge buit. 
Així, pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), s’incrementa en un 1,9% (el tipus del 
gravamen pels béns urbans passa del 0,624 al 0,636). Es tracta d’un augment lleugerament 
superior a la pujada de l’IPC (1,5%), però la idea del govern és mantenir-lo durant els quatre 
anys de mandat, motiu pel qual “acabarà sent inferior a l’IPC”, va aclarir Muñoz. A banda, 
per intentar que l’IBI sigui un impost socialment més just, s’estableix un tipus de gravamen 
del 0,713 que només pagaran immobles de tipus industrial amb un valor cadastral mínim de 
250.000 euros. En la mateixa línia, s’introdueix una bonificació per a les famílies nombroses 
que no superin un determinat nivell de renda i s’aplicarà un recàrrec del 50% als immobles 
residencials permanentment desocupats. 

1

S’inicia amb èxit la primera part dels 
pressupostos participatius i queden 
fixats els dies de votació [1]

2

3

5

4

S’activa la Promoció Econòmica 
amb més enllumenat de Nadal, 
marxandatge de Navarcles i una nova 
Guia Comercial i de Serveis

S’incrementa moderadament la 
recaptació en les rendes més altes 
per augmentar la inversió social
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Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, s’incrementa el període de les bonificacions per instal·lar sistemes d’aprofitament 
tèrmic d’un a tres anys i es fa un escalat per tal que se’n puguin beneficiar més els particulars i no tant les grans instal·lacions. 
Les modificacions de l’IBI es van aprovar per 10 vots a favor (Ara, CUP, NeC i PSC) i 3 en contra (JxC). 
Pel que fa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), se segueix en la línia de l’any passat per equiparar-lo a la resta de la 
comarca i s’augmenta 2 dècimes, passant del 2,5 al 2,7. Es va aprovar per 10 vots a favor (Ara, CUP, NeC i PSC) i 3 en contra (JxC).
Pel que fa l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), no s’augmenta el tipus de gravamen que ja hi havia, 
però es redueix a la meitat la bonificació del 90% que fins ara hi havia per a les obres d’especial interès. Així, a partir del 2020, 
serà del 45%. El regidor Toni Muñoz va explicar que es tractava d’una bonificació excessivament alta —en la qual només s’hi 
poden acollir determinades empreses— i que havien cregut convenient reduir-la pensant en la recaptació que necessita realit-
zar l’Ajuntament. Es va aprovar per 7 vots a favor (Ara, CUP i NeC) i 6 en contra (PSC i JxC).
En el ple també es va tractar el preu del clavegueram —que no es modifica— i el de l’aigua, que pateix una lleugera pujada. Va 
defensar el punt el regidor de Via Pública, Josep Joan Roda, que va explicar que l’augment es deu a les recomanacions que ha 
fet Aigües de Manresa, que per al 2020 preveia un desajust entre el que s’ingressa i el que cal invertir per a continuar millorant 
la xarxa. Per a revertir-ho, Aigües de Manresa proposava un augment lineal del 2% de l’ingrés per tarifa i un del 3% per consum 
d’aigua. Però el regidor Roda va explicar que no ho farien així, sinó per quantitat de consum. Així, aquest increment s’escalarà 
i no afectarà tant els particulars que es troben en trams de consum més curts com les empreses que es troben en trams de 
consum més elevats. El preu del clavegueram es va aprovar per unanimitat, mentre que el preu de l’aigua es va aprovar per 7 
vots a favor (Ara, Cup i NeC) i 6 en contra (PSC i JxC). 
En la sessió plenària també es van aprovar tot un plec de taxes. Podeu recuperar el ple al Canal de You Tube de l’Ajuntament 
de Navarcles.

L’Ajuntament de Navarcles s’ha sumat a la Setmana Europea de la Preven-
ció de Residus amb activitats que han estat encaminades a conscienciar la 
població sobre la importància d’arribar al residu zero. Amb aquest objectiu, 

es va realitzar un taller per fer decoració de Nadal amb materials reutilitzats a La Creueta que també va incloure un berenar 
residu zero. Una altra de les propostes de la campanya ha estat la de les carmanyoles compostables, que s’han entregat a res-
taurants que ofereixen menú i/o carta perquè els clients que no es poden acabar tot el plat es puguin endur el menjar a casa en 
un envàs sostenible. També s’han fet adhesius —que es poden recollir gratuïtament a l’Ajuntament— amb el lema ‘Publicitat, no 
gràcies!’ perquè els ciutadans els puguin enganxar a les seves bústies i evitar, així, la publicitat comercial massiva. I es continuen 
entregant bosses compostables per a la fracció orgànica.

L’alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, ha realitzat aquest mes tres reu-
nions amb tres sectors del poble per explicar, personalment, els canvis que 
han patit o patiran alguns carrers per millorar la mobilitat i la seguretat. Es 
tracta dels veïns del carrer Miquel Servet, dels del carrer Girona i dels del 

carrer Ubach. Aquesta darrera és una de les que més expectació va generar, reunint una trentena de veïns a la sala de plens. 
També hi va assistir la regidora d’Urbanisme, Laura Castell, i el regidor de Via Pública, Josep Joan Roda. Es va explicar l’estat 
actual de les obres de clavegueram que es van fer, es van exposar les obres que queden per fer i es va mostrar també tot el 
projecte urbanístic i de mobilitat a llarg termini d’una zona que abraça els carrers Ubach i Monestir des del passeig Cervantes 
fins al pont de Sant Benet.

La Brigada Municipal ha realitzat diverses actuacions de millora, entre les 
quals destaquen les executades en camins: s’ha arranjat d’urgència el camí que va de la Font Nova a les Vinyotes, que s’havia 
fet malbé per la forta pluja; s’ha netejat el camí del riu del pont del Calders al Pont Vell, i s’ha arranjat el camí de la deixalleria 
en direcció Font Nova. A banda, s’ha iniciat l’estudi per millorar diversos camins: el del Pont Vell a la plaça Assemblea; el de la 
pista d’atletisme a la granja del Turó; el de la Font Calda (des del Singla a Solervicens); el d’accés a la Font Nova; el d’accés a 
Font de la Cura i l’àrea d’autocaravanes, el del Pla de cal Tàpies fins al pont del riu Calders i el camí d’accés al pont de la riera 
des de darrera la deixalleria (carrer Aragó).

La Brigada Municipal ha realitzat, aquest mes, actuacions a l’edifici Ver-
mell de l’escola Catalunya, com l’arranjament del pati, la construcció d’una 
rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i la senyalització de la 

respectiva plaça d’aparcament, el canvi de l’enllumenat del teatre i una actuació d’urgència a la calefacció. Pel que fa al Centre 
Cultural, s’ha canviat la il·luminació dels camerinos per bombetes LED, s’ha habilitat una nova zona de contenidors a l’exterior i 
s’ha fet una actuació d’urgència per eliminar goteres al sostre de l’hotel d’entitats i humitats a l’habitació de material d’activitats 
a l’entrada del Katna.

Aquest mes, la Brigada Municipal ha instal·lat taules de pícnic al Parc Mar-
cel·lí Monrós, a la pista d’atletisme, al parc del mirador Sant Benet, a la 
zona del llac, a la Font Nova i al Parc de la Planota. També s’han col·locat 

nous bancs al carrer Pau Claris, al Parc Marcel·lí Monrós (passeig Cervantes) i a la Font Vella. A banda, a la pista d’atletisme, s’ha 
instal·lat una nova línia elèctrica i una font d’aigua.

Navarcles se suma a la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus [2]

Es realitzen reunions amb veïns de 
tres carrers per explicar canvis en la 
mobilitat [3]

Actuacions en camins de Navarcles 

Millores al Centre Cultural i l’Escola 
Vermella realitzades per la Brigada [4]

S’instal·len noves taules de pícnic i 
nous bancs al poble [5]



Ajuntament 
de Navarcles

Xarxa de municipis

Horari servei d’atenció porta a porta:
Dilluns, dimecres i divendres: de 10 a 12h.
Dimarts: de 16 a 18h.
portaaporta@navarcles.cat  - 938310011 ext. 5
Deixalleria i recollides
Telèfon: 93 831 08 75
Horari: Dilluns, tancat
 Dimarts i dijous, de 16 a 19h
 Dimecres i divendres, d’11 a 14h
 Dissabte i diumenge, de 10 a 14h
Tel. de recollida de poda i trastos vells: 900 264 272
L’horari d’atenció és de 9 a 15 hores.

INFORMACIÓ CLIMATOLÒGICA DE NAVARCLES 
DEL MES D’OCTUBRE DE 2019

PLUJA .............................................. 128,8 litres
MÀXIMA ......................................... 31,5º EL DIA 1
MÍNIMA .......................................... 6,4º EL DIA 26
MITJANA MÀXIMA ..................... 23,9º
MITJANA MÍNIMA ...................... 11,5º  
MITJANA DEL MES ..................... 16,8º
VENT: MÀXIMA DEL MES ........ 43,5 KM/H     EL DIA 22
VENT: MITJANA ........................... 3,4 KM/H

CONSUM I PROCEDÈNCIA DE L’AIGUA QUE HEM 
BEGUT A NAVARCLES EL MES D’OCTUBRE DE 
2019

Cabal procedent riu Calders m3/d ..................... 434 m3
Cabal procedent riu Llobregat m3/d ................. 330 m3
Total tractat a l’ETAP m3/d .................................... 764 m3
Cabal pou Solervicens m3/d ...................................... 0 m3
Cabal pou Font Nova m3/d .................................. 239 m3
Cabal Font Calda m3/d ........................................... 457 m3

Telèfons d’interès
Ajuntament ................................................93 8310011
Guàrdia Urbana ........................................639206565
Piscines municipals i tennis .................93 8310242
Pavelló d’esports .....................................93 7073221
Teatre Auditori .............................93 8276719 ext. 1
Escola de Música i Arts 
Navarcles-Sant Fruitós  ..............938276719 ext. 2
Katna ................................................93 8276719 ext. 3
Biblioteca ........................................93 8276719 ext. 4
Centre de salut .........................................93 8310030
Esplai d’Avis ...............................................93 8311100
Escola Bressol Tinet ................................93 8310615
Escola Catalunya ......................................93 8310277
Institut Navarcles ....................................93 8270022

www.navarcles.cat

Pots fer-nos arribar informació de qualse-
vol acte o suggeriment sobre el poble, o si 
vols participar en alguna activitat o festa, a 
navarcles@navarcles.cat                

Deixalles que hem recollit a Navarcles 
durant el mes de SETEMBRE de 2019
Rebuig  30.940 kg.  21,15%
Orgànica 62.440 kg.  42,68%
Cartró  14.360 kg.  9,82%
Envasos 21.960 kg.  15,01%
Vidre  16.584 kg.  11,34%

Farmàcies de guàrdia
Caps de setmana del mes de desembre
•30 DE NOV. i 1 DE DES.: Farmàcia Vicenç Verge
(Av. Piscines i Esports, 37) 938270433

•6, 7 i 8 DE DESEMBRE: Farmàcia Laia Rosado
(c/ Fortià Solà, 9) 938276734 / 669898053

•14 i 15 DE DESEMBRE: Farmàcia Ester Carné
(c/ Manresa, 6) 938276983

•21 i 22 DE DESEMBRE: Farmàcia Laia Rosado
(c/ Fortià Solà, 9) 938276734 / 669898053

•25, 26, 28 i 29 DESEM.: Farmàcia Ester Carné
(c/ Manresa, 6) 938276983

•1, 4, 5 i 6 DE GENER.: Farmàcia Vicenç Verge
(Av. Piscines i Esports, 37) 938270433

Foto portada i contra: Pep Moyano, 2n premi del XVI 
Concurs de Fotografia Navarcles.

CALENDARI DE RECOLLIDA 
PORTA A PORTA DURANT
LES FESTES DE NADAL
DESEMBRE
dilluns 23  ORGÀNICA + ENVASOS
dimarts 24   NO HI HA RECOLLIDA
dimecres 25  ORGÀNICA + PAPER
dijous 26    ENVASOS + REBUIG
dilluns 30   ORGÀNICA + ENVASOS
dimarts 31  NO HI HA RECOLLIDA
GENER
dimecres 1  ORGÀNICA + PAPER
dijous 2  ENVASOS + REBUIG
dilluns 6  REBUIG + PAPER
Tots els altres dies es recollirà segons el calendari 
habitual. Àrea d’emergència 24h. al vostre servei.


