
Veïns de Moià s’han començat a
organitzar per iniciar accions de
protesta en contra de l’augment de
l’impost de béns immobles (IBI)
–el que popularment es coneix
com a contribució– que l’Ajunta-
ment ha aplicat per a aquest any.
Tot i que l’increment es va aprovar
per ple a final de l’any passat, no ha
estat fins ara que ha despertat el
descontentament ciutadà, des-
prés que en les darreres setmanes
han començat a rebre les notifi-
cacions de l’impost els contribu-
ents que no el tenen domiciliat. 
Fonts d’aquest col·lectiu han  ex-
plicat que l’objectiu és constituir-
se en plataforma i, a partir d’aquí,
estudiar les mesures i accions (le-
gals i de protesta) a emprendre. 

A final de la setmana passada hi
va haver una primera convocatò-
ria ciutadana (mitjançant face-
book) que va reunir unes  per-
sones a la plaça Major, i actualment
ja es poden veure en balcons de tot
el nucli urbà nombroses pancar-
tes de protesta sota el lema «Moià
diu prou». 

Les mateixes fonts han concre-
tat que aquesta setmana és previst
que es facin les primeres reunions
de treball per avançar cap a la
constitució de la plataforma, co-
mençar a concretar la línia de tre-
ball i decidir les persones que ac-
tuaran formalment com a porta-
veus. 

Tal com ja va informar Regió
quan es van aprovar definitiva-
ment les noves ordenances per al

 (vegeu edició del  de gener
passat), l’equip de govern de Moià
(format pel grup de CiU) va deci-
dir aplicar enguany el màxim co-
eficient permès per llei, l’,.
Això ha suposat un increment del
tipus impositiu del ,, ja que el
 es va aplicar el ,. A
aquest augment del coeficient que
permet establir el rebut de cadas-
cun dels contribuents s’hi afegeix
l’augment progressiu del valor de
les finques, ja que el  es va fer
la revisió cadastral al municipi, que
va començar a repercutir en la

quota del . El nou valor de les
finques (sobre el qual es fa el càl-
cul de l’IBI) es va aplicant pro-
gressivament en deu anys. Els càl-
culs que en el seu moment va fer
l’oposició estimava que amb
aquests increments els veïns de
Moià pagaran, com a mínim, el
 més que l’any passat d’IBI, que
una franja de contribuents paga-
rà més del doble i que això supo-
sarà que el consistori recaptarà en-
guany per aquest impost el ,
més que en l’exercici anterior.

L’alcalde de Moià, Josep Mon-
tràs, defensava ahir que l’augment
ve fixat pel pla de sanejament eco-
nòmic dissenyat per la Diputació
de Barcelona que el consistori va
aprovar per ple el  d’octubre
passat. Montràs va avançar que el
pla de sanejament preveia per a l’a-
ny que ve fixar un tipus del ,,
però que es preveu reduir-lo al
, i al , per al . 

Fonts del col·lectiu veïnal que
s’ha començat a mobilitzar consi-
deren, però, que l’augment de l’I-
BI i d’altres impostos i taxes –sen-
se comptar-hi la contribució han
experimentat un increment mitjà
del – ve fixat pel pla de saneja-
ment, i «això es deu a la mala ges-
tió econòmica que hi ha hagut
durant aquests anys a l’Ajunta-
ment, que ara es carrega en el
contribuent». Les mateixes fonts
han destacat que el descontenta-
ment ciutadà va més enllà de
l’augment de l’IBI, tot i que reco-
neixen que aquest n’ha estat el de-
tonant principal.
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Veïns de Moià posen les bases d’una
plataforma contra l’augment de l’IBI

Un grup de ciutadans s’agrupa per la disconformitat amb el fet que s’apliqui el coeficient màxim�

La lactància materna,  amb els
beneficis directes per als nadons i
les seves mares, va ser el fil con-
ductor de la xerrada que dissabte
passat va fer el doctor Luis Ruiz,
pediatre de salut maternoinfantil
d’UNICEF a Catalunya, en la pre-

sentació en públic de l’associació
Casa de Mares Elna, a Navàs. 

Unes  persones van donar
suport a l’acte, la majoria dones i
mares joves que van assistir a la
xerrada portant en braços o en cot-
xets els seus fills. El doctor Ruiz va
explicar que la lactància materna

és el mecanisme natural d’ali-
mentació humana, ideal per al
desenvolupament del nadó, amb
efectes estadísticament demos-
trats en el sistema immunològic
dels fills i les mares. La llevadora
del CAP de Navàs, Ester Romero,
va presentar l’acte.
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L’entitat Casa de Mares Elna de Navàs
neix en defensa de la lactància materna

La xerrada del doctor Ruíz, pediatre d’Unicef, va servir per presentar l’associació al poble�

Les entitats culturals de Navàs
han escollit, aquest passat cap de
setmana, el Grup Escènic Navàs
com a nou Premi Flama , el
guardó que des de fa  anys dis-
tingeix a les persones i a les enti-
tats del poble que treballen en la
promoció i difusió de la cultura po-
pular. En l’acte d’elecció, que va es-
tar presidit per la regidora de Cul-
tura de Navàs, Queralt Morell, el
Grup Escènic navassenc va liderar
totes les votacions, en les quals hi
van participar un total de disset en-
titats.

Enguany, el Grup Escènic Navàs
ha celebrat els  anys de la seva
represa escènica. De  a 
han posat en escena regularment
una cinquantena d’obres de teatre,
coincidint amb la celebració de la
Fira de Primavera i la Festa Major.
En motiu de les noces de plata,
l’entitat navassenca ha editat un lli-
bre on es recull l’activitat de la
formació de teatre amateur amb
fotografies de totes les obres re-
presentades, història i anecdota-
ri.

El Premi Flama a la Cultura Po-
pular serà lliurat el proper  de
juny, diada de sant Joan, en motiu
de la celebració de la Festa Na-
cional dels Països Catalans, que or-
ganitza l’Agrupació Sardanista de
Navàs. Com és costum, des de fa
uns anys, l’entitat o persona guar-
donada amb el Premi Flama té la
responsabilitat de fer el Pregó de
la Festa Major .

REDACCIÓ | MANRESA

El Grup Escènic
navassenc és
escollit nou
premi Flama a la
Cultura Popular

Algunes de les nombroses pancartes penjades per veïns a tot el nucli
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Només 11 pobles van aplicar
l’1,10% el 2008

En l’aprovació definitiva de les
taxes i impostos per a aquest

any, el grup municipal de MAP-ERC, a
l’oposició, va posar damunt la taula
dades extretes de la web del minis-
teri d’Economia corresponents al
2008, segons la qual només 11 dels
955 municipis de Catalunya havien
aplicat el coeficient màxim.
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Assistents a la conferència

AJUNTAMENT DE NAVÀS

Moià va acollir la Jornada Ges-
tió conjunta de polígons industrials
i zones d’activitat econòmica del
Moianès, organitzada pel Con-
sorci amb la participació d’ajun-
taments i tècnics municipals, amb
l’objectiu de conèixer les expe-
riències concretes de gestió man-
comunada d’altres zones per va-
lorar la viabilitat de definir un
model al Moianès. 

A la taula rodona que es va orga-
nitzar, Sisco Blanch, regidor de
promoció econòmica de La Fata-
rella (Terra Alta), va presentar la
seva experiència del polígon su-
pramunicipal Les Camposines,
que està mancomunat per un to-
tal de vuit municipis de la comar-
ca. També hi va assistir Josep M.
Cabré, Director General de la Unió
de Polígons Industrials de Cata-
lunya (UPIC).
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El Moianès estudia la gestió
mancomunada dels polígons

El president del consorci, Josep Montràs, i Sisco Blanch, un dels ponents

A.P.

• Transtorns afectius 
i de comportament.

• Dificultats de relació, 
estats depressius.

• Inseguretat, pors, manies, 
obsessions.

• TDA, TDAH, transtorns 
alimentaris, del son, 
fibromiàlgia, SFC…

EVA DABAU I VILÀ

PSICOANALISTA
Nens i adults

www.evadabau.com
Pg. de Pere III, 92. Manresa.

Tel. 625074970

Un incendi de matolls als mar-
ges de la carretera que va del Pont
de Vilomara a Sant Vicenç de Cas-
tellet va obligar a tallar ahir durant
una hora aquest tram, a conse-
qüència del fum, segons fonts dels
Bombers i de la guàrdia municipal.
Els vehicles van ser desviats per la
urbanització del Marquet Para-
dís. En el foc, declarat a / de  de
la tarda, hi van treballar cinc ve-
hicles de Bombers.

Un petit foc fa tallar la
carretera de Sant Vicenç

INCENDI


