
Navean@s:

Como algúns  de vós  xa sabedes,  alá  polo  mes de febreiro  fixemos  unha nova  xuntanza de
navean@s en Barcelona. 

Despois de xantar, falamos de moitas cousas, case todas elas referidas á nosa terra. Creo que foi
Camilo quen sacou o tema da estrada, esa obra de enxeñería levada a cabo con tantos esforzos

pola xente de  Navea nos anos 60.  Todos os alí  presentes consideramos que era de xustiza

recoñecer dalgún modo o traballo de todo un pobo. Acordouse colocar unha placa na estrada en
homenaxe ás persoas que a construíron.

O texto, consensuado con boa parte dos alí presentes xa fai uns meses, é o seguinte:

Ás persoas de  Navea que nos anos 60 do século pasado, con moito esforzo, moi poucos
medios e escaso apoio das administracións, construíron esta estrada. 

Navea, agosto 2019

Unha vez acordado o texto da placa, solicitamos orzamentos a varias empresas de Barcelona. O
que nos parece máis axustado é o que sometemos á vosa consideración. 

Trátase dunha placa en aceiro inoxidable de 500x400x1,5mm. O custo da mesma sería de 390,22
euros (IVE incluído). 

Pensamos que se podía colocar nunha das penelas que hai á entrada da estrada de Navea á
dereita, máis ou menos fronte ao muíño da Ponte. (Ver as fotos que figuran ao final.)

A nosa intención é facelo a mediados de agosto, cando hai mais xente por alá. 

Propoñémosvos  facer  unha  achega  de  10  euros  por  persoa  para  pagar  a  placa.  Estamos
convencidos  de  que  case  todos  os  naveanos/as  quererán  participar.  Se  queredes  colaborar,

contestade a un destes correos luisdenavea@gmail.com,  elvirafn@gmail.com. Podedes ingresar
os 10 euros na conta ES29 2100 0854 1201 0064 1700  (Non esquezades poñer o voso nome.)
ou entregalos en efectivo a Elvira ou Luis.

Como non temos as direccións ou teléfonos de moitas persoas de Navea, pedímosvos a todos
que  reenviedes esta carta ao máximo número de persoas do pobo ou ben que o comentedes
directamente,  por  teléfono  ou  por  WhatsApp.  Cantos  máis  sexamos,  máis  sentido  terá  esta
homenaxe.

Unha aperta.
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