Nota
agost 2017
Concentracions de protesta a la cruïlla d’Ordis de l’N-260
Recordatori de les properes concentracions de protesta reivindicativa pels pròxims
diumenges dies 6 i 20 d’agost a les 18,00 h a la cruïlla d’Ordis.
Us demanem que us hi afegiu i com més millor, si no heu vingut encara, us hi esperem el dia 6
d’agost, comptem amb tothom!!
Properament es procedirà a una recollida de signatures en general i en els municipis
propers demanant millores a la cruïlla.

Actuació d’Ilona Schneider i
Diego Caicedo

Recital “Lorca, retratos de
juventud” amb Joel Minguet

Dimarts 15 d’agost
Lloc: Centre Cívic.
Hora: 19,30 h
Concert a beneﬁci d’Oncolliga
Preu 5 €

Dissabte 26 d’agost
Lloc: Centre Cívic.
Hora: 22,00 h
Recital “Lorca, retratos de juventud” a
càrrec de l’actor Joel Minguet.
Venda d’entrades anticipades: 10 €
(Supermercat Suma, Perruqueria Navata
i a l’Ajuntament de Navata).
Taquilla: 12 €

Lorca, retratos de juventud

JOEL MINGUET

Diada de l’11 de Setembre
S’està preparant per a principis de setembre unes xerrades informatives del procés que estem
vivint a Catalunya.
Per la Diada es farà un acte institucional el matí a les 10 h, com de costum, així les persones que
vagin a la concentració de Barcelona hi podran assistir.
Aviat sortirà el programa d’actes.

Resultats dels concursos de fotograﬁa del Carme 2017
Participació en joc de descoberta d’indrets o paratges de Navata de l’exposició de fotograﬁa
de la Festa del Carme: 8 participants.
El guanyador ha sigut el Sr. Pere Vila Triola, amb un total de 25 encerts, una segona amb
23, dues empatades a 20 i les altres ja molt lluny.
Instagram: La fotograﬁa més votada ha sigut la de Rosa Puigmal amb 281 likes en el
moment de tancar la votació.
Enhorabona als dos guanyadors, el premi és un val per a dues persones per un àpat en un
restaurant de la vila.

Sortides matinals de fotograﬁa
Amb motiu de l’exposició de Fotograﬁa de descoberta d’indrets de Navata, algunes persones li
han demanat al Sr. Eugeni Vallmajó si voldria organitzar sortides fotogràﬁques.
Hi ha accedit i ens ha comunicat d’organitzar-ne una pel dia 17 de setembre, en cas de mal
temps, es passaria al 15 o 22 d’octubre.

XII Concurs de fotograﬁa
de Navata

Canvi de data de la Marxa
de Navata

Els recordem que per proper Concurs de
Fotograﬁa de la Setmana Cultural de
Navata el tema més votat va ser el de
Detalls de Navata, els convidem una
vegada més a participar-hi.

Atès que la data de l’1 d’octubre és la
prevista per l’organització de la Marxa de
Navata, per tal de no coincidir amb la
celebració del Referèndum, aquesta
s’avançarà al diumenge 24 de setembre.

Curs de cuina gratuït
Unió de Pagesos de Catalunya organitza un curs d’introducció a l’artesania alimentària (bases i
normativa), processos de transformació i conservació d’aliments (tipologia i procés
d’elaboració, pràctiques de preparació d’embotits, conserves de fruita i conﬁtures), receptes de
plats i pastissos.
Dates impartició: setembre - octubre 2017
Horari: de 18,30 a 22,00 h (es podria modiﬁcar d’acord amb l’alumnat)
Lloc Impartició: Sala polivalent al costat del dispensari
Inscripcions: Ajuntament de Navata i Unió de Pagesos Carme Rosset 629442742,
crosset@uniopagesos.cat
Per formalitzar la inscripció cal portar:
Fotocòpia del DNI/NIE
Fotocòpia de l’últim rebut de pagament al Règim Especial de Treballadors Autònoms o bé
fotocòpia de la capçalera de la nòmina.

