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Concurs per la venda de parcel·les
 
L'Ajuntament de Navata, en el ple ordinari del dia 26 de juliol de 2017, va acordar posar a la 
venda quatre parcel·les de titularitat municipal, les número 4, 5, 6 i 7 del Sector A4, situades a 
Urbanització Torremirona.
La normativa vigent estableix que la venda es realitzi, per mitjà d'un concurs públic.
Tothom que estigui interessat a acudir a la licitació trobarà el plec de condicions a la seva 
disposició a la WEB municipal / Perfil del Contractant.
L'anunci de la convocatòria va sortir publicat al BOP de la Diputació de Girona n 156 del dia 16 
d'agost, i el termini per a la presentació de propostes finalitza el dia 31 d'agost.

Diada de l’Onze de Setembre
 
Coincidint amb  la Diada de l’Onze de Setembre s’organitzen al municipi diversos actes oberts 
a tothom, als quals us convidem a assistir i participar:
A les 10 h: Lectura d’un manifest, lectura de poemes de Jaume Subirós i acabarem amb el cant 
dels Segadors, amb el públic assistent.
Coincidint també amb el final de la temporada de piscina, durant tot el dia l’accés serà lliure i 
gratuït amb inflables d’11 a 14 h. En cas de mal temps es faran activitats al pavelló.
 Per tal de poder assistir a les concentracions de la Diada, no hi haurà actes a la tarda.

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 €

Recital “Lorca, retratos de
juventud” amb Joel Minguet

Divendres dia 1 de setembre, a les 20,30 h 
Al Centre Cívic xerrada: CRIDA PER LA 
DEMOCRÀCIA informativa del procés 
que vivim Catalunya a càrrec de Sebastià 
Pèlachs, ex-membre del Secretariat 
nacional de l’ANC, Jaume Rigau i Ernest 
Pibernat. Hi sou tots convidats!

Xerrada informativa
CRIDA PER LA DEMOCRÀCIA



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.

Els recordem que pel 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.

XII Concurs de fotografia
de Navata

Un any més l’Ajuntament de Navata, amb 
la col·laboració del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, organitza el Taller de 
Memòria. S’iniciarà el dia 2 d’octubre fins 
al 18 de desembre. L’horari serà els dilluns 
de 17,30 h a 18,30 h i s’impartirà a la sala 
polivalent del Dispensari Municipal.
Us podeu inscriure a les oficines de 
l’Ajuntament. El taller és gratuït.

Taller de memòria

Concentracions de protesta a la cruïlla d’Ordis de l’N-260
 
Recordatori de les properes concentracions de protesta reivindicativa demanant millores 
a la cruïlla d'Ordis pels pròxims diumenges dies 3 i 17 de setembre a les 18,00 h, a la 
mateixa cruïlla. 
Us demanem que us hi afegiu i com més millor. Si no hi heu vingut encara, us hi esperem. 
Comptem amb tothom!
Properament es procedirà a una recollida de signatures en general i en els municipis 
propers demanant millores a la cruïlla.

 XXXIV Marxa Vila de Navata
 
El diumenge dia 24 de setembre tindrà lloc la 34a Marxa Vila de Navata amb un nou recorregut 
aproximat de 18 km.
Ben aviat sortiran els programes de la prova.
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