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Revetlla de Sant Joan
Novament a Navata celebrarem la revetlla de Sant Joan. Els actes començaran a les 9 del
vespre amb un sopar popular, l’encesa de la foguera (a la zona esportiva) i seguidament ball
amb el DJ Xerpa.
*Important: La venda de tiquets per al sopar serà anticipada. Els podreu adquirir al
Supermercat Navata, a Suma Can Montgat i a l’Ajuntament. Preu 2 €
Durant la revetlla es vendran coques i es farà un sorteig. Els beneﬁcis que s’obtinguin
d’aquesta festa es destinaran a la Fundació Oncolliga de Girona.
Com sempre us demanem la màxima precaució i us donem alguns consells que cal tenir en
compte a l’hora de manipular els petards:
No tireu els petards a menys de 500 m de les zones boscoses.
No els guardeu a les butxaques i no els subjecteu amb les mans.
No llenceu mai cap petard contra ningú.
No poseu mai petards dins d’objectes com ampolles, rajols foradats, ni en propietats privades
(bústies, etc.).

Homenatge a la gent gran
El dia 29 de juny i seguint amb la tradició celebrem la XXI Diada d’Homenatge a la Gent Gran.
Els actes començaran a les 12 h del migdia amb la celebració de la Missa cantada. Tot seguit al
gimnàs de l’escola de Navata, tindrà lloc un vermut popular i un dinar de germanor, l’homenatge
als participants i acabarem amb una actuació de màgia.
Els acompanyants podreu adquirir els tiquets del dinar a les oﬁcines de l’Ajuntament ﬁns al dia
21 de juny al preu de 18 €.
Homenatjats i acompanyants un any més us animem a participar en aquest bonic i
tradicional acte.

Eliminar les males herbes amb productes naturals
Actualment s’estan aplicant alternatives a l’ús de productes com el Glifosat per combatre les
males herbes, com l’eliminació per temperatura, amb algunes variants.
Seguint les aplicacions de productes naturals estem provant amb Bioempe 20, un producte de
vinagre blanc, és biodegradable i amb molt bons resultats a l’hora de reduir les males herbes.

Condicionament d’un equipament per aparcament al c/ Mont
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En breu s’acabaran les tasques de condicionament del ferm de la parcel·la de 1800 m del
carrer del Mont per a destinar-la per aparcament de vehicles.
Aquest espai, molt cèntric i amb una capacitat per a uns 70 vehicles i, amb enllumenat
públic contribuirà a millorar l’oferta d’aparcament del nucli.

Propera licitació d’obra: Millora dels espai verds i paviments del
cementiri municipal de Navata
Properament es durà a terme la licitació dels treballs de millora dels espais del cementiri antic.
La descripció de les obres, tal com es pot veure al plànol, consta de la millora dels accessos
amb un paviment i de comunicació amb la part nova, així com de les zones amb jardí. El
pressupost d’execució I.V.A. inclòs és de 22.973,17 €.

Sud-àfrica suspèn l’asil a Kayumba Nyamwasa, responsable de
l’assassinat d’en Joaquim Vallmajó
Per ﬁ, després de vuit anys de lluita, el treball fet per dues ONG africanes dóna fruits.
El Tribunal Suprem d’Apel·lació de Sud-àfrica ha suspès la sentència del Govern de Pretòria de
concedir l’estatut de refugiat a l’exgeneral ruandès Kayumba Nyamwasa reclamat per la
Justícia espanyola per la mort de quatre ciutadans espanyols a Ruanda els anys noranta, el
missioner Joaquim Vallmajó i els membres de l’ONG Metges del Món, Maria Flors Cirera
Fortuny, Manuel Madrazo Osuna i LLuis Valtuena Gallego.

Propera manifestació a la cruïlla d’Ordis de l’N-260
El diumenge 2 de juliol es farà la darrera concentració de protesta reivindicativa perquè es
resolgui el problema.
Abans i pel divendres dia 16 de juny, convoquem a tothom que se senti compromès
amb la iniciativa a una assemblea de treball per decidir que s’ha de fer més endavant
del mes de juliol.

Assemblea: 16 de juny
Centre Cívic de Navata
Hora: 20.30 h.

