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XVIII Setmana Sense Fum 2017 sota el lema “Menys fumar i més caminar” del 25 al 31 de 
maig.
L’objectiu de la setmana sense fum és sensibilitzar la població de la importància que té per la 
salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar l’hàbit tabàquic i poder gaudir d’un ambient lliure de 
fum.
Navata es va adherir a la campanya SENSE FUM i s’organitza una caminada familiar pel 
diumenge 4 de juny
Inscripcions a les 9 h: Punt Jove 
Sortida: 9,30 h
Durada 1 h aproximadament

Dimarts dia 30 de maig
Xerrada NAVATA SENSE FUM, on s’informarà sobre els recursos actuals per deixar de 
fumar i l’ajut que s’ofereix des del dispensari per a aconseguir-ho.
Hora: 20 h
Lloc: Sala polivalent del costat del dispensari

Recordatori de la propera concentració 
de protesta reivindicativa per diumenge 
dia 4 de juny a les 6 de la tarda a la cruïlla 
d’Ordis.
Us demanem que us hi afegiu, com més 
millor! Si no heu vingut encara, us hi 
esperem el proper dia 4 de juny.
Comptem amb tothom!

3a concentració de protesta
a la cruïlla d’Ordis

La Junta de Govern Local ha tret a licitació 
el projecte d’ampliació de les voreres del 
carrer Escoles.
Concurs obert
Preu: 65.560,92 €
Temps d’execució: 3 mesos. 
Podeu consultar el plec de clàusules a la  
web de Navata.

Licitació de l’obra: ampliació
de les voreres del c/ Escoles

Navata nominada al premi medi ambient de la Diputació de Girona

Navata va presentar dues candidatures als Premis Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Categoria 1:  Prevenir els residus i fomentar economia circular amb el projecte d’optimització i 
reducció de residus.

Categoria 4: Augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica i implementar energies renovables 
amb el projecte d’instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa tèrmica.
S’han fet uns vídeos de difusió, que es podran veure, i votar les diferents nominacions per triar 
la guanyadora, el mes vinent.
Podeu consultar els dos projectes nominats al WEB de Navata /Actualitat /Premis Cilma.



Autoprotecció davant els
incendis forestals

Piscina municipal

El dissabte dia 17 de juny i apropar-nos a l’estiu i la calor, obrirem la temporada fins a l’11 de 
setembre.
La gestió de control d’accés, socorrisme, cursets i aiguagim s’ha adjudicat al Consell Esportiu 
de l’Alt Empordà.
A partir del pròxim dia 1 de juny podeu passar per les oficines municipals a realitzar la renovació 
dels abonaments o qualsevol informació que us calgui.
Els preus i els horaris són els mateixos que la temporada passada.

Casal d’estiu

Fins al 15 de juny continua obert el període d’inscripció del casal d’estiu de Navata 2017. Per 
aquells que ja heu fet la inscripció, us recordem que es farà una reunió informativa el pròxim dia 
15 de juny a les 20,00 h al centre cívic.
La gestió del casal anirà a càrrec de la Fundació Torremirona Esport i Salut, adjudicatària del 
servei.

De cara a l’estiu, la sequera eleva sovint el 
risc d’incendi forestal, però cal tenir en 
compte que aquest risc també es pot 
produir en períodes de sequera durant 
l’hivern.
Per això cal tenir en compte algunes 
precaucions que us aconsellem que 
consulteu al link:  autoprotecció davant els 
incendis forestals que trobareu a la pàgina 
web de Navata (www.navata.org). I 
sobretot recordeu que si detecteu un 
incendi forestal, truqueu  immediatament 
al telèfon d’emergències 112.

Recordem als propietaris de parcel·les i 
solars, l’obligació de mantenir-los nets.
Si no es procedeix a fer la neteja, es pot 
encomanar a l ’a juntament perquè 
procedeixi a fer-la al preu que marca 
l’ordenança vigent que regula aquests 
serveis.
Igualment es recorda  als que incompleixin 
la seva obligació de mantenir neta la seva 
propietat i han estat requerits per fer-ho, es 
durà a terme la neteja per part de 
l’ajuntament de manera subsidiària, 
liquidant el cost i la sanció corresponent al 
propietari incomplidor.

Parcel·les, solars i terrenys
per netejar
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