Nota

Ajuntament de Navata

març 2018
Taller de gimnàstica gratuït
per a la gent gran
Des del proper dia 21 de març i durant 10
sessions, els dimecres es portarà a terme
al centre cívic de 3 a 4 de la tarda els tallers
de gimnàstica per a gent gran.

Salut: Navata va de marxa

PER INSCRIPCIONS ADRECEU-VOS A
L’AJUNTAMENT

El diumenge 15 d’abril des de l’A.B.S.
Vilafant, s’organitza a Navata una
caminada pels itineraris saludables,
esmorzar i sessió de zumba amb motiu
del Dia Mundial de l’Activitat Física. Us
animem a participar-hi, és per a totes les
edats! Vegeu programa a part.

Planta de tractament de nitrats
de l’aigua

ITV Unitat mòbil per a tractors
i ciclomotors

Les obres de la planta de tractament dels
nitrats està en plena execució i la previsió
d'entrada en funcionament per a proves a
ﬁnals de març, primera quinzena d'abril.

Atenció: ITV obligatòria per a ciclomotors
de 49 c.c. i vehicles agrícoles.

La recepció de vehicles es realitzarà ﬁns
15 minuts abans de ﬁnalitzar el servei.
El cost de la ITV per vehicles serà
l’establert segons les tarifes aprovades
per la Generalitat de Catalunya.

Preinscripcions a l’escola “Joaquim Vallmajó” i llar d’infants
“Belluguets” pel proper curs 2018 / 2019
Del 13 al 24 d'abril s'obre el període de preinscripció a l'escola pel curs vinent 18/19.
A partir del dia 30 d’abril i ﬁns a l’11 de maig s'obre el període de preinscripcions a la llar
d'infants de les 9,30 ﬁns a les 11 h per al curs vinent 18/19.

Desplegament de ﬁbra òptica i telefonia mòbil
Els treballs de desplegament de la ﬁbra òptica al municipi de Navata estan molt avançats, però
una partida d’una nova canalització (exigida per la Delegació de Foment) des del nucli de
Torremirona ﬁns a Navata, provocarà un retard de dos a tres mesos.
Les xarxes troncals estan molt acabades, però el desplegament de les sectorials anirà lligat
amb les contractacions del servei per part de les persones interessades.
Problemes semblants es donen a l’estació base de telefonia mòbil que s’ubicarà a l’estructura
del dipòsit elevat de l’aigua, del funcionament de la ﬁbra, en depèn la telefonia.

Visites a domicili pel registre d’animals de companyia (ANICOM)
Estan a punt de ﬁnalitzar les visites a domicilis per dur a terme el cens de
gossos, gats i fures per complir amb l'obligació que marca la llei de protecció
dels animals, i de censar les mascotes i per determinar quines porten el xip.
Volem agrair la col·laboració de la majoria de llars per l'interès demostrat en
ajudar a fer el cens.
Us recordem que cal portar els gossos lligats per la via pública i recollir els
excrements.

Navata serà seu del MIC aquesta Setmana
Santa.
El CF Navata acollirà partits de la divuitena
edició del torneig internacional de futbol
base de la Costa Brava.

El navatenc Arnau Triola es va proclamar
guanyador del premi al Millor Postre al
Concurs Nacional de Joves Cuiners que
es va celebrar a Segòvia.
"La pastisseria, especialment la innovadora,
és una de les seves passions", destaca el
xef Jordi Córdoba, del restaurant Can Janot
de Navata, que li feia de padrí al concurs.
Des de fa tres anys ha optat per
l'emprenedoria i és copropietari, juntament
amb Jordi Córdoba, del foodtruck Butiworld
CaravanFood.
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