Nota

Ajuntament de Navata

novembre 2018
Prevenció del càncer de mama

Punt d’Informació Energètica

Dimecres 14 de novembre a les 19 h a la
Sala 1 d'octubre, tindrà lloc un taller molt
recomanable d'autoexploració del pit
per a la prevenció del càncer de mama.

Si voleu estalviar energia a la llar, us
expliquen com fer-ho de manera personalitzada al Punt d’Informació Energètica.

Us podeu inscriure al dispensari de
Navata, al tel. 972 55 35 31 (de 9 a 11 h) o
per e-mail: autoexploracio@gmail.com

Càsting “Efecte Tramuntana”
El 24 de novembre a partir de les 16 h,
tindrà lloc al Centre Cívic de Navata un
càsting per al primer “talentshow”
e m p o r d a n è s E f e c t e Tr a m u n t a n a
d’Empordà Televisió.

Dimarts 13 de novembre de 10 a 12 h i
dimarts 18 de desembre de 17 a 19 h a la
Sala 1 d'octubre.

Projecte de formació i ocupació OKUP’ALT
Formació professionalitzadora gratuïta dirigida als joves de 16 a 24 anys que vulguin
aprendre un d’aquests oﬁcis i cercar feina:
Forestal i jardiner · Manteniment i pintura · Perruqueria i imatge personal.
Okup’alt inclou suport per trobar feina, visites i entrevistes de feina a empreses de la
comarca.
Per a més informació: rhinarejos@altemporda.cat, Ajuntament de Navata o al tel. 972673728

Gran Recapte d’Aliments · 30 de novembre i 1 de desembre
Càritas Figueres en col·laboració amb el Banc d’Aliments de les comarques gironines,
organitza Gran Recapte d’Aliments als supermercats de Navata Suma Can Montgat i
Super Navata. També a Figueres a: Esclat, Carrefour, Caprabo, Mercadona i Aldi.
Durant aquesta edició, l’objectiu principal és recollir aliments nutritius de llarga durada com
llet, oli i conserves de peix i verdura, i també farina i sucre.
Col·laboreu ajudant a les famílies més necessitades del nostre entorn. Tots els aliments que es
recullin es destinaran a famílies de la nostra comarca.
Per a més informació Càritas Figueres tel. 972504152.

Marató de TV3
El diumenge dia 16 de desembre, com bé sabeu se celebra una nova edició de la Marató de
TV3, igual que en els darrers anys la recaptació del ball del diumenge s’ingressarà com a
donació.

Recollida d'aliments en els actes de la Setmana Cultural
En el decurs dels actes de la Setmana Cultural les persones assistents han fet una notable
aportació d'aliments que s'han fet entrega a Càritas.
Un sincer agraïment a totes i a tots. Moltes gràcies per les col·laboracions!

El navatenc David Sedano és l'estudiant
gironí amb la millor nota en els Premis
Extraordinaris de Batxillerat del curs
2017-2018, que atorga la Conselleria
d'Ensenyament.

El navatenc Arnau Triola guanyador de la
5a semiﬁnal del concurs culinari GMChef
amb la seva recepta “Còctel de gambes”.
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