Nota

Ajuntament de Navata

juny 2018
Setmana de l’energia, del 4 al 8 de juny
Durant aquests dies a l’Escola Joaquim Vallmajó hi haurà l’exposició “ATRAPA L’ENERGIA” al
passadís central.
El dilluns dia 4 a les 17 h tindrà lloc la xerrada informativa: Implantació de l’autoconsum
elèctric al centre, a càrrec de Jaume Homs Campamar, alcalde de la Vila.

Obertura de la temporada de piscina
El dia 16 de juny comença l’activitat de la piscina municipal ﬁns l’11 de setembre. L’empresa que
la gestionarà aquest any és Diversport.
La inscripció pels cursets de natació i aquagym es podrà fer a partir del 16 de juny a la
mateixa piscina; la prova de nivell pels cursets es farà el dia 26 de juny a les 15,30 h.

Òpera a la fresca: Manon Lescaut
El dissabte 16 de juny s’oferirà en pantalla gran
instal·lada a la pista del costat de l’escola, la
retransmissió d’un espectacle d’òpera a la
fresca MANON LESCAUT de Giacomo Puccini
que s'estarà fent al mateix moment al Teatre del
Liceu.
En cas de mal temps es faria dins del pavelló,
vegeu cartell.

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 DJ
Calen voluntaris i voluntàries! Us animem a col·laborar amb l’organització de la revetlla!
*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 2,5 €
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 XXII Diada d’Homenatge a la Gent
Gran.
Els actes començaran a les 12 h del migdia amb la celebració de la missa cantada per Els
Cantaires de Llers. A les 14 h al gimnàs de l’escola de Navata, tindrà lloc el dinar de germanor,
l’homenatge als participants i l’actuació musical de Jordi Parrot i Josep M. Surell.
Els acompanyants podran adquirir els tiquets del dinar a les oﬁcines de l’Ajuntament ﬁns al dia
21 de juny al preu de 18 € per persona.
Homenatjats i acompanyants, un any més us animem a participar en aquest bonic i
tradicional acte.

Parcel·les, solars i terrenys per netejar
Recordem als propietaris de parcel·les i solars, l’obligació de mantenir-los nets.
Es pot encomanar a l’ajuntament perquè procedeixi a fer-la al preu que marca l’ordenança
vigent que regula aquests serveis.
Es recorda als que incompleixin la seva obligació de mantenir neta la seva propietat i han estat
requerits per fer-ho, que es durà a terme la neteja per part de l’ajuntament de manera
subsidiària, liquidant el cost i la sanció corresponent al propietari incomplidor.

Recomanacions pel tractament del mosquit tigre i la vespa asiàtica
Per part de l'ajuntament fem difusió als veïns del municipi que facin les accions pertinents a casa
seva per tal de tenir controlats els potencials focus de creixement i desenvolupament del
mosquit tigre, com no tenir recipients amb aigua estancada a l’exterior on creixen les larves del
mosquit. Les actuacions a la via pública s’efectuaran mitjançant controls als embornals dels
carrers.
Pel que fa a la vespa asiàtica, si detecteu algun niu petit a la vostra propietat, comuniqueu-ho
que es procedirà a eliminar-lo.

L’equip Gich's Sessions Navata va participar a la
Trailwalker solidària Oxfam Intermón

El navatenc David Mañach va participar
a la Titan Desert

El Navata sotscampió
de Quarta i obté
l’ascens a Tercera

Cloenda de les activitats
del Consell Esportiu de
l’Alt Empordà

El Prebenjamí A del CF Navata va rebre
el premi de Valors en Acció

