Nota

Ajuntament de Navata

setembre 2018

Licitació del bar “El Sindicat” del Centre Cívic
Es posa en coneixement que properament sortirà publicat al butlletí de la Diputació de Girona i
al perﬁl del contractant de la WEB de Navata el concurs públic del bar del Centre Cívic “El
Sindicat” per la ﬁnalització de l’actual concessió.
Les persones interessades poden consultar el plec de clàusules a les oﬁcines municipals o a
www.navata.org/perﬁl del contractant.

Diada de l’Onze de Setembre
Coincidint amb la Diada de l’Onze de Setembre s’organitza al municipi un acte obert a tothom.
Us convidem a assistir-hi i a participar-hi!
A les 10 h: Lectura d’un manifest, lectura de poemes de Jaume Subirós i acabarem amb el cant
dels Segadors, amb el públic assistent.

Concert de rock

XIII Concurs de fotograﬁa
de Navata

El 21 de setembre actuarà a Navata el jove
grup de rock Poéticamente Incorrectos.
A les 23 h al Centre Cívic.

El tema del proper Concurs de Fotograﬁa
de la Setmana Cultural de Navata és:
Camins amb paisatge de Navata.
Us convidem un cop més a participar-hi!

Taller de memòria
Un any més l’Ajuntament de Navata, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, organitza el Taller de Memòria.
S’iniciarà el dia 25 de setembre ﬁns al desembre. L’horari serà els dimarts de 17,30 a 18,30 h a
la Sala 1 d’octubre. Us podeu inscriure a les oﬁcines de l’Ajuntament. El taller és gratuït.

Xerrades i presentacions · Centre Cívic · 28 de setembre
Xerrada d’introducció del punt d’informació energetica i facturació.
El 28 de setembre a partir de les 19 h es farà la presentació del nou servei d'assessorament
energètic ofert per l’Ajuntament i l’ACE del Consell Comarcal a les llars del municipi.
*Aquest servei d’informació s’oferirà a la Sala 1 d’octubre les següents dates i horaris:
· dimarts 16 d’octubre de 13 a 15 h
· dimarts 13 de novembre de 10 a 12 h
· dimarts 18 de desembre de 17 a 19 h
Tot seguit:

Presentaciò de la nova WEB de Navata
Presentació de la web de l’Ajuntament de
Navata, totalment renovada pels serveis
tècnics del Consorci Salines Bassegoda,
el regidor de Noves Tecnologies i Arc
Estudi de Girona.

Tot seguit:
Projecte de millora de competitivitat territorial “Sent Navata”
Es presenta un estudi per la Millora de la Competitivitat del
Municipi, un anàlisi social i econòmic actual dels actius, per la
seva dinamització amb la implicació de persones i empreses.
Es presenta també una proposta de logotip “SENT NAVATA”
missatge d’estimació envers els objectius a impulsar.

Saurimonda de Navata

XXXV Marxa Vila de Navata

Us convidem a la xerrada presentació del
projecte cultural “Saurimonda”, a càrrec de
Rafel Ortiz. El 5 d’octubre a les 20,30 h al
Centre Cívic, us hi esperem!

El diumenge dia 12 d’octubre tindrà lloc la
XXXV Marxa Vila de Navata amb un nou
recorregut aproximat de 18 km. Ben aviat
sortiran els programes de la caminada!

Explotacions avícoles per a l’autoconsum
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de
Catalunya ha demanat la col·laboració d’aquest Ajuntament per tal de recordar als titulars de
les explotacions avícoles per a l’autoconsum, que tenen l’obligació d’inscriure aquestes
activitats al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya pel fet que aquestes
explotacions no estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública, i poden representar, sota
determinades circumstàncies, una font potencial de focus de malalties que comprometin la
sanitat animal i la viabilitat de la resta d’explotacions avícoles, com va ser el cas del brot
d’inﬂuença aviària de l’any 2017 a Catalunya.
Podeu obtenir més informació a les oﬁcines de l’Ajuntament de Navata on també us
poden facilitar el corresponent imprès de declaració.

Seguretat ciutadana
Per tal d’evitar els mals moments que passa una família o una llar, quan aquesta atenent a una
persona que truca a la seva porta, és víctima d’engany o robatori, recomanem a tothom i en
particular per a les persones grans:
- No deixar entrar a la llar persones desconegudes.
- Desconﬁar del fals amic.
- Desconﬁar del que ofereix revisions, de gas, aigua, llum, etc. si no s’han demanat.
- Desconﬁar de la venda porta a porta que ofereixen bijuteria, roba, etc. si no es coneix la
persona o l’empresa.

