Nota

Ajuntament de Navata

desembre 2018
XXI Pessebre vivent de Navata

Quina de l’AMPA de l’escola

El dies 8 i 9 de desembre arriba una nova
edició del Pessebre Vivent de Navata
amb el recorregut renovat!
Horari a les 18.30 i a les 19.30h, al nucli
antic de Navata. Aportació 5 €.

Dissabte 15 de desembre tindrà lloc la
quina organitzada per l’AMPA de l’escola
Joaquim Vallmajó.
A les 19 h al gimnàs de l’escola.

Actes per La Marató de TV3

Representació · Els Pastorets

16 de desembre · Centre Cívic
- 16,30 h Participació musical de grups
vocals i instrumentals de l’escola de
música La Flauta Màgica de Figueres.

21 de desembre · 21 h · Centre Cívic
Representació de “Els Pastorets” a càrrec
dels professors de l’IES Narcís Monturiol.
Preu de les entrades:
- Nens i nenes de 0 a 5 anys: gratuït
- Nens i nenes ﬁns a 12 anys: 3 €
- Adults (anticipada): 5 €
- A taquilla tots els públics: 7 €

- 18 h Ball amb Joan Bram a beneﬁci de la
Marató de TV3.
Veniu i col·laboreu-hi!

Quines CF Navata
Els dies 25 i 26 de desembre tindran lloc
les quines organitzades pel CF Navata
A les 18 h al gimnàs de l’escola.

V Cursa de Sant Silvestre
El 31 de desembre se celebrarà la 5a
edició de la cursa de Sant Silvestre
Navatenca. Hi haurà 2 recorreguts i serà
apta per a tothom! Vegeu programa a part.

Cavalcada de Reis
Com cada any el dia 5 de gener a partir de
les 20 h, Ses Majestats els Reis d’Orient
arribaran per la ctra. d’Olot; seguiran ﬁns la
cruïlla del carrer Cabanelles, recorreran
els carrers Cabanelles; del Mont i Gran ﬁns
la plaça de la Vila on se’ls donarà la
benvinguda.

Teatre: Bona Gent
El dissabte 12 de gener de 2019, dins la
programació de la Festa de Sant Antoni,
Quim Masferrer (Teatre de Guerrila)
presentarà l’obra Bona Gent, un espectacle on el públic és el protagonista.
Venda d’entrades a l’Ajuntament i a diferents establiments de Navata.
L’aforament és limitat!

Festa de Sant Antoni 2019
Els dies 12 i 13 de gener se celebra la
Festa de Sant Antoni amb diferents activitats tals com teatre, sardanes, ball, activitats infantils...
Vegeu programa a part.

Enguany, a causa del tancament de l'activitat del restaurant Can Janot, i després d'estudiar
alguna opció per continuar fent el sopar-revetlla de ﬁ d’any de Navent - Comissió del ball
de la gent gran, es va decidir no fer-la.

