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Ajuntament de Navata

Xerrada adreçada a famílies i agents 
educatius, a càrrec de l'Ernest Luz, 
psicòleg i professor de la UdG.

Dijous 12 d'abril a les 17 h al gimnàs de 
l'escola de Navata. Entrada lliure.

STOP bullying!

El dia 23 d’abril, com cada any l’escola 
Joaquim Vallmajó organitza la venda de 
llibres i roses a l’Era de l’Obra.
*En cas de mal temps es
farà al centre cívic.

Diada de Sant Jordi

La Convenció dels drets dels infants atorga als nens i les nenes el dret a expressar les seves 
opinions i que aquestes siguin tingudes en compte en tots els assumptes que els afectin, així 
com el dret d’opinar, el dret d’expressió, la llibertat de pensament, la llibertat d’associació i el 
dret a rebre una informació adequada.
El Consell d’Infants és l’espai institucional que permet l’exercici d’aquests drets en el 
marc polític municipal.
Així, el Consell d’infants és, fonamentalment, un espai de participació política dels infants que 
té per missió: la presa de poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves 
demandes com a ciutadans-infants.
A participar s’aprèn participant. Per tant, el Consell d’Infants és una escola de 
participació i de ciutadania.

Consell d’infants de l’escola Joaquim Vallmajó de Navata

El dia 2 de maig de 8 h a 15 h, tindrà lloc una jornada de portes obertes a la llar d’infants. 

Jornada de portes obertes a la llar d’infants Belluguets 



Sortida fotogràfica a Navata

Eugeni Vallmajó organitza una sortida 
fotogràfica el diumenge 22 d’abril.
Trobada: 9 h al pàrquing de la Llar d'infants, 
farem una petita excursió (apta per a tots 
els públics) i gaudirem dels colors dels 
camins i els camps del nostre poble.
Podeu fer servir l’equip que tingueu 
(compactes, reflex, bridge, mòbil...).
Cal portar una gorra, aigua i calçat còmode. 
La durada de la sortida serà d’entre dues 
hores i mitja a tres aproximadament.
IMPORTANT: Si us interessa, el dissabte 21 
d’abril de 19 a 20 h ens trobarem a la sala 
Llevant del centre cívic per entendre una 
mica millor la nostra càmera, sense ser un 
curs de fotografia.
Inscripcions fins al 20 d’abril: 
eugenivallmajo64@gmail.com
Amb la col·laboració de l’Associació Cultural Fotogràfica 
de l’Alt Empordà. 
*L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar 
la sortida per causes externes o de baixa inscripció.

Atenció, nova data! Dissabte 14 d’abril 
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!
Inscripcions al tel. 972514349 o al mail: : 
vilafantcamina2018@gmail.com.

Salut: Navata va de marxa

Ajuntament de Navata
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Farmàcies
de l’entorn de
l’A.B.S. Vilafant
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Recordem als propietaris de parcel·les i 
solars l’obligació de mantenir-los nets.
Si no es procedeix a fer la neteja, es pot 
encomanar a l ’a juntament perquè 
procedeixi a fer-la al preu que marca 
l’ordenança vigent que regula aquests 
serveis.
Igualment es recorda  als que incompleixin 
la seva obligació de mantenir neta la seva 
propietat i han estat requerits per fer-ho, es 
durà a terme la neteja per part de 
l’ajuntament de manera subsidiària, 
liquidant el cost i la sanció corresponent al 
propietari incomplidor.

Parcel·les, solars i terrenys
per netejar

Properament s’iniciaran els treballs de 
repintat de la senyalització horitzontal dels 
vials del nucli de Navata. 
En el procediment negociat amb tres 
empreses de pintura vial, la proposta més 
econòmica ha estat la presentada per   
SPD GIRONA amb 4.297,99 €  iva inclòs.

ITV Unitat mòbil per a tractors
i ciclomotors

El 25 d’abril de 9 a 12,30 h a l’aparcament 
de la piscina. Reserves al tel. 972 49 29 12 
o a citaprevia.cat

Senyalització horitzontal
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