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Ajuntament de Navata
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Plataforma de participació ciutadana Civiciti
Civiciti és una nova eina de comunicació i participació directa
que posem al vostre servei. Podreu fer suggeriments o consultes, comunicar incidències, etc., també tindreu informació de
l’agenda d’esdeveniments i podreu fer-nos saber la vostra
opinió en els processos participatius municipals oberts.
Tot això ho podreu fer amb l’app Civiciti per a mòbils, a través
de l’ordinador, tauleta, etc. i a les xarxes socials.
Estrenem aquesta participació amb una consulta als
veïns d’un tram del carrer Olot, on es presenta un nou
ordenament urbanístic i es demana la seva opinió.

Festes de Primavera 2018

X Patis de Primavera

Del 10 al 13 de maig tindran lloc les
tradicionals Festes de Primavera amb un
munt d’activitats organitzades per
Gegants Navata Policrac, entre les quals
la 4a edició de l’Estampa’t, aneu
preparant els vostres carretons!

Aquest any els Patis de Primavera de
Navata celebren 10 anys! Navata Tallers
Artesans organitza l’esdeveniment els
dies 11, 12 i 13 de maig. El moviment és el
tema que inspira aquesta edició que porta
per títol: “Galideu, i tanmateix es mou!”

Donació de sang
El 14 de maig vine a donar sang! De 18 a 21 h al Centre Cívic. Pots arribar a salvar tres vides!

Presentació del llibre “Cambra Agrícola de l’Empordà”
Us convidem a l’acte amb motiu del llibre de Joan Armangué, Joan Falgueras i Albert Testart
que tindrà lloc el 18 de maig a les 21 h al Centre Cívic.

Presentació Casal d’Estiu 2018
El dia 17 de maig tindrà lloc la presentació del Casal d’Estiu de Navata 2018 a les 20,00 h al
centre cívic.
El període d’inscripció estarà obert ﬁns al dia 14 de juny, dia en què tindrà lloc la reunió informativa a les 20 h al Centre Cívic. La gestió del casal anirà a càrrec de la Fundació Torremirona
Esport i Salut, adjudicatària del servei.

Piscina municipal
El dissabte dia 16 de juny i apropar-nos a l’estiu i la calor, obrirem la temporada que durarà ﬁns
a l’11 de setembre. A partir del pròxim dia 1 de juny podeu passar per les oﬁcines municipals a
realitzar la renovació dels abonaments o qualsevol informació que us calgui.

Àrea de joventut
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Navata s’ha impulsat un acord amb la Fundació
Torremirona per tal de promocionar l’activitat física als joves empadronats al municipi d’entre
14 i 25 anys, per una quota de 49 €.
Aquest programa comprèn fer ús de totes les instal·lacions dins l’horari d’obertura del centre i
ﬁns a ﬁnal d’aquest any, quan es valorarà la seva pròrroga.

Actes vandàlics al servei públic de recollida d’escombraries
Entre els dies 26 i 28 de març i el 12 d’abril sis àrees de contenidors varen patir l’encesa de 16
unitats de contenidors que varen patir diferents danys.
Dues denúncies recullen l’abast dels danys, tot i la investigació oberta, encara es desconeix
l’autor/s dels fets, el cost de reposició per contenidor va dels 800 € als 1.700 € + IVA.
Aquests incidents, trasbalsen als veïns i només unes ments malaltisses poden desenvolupar
accions semblants!
Demanem sempre la col·laboració ciutadana, però davant d’aquestes accions més!

