
Subvencions

Ajuts Leader

Fins al 15 de gener es poden presentar sol·licituds dins la cinquena convocatòria
d’ajuts Leader per a realitzar inversions per a la creació, ampliació i/o millora de
negocis.

La convocatòria d’ajuts Leader per aquest any, té una dotació prevista per les
empreses  o  persones  emprenedores  de  l’àmbit  territorial  d’ADRINOC  de
668.642€.

Es tracta d’uns ajuts destinats a diversificar i promoure l’economia en zones rurals
que permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut per millorar o
crear  activitats  econòmiques  en  els  municipis  integrats  a  ADRINOC.  Aquests
ajuts  són  convocats  pel  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i
Alimentació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  cofinançats  amb  fons  europeus
FEADER, que es promouen i gestionen a través de Grups d’Acció Local, com és
el cas de l’Associació ADRINOC.

ADRINOC,  amb  seu  a  Olot  i  Figueres,  dona  suport  i
assessorament  a  totes  aquelles  empreses  i  persones
emprenedores  que  es  vulguin  acollir  al  programa  d’ajuts
Leader per crear, millorar i/o ampliar els seus negocis ubicats
en qualsevol dels 75 municipis rurals de les comarques de
l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva
i el Gironès adherits a l’entitat.

Més informació a la web: http://adrinoc.cat

Activitats

Exposició de pintures

Durant el mes de gener es podrà veure a la sala gran del
Centre Cívic una mostra de pintures a l'oli de Pere Martínez
i Toni Canals.

Carnaval 2020

La rua i festa de Carnaval al municipi tindrà lloc el 
diumenge 1 de març, a la tarda.

Més informació en programes a part. 
Ho organitza: Regidoria de Cultura.
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Anar-hi Anant 2020

El diumenge 23 de febrer arriba la 33a Marxa Popular i 9a Trail Anar-hi Anant.

Recorreguts

• Marxa: 
◦ Distància: de 10 i 15 km (aproximadament).
◦ Sortida i arribada: al Pavelló de Bonmatí.
◦ Hora de la sortida: 08:30.

• Trail: 
◦ Distància: de 25 km (aproximadament).
◦ Sortida i arribada: al Pavelló de Bonmatí.
◦ Hora de la sortida: 08:00.

Inscripcions

• Per internet (8 euros):
◦ A la web, www.marxabonmati.com, del 20 de gener al 20 de febrer.

• Presencial (10 euros):
◦ El dissabte 22 de febrer, de 17:00 a 19:00, al Centre Cívic de Bonmatí.
◦ El mateix dia de la marxa, a partir de les 07:00, al Pavelló.

(La inscripció inclou: obsequi, avituallament/s i esmorzar a l’arribada)

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant.

Taijitsu Bonmatí

Anima’t aquest 2020 a aprendre Taijitsu!

Classes

Edat Horari (es segueix el calendari escolar)
De 4 a 8 anys Els dimarts i dijous de 17:00 a 18:00
De 9 a 15 anys Els dimarts i dijous de 18:00 a 19:30
A partir de 16 anys Els dimarts i dijous de 19:30 a 21:00

També s’ofereix:

• Defensa personal per a nens.
• Defensa personal femenina.
• Defensa personal per a adults.

Per a més informació i inscripcions: taijitsugirones@gmail.com

mailto:taijitsugirones@gmail.com


Roba per confeccionar bosses
Càritas vol impulsar un taller de confecció de bosses, necessers, etc. Per això fa una crida: si teniu,
per donar, roba usada o retalls de teles aptes per fer aquest taller, ho podeu fer arribar al Centre
Cívic els dijous a la tarda (15:00 a 16:30) o bé podeu trucar als telèfons 607 542 245 / 664 213 974.

Joventut

Jocs de taula
Tens esperit juganer? Creus que els jocs de taula només són pels infants?

Si tens més de 12 anys, vine a descobrir nous jocs i passar-t’ho bé!

T’esperem el divendres 17 de gener a les 6 de la tarda al 
Centre Cívic de Bonmatí.

Per més informació 620 203 300.

Ho organitza: la Regidoria de Joventut, Oficina Jove de la Selva i Cannet Jocs.

Pessebre Vivent

Agraïment 

L’organització  del  2n Pessebre Vivent  de  Bonmatí  aprofita  la  difusió  d’aquest  full  per  donar  les
gràcies  a  totes  les  persones  que  van  venir  el  dia  22  de  desembre  passat  i,  especialment,  als
figurants que hi van sortir i tots els familiars i amics que van ajudar a muntar-ho  (i  desmuntar-ho)
tot. Agraïm també la impagable ajuda d’un munt de col·laboradors, que són:

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
Ajuntament de Bescanó
Antex
Assoc. Anar-hi Anant
Assoc. Escola d'Art de Bonmatí
Assoc. Nova Frontera
Avelino da Silva Coelho
Bonpreu/Esclat
Cal Cisteller - Salt
Construccions Llui'ss
Escola Sant Jordi 
Excavacions Castillo
Fleca Montse - Bonacompra
Forn de Pa Can Centena
Gerió
Grup Il·lusió
Horno de San Juan
Jaume Quintana

Josep Berenguer
Juan B. Rodríguez-Transport i Venda Llenya
Llorenç Carreras
Lluís Nadal
Manuel Coelho
Parròquia de Bonmatí
Pastisseria Piferrer
Pentacarpa
Pere Sararols
Planxisteria i Pintura Polma
Plàstics i Tapisseries Ter
Puig Instal·lacions
Ràdio Bonmatí
Taller de Fusteria Genoher
Terracotaangles
Trigliescènics
Tupinamba
Xavier Sarsanedas



Seguretat

Consells d’autoprotecció durant l’hivern

Des de Protecció Civil ens traslladen alguns consells que hem de tenir en compte durant l’estació
d’hivern en període de fred o vent extrem.

Onades de fred

• Estigueu atents als vostres familiars o veïns que es trobin en
situació  de  vulnerabilitat,  especialment  gent  gran,  perquè  es
protegeixin dels efectes del fred.

• Davant  d’un  avís  de  baixada  extrema  de  les  temperatures,
mantingueu un rajolí d’aigua corrent a les aixetes per evitar que
les canonades es congelin i protegiu amb draps la clau de pas
de l’aigua.

• Si  disposeu  de  reg  automàtic  tanqueu-lo  i  eviteu  totes  les
activitats que puguin comportar mullar els carrers, com regar o fregar.

• Les calderes i els aparells de combustió que s'utilitzen per a la calefacció poden convertir-se en un
element de risc si no estan en bon estat o no se’n fa un bon ús. Cal evitar la mala combustió.

• Eviteu que surtin al carrer els nadons, la gent gran i aquells que pateixin malalties respiratòries.

• Adeqüeu al fred l’activitat professional, esportiva i de lleure a l’exterior, si feu esforços físics intensos
correu el perill de patir una lesió.

• Conduint aneu amb compte amb les plaques de gel que poden fer relliscar el cotxe. Les plaques de gel
acostumen a trobar-se a les zones més ombrívoles de les carreteres.

Ventades

• Tanca  i  assegura  portes,  finestres  i  tendals.  Abaixa
completament les persianes i, si són de cordó, subjecta-les bé.

• Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i
terrasses.

• Vigileu amb el mobiliari urbà i tot allò que el vent pugui fer caure.

• Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una
zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu
totes les activitats amb foc.

• Si  heu de conduir,  cal  alentir  la  marxa  per  poder  mantenir  la  trajectòria  del  vehicle  corregint  les
desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa.

• Aneu amb compte en practicar esports a l’aire lliure.

Informació:
Telèfon: 972 42 22 96
Correu:  info@stjuliabonmati.com
Pàgina web: www.stjuliabonmati.com

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


