
Confinament preventiu. Agraïments

El  dimecres  22  de  gener  passat  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  (ACA)  va

informar que s'estava alliberant un cabal superior a l'ordinari a l'embassament

de Susqueda (TM Osor) per tal de poder absorbir els increments de cabal que

rebien Sau i Susqueda. El mateix dia a la tarda es va posar en alerta la població

per una possible crescuda sobtada del Ter i cap al vespre es va ordenar que els

veïns de les zones properes al riu abandonessin el seu domicili per prevenció.

Això va suposar que més de 160 veïns passessin la nit al pavelló i que molts

altres s’allotgessin a casa de familiars o coneguts, o en cases de persones que

van oferir-se per acollir els veïns afectats.

Des d’aquest Full es vol donar les gràcies, en primer lloc, als veïns confinats,

per la seva comprensió i la seva bona resposta; als que van oferir un espai als

seus habitatges per acollir els afectats; al personal de la Creu Roja (provinents

de Girona, Igualada, Mataró, Sant Cugat, Arenys de Mar-Canet, Vic, Barcelona,

Sabadell, Ripoll i Figueres, entre altres); als Mossos d’Esquadra (provinents de

les ARRO de Girona i Barcelona i del Servei de Trànsit); a les entitats del poble

que  van  posar  els  seus  mitjans  a  disposició  dels  confinats  (Càritas,  Nova

Frontera, CF Bonmatí, Anar-hi Anant); al Restaurant Duc de l’Obac, que tot i no

tenir llum va fer treballar la seva cuina per als confinats, i també als negocis que

van proporcionar productes (Carnisseria Casacuberta, Fleca Montse, Farmàcia

M. José Medina, Queviures Bonmatí, Kebab Anglès, Horno de San Juan); i al

personal  de  la  brigada  de  l’Ajuntament,  que  va  treballar  els  dies  previs  en

tasques de neteja i prevenció sota els efectes del temporal Gloria.

I moltes gràcies també a totes les persones que em puguin haver passat per alt

en aquest escrit.

Marc Garcia Nadal, alcalde

Subvencions

El 7 de maig de 2019, la Diputació de Girona va

atorgar  a  l'Ajuntament  de  Sant  Julià  del  Llor  i

Bonmatí  una  subvenció  de  7.000  euros  per  a  inversions,  dins  el  Fons  de

Cooperació Econòmica i  Cultural  2019,  per  a la  construcció d'una caseta al

dipòsit d’aigua de Sant Julià del Llor i una caseta al dipòsit de Bonmatí, a més

de la separació de la instal·lació elèctrica de l'aigua en els dos dipòsits. 
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Bonificacions

Durant aquest primer trimestre és el moment de sol·licitar les bonificacions per les taxes d'aigua a
famílies nombroses, monoparentals, per motius econòmics o discapacitats del 66%, i per la taxa
d'escombraries per motius econòmics, així com amb l'IBI la bonificació per famílies nombroses.

Tipus de bonificacions (en cada cas cal complir els requisits que consten en l’ordenança):

IBI:

- Bonificació del 30% - Família nombrosa, ingressos inferiors a 50.000 € bruts/any 

Aigua:

- Bonificació 30% - Família monoparental, ingressos inferiors 25.000 € bruts/any

- Bonificació 30% - Família nombrosa, ingressos inferiors a 50.000 € bruts/any

- Bonificació 50% - Situació de vulnerabilitat econòmica, informe de serveis socials

- Bonificació minusvalidesa 66% - Informe de serveis socials 

Escombraries:

-Bonificació 50% - Situació de vulnerabilitat econòmica, informe de serveis socials 

Terminis de sol·licitud:

Per la factura del 1r trimestre de 2020: abans del 20 de març de 2020.
Per la factura del 2n trimestre de 2020: abans del 20 de juny de 2020.
Per la factura del 3r trimestre de 2020: abans del 20 de setembre de 2020.
Per la factura del 4t trimestre de 2020: abans del 20 de desembre de 2020.

Avisos:
- Les bonificacions es sol·liciten, s'aproven i s'apliquen anualment; un cop finalitzada l’anualitat, 
es requereix la renovació de la sol·licitud i la documentació.
- Els beneficiaris de la bonificació tenen l'obligació de comunicar qualsevol canvi que afecti 
l'atorgament de la bonificació.
- Tan sols s'aplicarà una bonificació per beneficiari, comptador o immoble.
- Les persones que hagin sigut beneficiàries d'una de les bonificacions l'any 2019 rebran una 
carta informant de la situació.

Treball i Formació

Dintre del programa Treball i Formació, que impulsa el Consell Comarcal de la Selva, al nostre
municipi actuaran tres brigades en diferents projectes:

- Brigada de jardiners (gener, febrer i març) – Projecte «La Selva, espais verds més sostenibles»

- Brigada de paletes (març i abril) – Projecte «Generant espais més segurs i eficients»

- Brigada forestal (abril) – Projecte «Campanya de prevenció de riscos naturals»

També disposem d’un assessor energètic dins del programa de Treball i Formació.



Assessor energètic

Com he de llegir les factures? Puc reduir l’import de les meves factures? Tinc dret al bo social de
la llum?

Fins al mes de juny, cada dimecres al matí, disposem d’una persona assessora energètica que us
resoldrà tots aquests dubtes.

Per concertar hora de visita, cal que truqueu a l’ajuntament al 972 422 296 (de 9 del matí a 2 del
migdia i dimecres de 5 a 8 de la tarda).

Activitats

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, fins 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.

Exposició al Centre Cívic

Durant el mes de febrer es podrà veure a la Sala Gran del Centre Cívic una exposició conjunta de

pintures a l’oli de l’olotí Toni Vegas i dels treballs dels participants en els Cursos d’Art Aplicats a

l’Artesania, que es van dur a terme els mesos d’octubre i novembre del 2019 en el marc projecte

Coop’Art (2018-2020). 



Carnaval 2020

Rua i festa de Carnaval el diumenge 1 de març.
Premis del concurs: 1r i 2n Premi infantil 

1r i 2n Premi adults
Premi especial a la millor animació

Inscripcions al concurs a les 15.30 h al Pavelló.
Caldrà indicar el nom de la comparsa, el nombre de components aproximat, en quin apartat es vol
participar (infantil o adults; si sou una colla mixta només us podreu apuntar a una opció) i si es vol
optar a la novetat d’aquest any: el premi a la millor animació de comparsa.
L’exhibició de l’animació de comparsa es farà al pavelló un cop acabada la rua, davant l’escenari,
i caldrà portar un USB amb la cançó que trieu en format mp3.
Ho organitza: Regidoria de Cultura.

2n Mercat de Segona Mà

El pròxim diumenge 22 de març es durà a terme a la plaça dels Pins el 2n Mercat de Segona Mà.

Més informació en programes a part.

Ho organitza: Càritas Bonmatí i AMPA Escola Sant Jordi

Salut

L’equip de salut del consultori de Bonmatí experimentarà els canvis següents a partir d’aquest
mes de febrer:

Medicina – Fanny Boada

Infermeria – Jaume Navarro (dilluns matí Bonmatí i dimecres tarda Anglès)

         Iris Crous (dijous i divendres matí Bonmatí i dimarts tarda Anglès)

Està previst que al mes de març quedi consolidat aquest equip.

Padró d’habitants

El padró municipal d’habitants està en procés d’actualització i per aquest motiu en breu s’enviarà
una carta a cada un dels domicilis de les persones empadronades per tal de ratificar o modificar
les dades que consten en el full padronal.

Aquest full caldrà retornar-lo a l’ajuntament signat i modificat, si s’escau, abans del 28 de febrer.

Si  l’última  setmana  de  febrer  no  haguéssiu  rebut  cap  carta,  dirigiu-vos  a  les  oficines  de
l’ajuntament per comunicar-ho.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati
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