
Aplec de Calders

Diumenge 22 de març. 
Programa:
- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del davant de l'església de Bonmatí
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de Calders
- A la sortida, pica-pica per als assistents
- A les 2 del migdia, dinar al Bar Restaurant La Cantonada:
. Menú adults (18 euros socis Nova Frontera – 20 euros no socis): Entrants, Galta de vedella o
Bacallà al forn, postres, aigua, vi, cava i cafè.

Venda de tiquets pel dinar: La Cantonada i l'Estanc de Bonmatí (fins al dijous 19 de març)

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Salut

Assessorament energètic

Si sou pensionistes i compliu algun d’aquests requisits:

 Soc receptor d’una pensió mínima

 Tinc un grau de dependència II-III

 Tinc una discapacitat > 33%

 Tinc una malaltia per la qual  soc dependent de màquines respiratòries o
d’altres,

us informem que us podem assessorar personalment per tal d’abaratir el cost de les
vostres factures de la llum.

Per tal  que us  concertin dia i  hora amb l’assessora energètica de l’Ajuntament,
podeu trucar al número 927 42 22 96 (en hores d’oficina).

El servei d’assessorament energètic de l’ajuntament és gratuït i està a disposició de
la ciutadania  per  atendre qualsevol  consulta  relacionada amb temes  energètics
(llum, aigua...).

Hisenda

En el  quadre  següent  consten  els  períodes  de  pagament  voluntari  dels  tributs
municipals del 2020: 

TIPUS DE 
CONTRIBUCIÓ

INICI
PERÍODE

FINAL
PERÍODE

COBRAMENT PEL BANC

Impost vehicles 15 de març 15 de maig 15 d’abril

IBI 15 d’abril 15 de juny 15 de maig – 1a fracció

1 d’octubre – 2a fracció

XALOC és l’organisme que gestiona els tributs i la recaptació del nostre municipi.
Per a qualsevol consulta: Tel. 872 081 791 / gestiotributaria@xalocgirona.cat

Plens municipals

El pròxim ple ordinari serà el dimecres 11 de març, a les 20 h, a la sala de plens. 

Medi Ambient

Entre  el  15  de  març i  el 15  d'octubre,  queda prohibit encendre  foc  sense
autorització  o  fer  qualsevol  activitat  que  pugui  ser  l’origen  d’un  incendi.  Per
demanar autorització, cal omplir la sol·licitud i presentar-la a l’ajuntament. 



Centre Cívic

El Centre Cívic romandrà tancat cada migdia entre les 13 i les 15:30 h. Disculpeu les molèsties.

Ensenyament

La  Generalitat  informa que  del  23  de març  a  l’1  d’abril  del  2020  és  el  termini  previst  per  a  la
presentació de sol·licituds de preinscripció a Educació infantil de segon cicle (P3, P4 i P5), educació
primària i educació secundària obligatòria per al curs 2020-21.

Si voleu tenir més informació, podeu entrar a la pàgina web:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general

Mitjans de contacte de l’escola Sant Jordi: 

Tel. 972 42 10 70 / Correu electrònic: b7000123@xtec.cat  

Formació

La Cambra de Comerç de Girona durà a terme un curs gratuït d’Auxiliar de Magatzem i Atenció al
Client  (amb el  certificat  de carretó elevador)  dirigit  a  joves de 16 a 29 anys que  no estudien ni
treballen.

Durada del curs: 215 hores (entre el 20 d’abril i 12 de juny)

Lloc d’impartició: Anglès

Els  assistents  de  Sant  Julià  del  Llor  i  Bonmatí  tenen  la  possibilitat  de  rebre  un  ajut  per  a
desplaçament.

Més informació i inscripcions: 620203300 (Tanit) / 650376300 (Liliana)

Ho organitza: Ajuntaments de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Cellera de Ter i Anglès

Activitats

Exposició «Papallones diürnes de Catalunya»

Al  març  es  podrà veure  a  la  Sala  Gran  del  Centre  Cívic  una  mostra  de  papallones  diürnes  de

Catalunya, organitzada per l'Associació Catalana d'Entomologia -recentment fundada i domiciliada a

Bonmatí- en memòria de Llorenç Abós i Araguás, membre fundador de l'associació.

 

Taller d’estampació

Alerta, no t'estampis! Estampa't una bossa o samarreta. 

Taller d'estampació, el proper dimecres 11 de març, a les 17 h, al Centre Cívic. 

A partir de 12 anys. 

Places limitades amb inscripció prèvia al 620203300 (Tanit)

Neteja popular

El diumenge 15 de març es farà una neteja popular dels residus que va arrossegar l’aigua del riu
pel temporal Gloria.

Es farà en 2 llocs: a la «platgeta» de Bonmatí i al pont Vell de Sant Julià.

Hora i llocs de concentració: 8 matí, davant l’ajuntament (Bonmatí) i al carrer Vell (Sant Julià).

En acabat, hi haurà esmorzar gratuït per a tots els voluntaris.

Cal portar calçat i roba adequats i guants, i també estris que penseu que us poden ser útils.

Ho organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de Costa Food Group (Casademont).

 

Calçotada Popular

Dia 22 de març del 2020, a les 13.30 h

Al Pavelló de Bonmatí

Menú adults (12 euros): pica-pica, calçots amb salsa, carn a la brasa, postres, aigua, vi i pa.

Menú infantil (7 euros): pica-pica, macarrons, postres, beguda i pa.

Cal portar-se plat, got i coberts

Punts de venda de tiquets: Queviures Bonmatí, La Botiga (Bonmatí), bar camp de futbol Bonmatí

Les inscripcions cal fer-les abans del dijous 19 de març.

Els socis del CF Bonmatí tindran cava extra en el menú

Ho organitza: CF Bonmatí

2n Mercat de Segona Mà

El diumenge 22 de març del 2020, de 9 a 14 h, a la plaça dels Pins, 2n Mercat de 2a Mà.

Si teniu coses a casa que estan en bon estat i no sabeu què fer-ne, podeu venir a muntar una 
parada!

Es tracta d’un mercat no professional i obert a la participació de tothom, amb inscripció prèvia.

Les taules, catifes, mantes… que siguin necessàries per posar les coses que vulgueu exposar al 
públic van a càrrec de cadascú.

Les reserves de places cal fer-les abans del 15 de març als telèfons següents:

. 659 918 790 (Carme)

. 607 542 245 (Francesc)

S’acceptaran sol·licituds fora de termini en el cas que hi hagi espai disponible.

En cas de mal temps, s’anul·larà l’activitat.

Ho organitza: Càritas Bonmatí i AMPA Escola Sant Jordi


