
Salut

Visites al consultori municipal

El  consultori  de  Bonmatí  seguirà  tancat  seguint  les  indicacions del  Departament  de
Salut. Es manté l’atenció des del CAP d'Anglès on hi ha els professionals de referència.

Metgessa: Fanny Boada.
Infermeria: Jaume Navarro i Iris Crous.

Matins: dilluns, dijous i divendres.
Tardes: dimarts i dimecres.

Per concertar visita cal sol·licitar cita prèvia mitjançant un dels següents canals:

Pàgina web: www.ias.cat
Telèfons: 93 326 89 01 / 972 42 14 98

Agraïm la responsabilitat col·lectiva i personal de la població.

Xerrada sobre la incontinència urinària

Dins del «Programa d’educació sanitària a la gent gran», el  proper
dimecres 7 d’octubre, a les 16:30 tindrà lloc a la sala de lectura del
Centre Cívic de Bonmatí una xerrada sobre la incontinència urinària a
càrrec de la farmacèutica M. José Medina.

Activitat  organitzada  pel  Consell  de  Col·legis  de  Farmacèutics  de
Catalunya, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i el CatSalut i la col·laboració de la regidoria de Gent
Gran i Salut de l’Ajuntament.

Consistori

Convocatòria de ple

La pròxima sessió  plenària ordinària de l’Ajuntament  se celebrarà el  dimecres 9  de
setembre, a les 8 del vespre, a la sala de plens.

Oficines municipals

Es reprèn l'horari habitual d’atenció al públic a les oficines municipals.

• Matins: de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00.
• Tardes: dimecres, de 17:00 a 20:00.

Cal acordar cita prèvia per poder ser atès presencialment:

• Telèfon: 972 42 22 96
• Correu: info@stjuliabonmati.cat
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Domini .CAT

S’ha iniciat el procés de migració del domini web i correu municipal del domini «.com» al «.cat».

Per tal de facilitar-ne la difusió i coneixement del nou domini, durant els propers mesos conviuran i seguiran
operatius els dos dominis web i direccions de correu electrònic:

• www.stjuliabonmati.com - info@stjuliabonmati.com → Deixarà d’estar operatiu en els propers mesos.
• www.stjuliabonmati.cat   - info@stjuliabonmati.cat   → Nou domini que ja es troba operatiu.

Subvencions

Dipsalut ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC)
• Atorgat el 16 de juliol de 2020 per un import de 1.794,11 euros.
• Aquest suport econòmic cobreix un 38,75% del cost total de la despesa.

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)
• Atorgat el 6 d’agost de 2020 per un import de 1.000 euros.
• Aquest suport econòmic cobreix un 87,89% del cost total de la despesa.

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Subvenció per la redacció d’un estudi per habitatges buits a Sant Julià del Llor i Bonmatí
• Import atorgat: 6.498,90 euros.
• Aquest suport econòmic cobreix un 77% del cost total de la despesa.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020
• Adquisició de nau industrial: 46.440,60 euros.
• Sega i manteniment de camins: 800 euros.

• Despeses culturals pel 2020: 8.195,40 euros.
• Noves tecnologies: 1.054,66 euros.

Campanya “Del Pla a l’acció”

• Línia 3: Millora de l’envolupant de l’escola Sant Jordi.
◦ Import atorgat: 11.250 euros.

• Línia 5: Ampliació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Sant Jordi.
◦ Import atorgat: 7.308,08 euros.

Comunicació Cultural – Publicació del llibre municipal: “Ja som municipi”
• Import atorgat: 3.000 euros.



Consum

Assessorament energètic

Ser família nombrosa és un dels requisits per poder sol·licitar el bo social d'electricitat.

El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica que, en el cas de família nombrosa, seria d'un
mínim del  25% sobre els imports de l'energia consumida i la potència contractada.

Ser  família  monoparental també  és  un  altre  dels  requisits  per  poder  sol·licitar  el  bo  social,  però  està
condicionat a un límit d'ingressos.

Si la vostra situació familiar  s'adapta a una d'aquestes característiques i  us interessa demanar el  bo social
d'electricitat, podeu demanar cita per tramitar les sol·licituds a l'Ajuntament, al 972 42 22 96, en horari d'oficines.

Benestar Social

Servei de suport de tràmits telemàtics

Recordem que des de Càritas Bonmatí s’ofereix suport per fer tràmits telemàtics a les persones que no disposen
d’accés a internet, que no tenen coneixements en l’ús de les noves tecnologies o que tenen altres tipus de
dificultats per fer gestions per internet. 

Més informació al telèfon: 607 542 245 (Francesc).

Medi ambient

Recollida de compost

La planta de compostatge de Santa Coloma de Farners convida a tots aquells veïns que vulguin compost, a
recollir-ne  gratuïtament  durant  tot  l’any  a  les  instal·lacions  ubicades  a  la  carretera  C63,  cruïlla  amb  l'eix
transversal. Es pot recollir tots els dimecres de 09:00 a 14:00 trucant prèviament al 872 012 018. 

Bernat marró marbrejat

El  bernat  marró  marbrejat  (Halyomorpha  halys)  és  un  insecte
invasor d'origen asiàtic. A Catalunya es va detectar per primer cop
l'any 2016 i actualment es troba present a 73 municipis.

En aquests moments es localitza en entorns urbans però hi ha perill
que comenci a afectar els cultius agrícoles, principalment fruiters i
hortalisses.

Mesures preventives i de control

• Instal·lar teles mosquiteres, tapar forats i esquerdes, etc.

• En cas que es trobin dins de l’habitatge, aspirar o fer una neteja
de la zona amb aigua i  sabó,  submergint  l’insecte amb aigua i
sabó.

• No es recomana l’aplicació d’insecticides com a primera elecció
en la zona urbana ni en habitatges.



Ensenyament

Nova escola

El passat 31 de juliol el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va visitar les actuals instal·lacions de l’escola Sant
Jordi de Bonmatí junt amb el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.

En  la  seva visita,  va  anunciar  que  aquest  mes de  setembre  s'iniciarà  el  procés  participatiu  amb les parts
representants del centre (AMPA, claustre i el consistori) per traçar el disseny de com volem l'escola nova del
nostre municipi.

Telecomunicacions

Canvis de freqüències en la TDT

Amb motiu del desplegament de la tecnologia 5G, alguns dels canals de televisió i ràdio de
la TDT canvien de freqüència el 30 de setembre. Caldrà que resintonitzeu el vostre televisor
o bé aviseu el vostre tècnic si disposeu d’antena col·lectiva.

Associació Escola d’Art de Bonmatí

Curs de dibuix i pintura 2020-2021

Curs d’iniciació al dibuix, al pastel i a la pintura a l’oli, a càrrec del professor olotí Enric Rubió.

• Inici: dimarts 6 d’octubre, a l’Escola d’Art de Bonmatí.
• Horari: cada dimarts, de 16:00 a 18:00 o de 18:00 a 20:00.
• Inscripcions i més informació: telèfon 659 100 055 (Jordi Quer).

La realització del curs seguirà les normes sanitàries establertes (places limitades).

Exposició

Mostra de pintures de Jordi Quer

Durant  tot  el  mes  de  setembre,  a  la  sala  gran  del  Centre  Cívic,  estaran  exposades
pintures a l'oli de l'artista bonmatinenc Jordi Quer.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati



Esports

The Canyon Pirinexus Challenge 2020

El proper dissabte 26 de setembre, està previst que transcorri per la N141 (carretera Girona-Olot) la celebració
ciclista «The Canyon Pirinexus Challenge» organitzada pel Club Esportiu Bike Catalunya.

El pas de ciclistes per la nostra zona està previst entre les 06:30 i les 07:15.

Taijitsu Bonmatí

Nova temporada 2020 - 2021 de taijitsu al pavelló municipal de Bonmatí.

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

• Inici de l'activitat: 1 d'octubre.
• Per a més informació i inscripcions: 

◦ Correu electrònic: taijitsugirones@gmail.com
◦ Presencialment: el 29 de setembre (al pavelló).

Taijitsu  Bonmatí  durà  a  terme  l’activitat  seguint  la  normativa  del  COVID-19  dictada  pel  Govern,  sota
l'autorització de l'autoritat municipal, atenent les directrius de la federació catalana de karate i l'elaboració d'un
protocol propi. Tot i així, aquesta activitat es pot veure alterada per causes alienes a Taijitsu Bonmatí i sempre
en benefici de la seguretat dels assistents.

Joventut

Estiu Jove

Dia Lloc Activitat

17 de setembre a les 17:30 Al camp de futbol Taller de graffiti
  1 d’octubre a les 18:00 Lloc per a concretar Gimcana jove

• Activitats dirigides a joves a partir de 12 anys.
• Activitats gratuïtes i adaptades a les mesures d’higiene i seguretat recomanades.
• Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 620 203 300 (places limitades).

Start Noves Oportunitats

Els i les joves d’entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen i busquen una nova oportunitat es poden inscriure
als diversos itineraris, especialitzats en diferents àmbits, per tal de formar-se, entrar al context laboral o retornar
al sistema educatiu.

Podeu consultar l’oferta formativa pel curs 2020-2021 i realitzar les inscripcions en els següents canals:
• Pàgina web: www.startnovesoportunitats.com
• Telèfons: 972 29 95 28 / 648 205 449



Associació Nova Frontera

Activitats curs 2020-2021
• Ioga  

◦ Inici: la primera setmana d’octubre.
◦ Horari: 

▪ Dimarts, de 9:30 a 10:45, al Centre Cívic.
▪ Dimarts, de 19:00 a 20.15, al Centre Cívic.
▪ Dijous, de 19:00 a 20.15, a l’Esplai.

◦ Preu:
▪ 1 sessió setmanal: 30 euros/mes.
▪ 2 sessions setmanals: 45 euros/mes.

◦ Inscripcions: 
▪ Al telèfon 669 744 495 (Dúnia Flores).
▪ Quota d’inscripció: 10 euros.

 
*En el cas que hi hagués una ordre sanitària que impedís fer les sessions presencials, es farien per internet.  
 En aquest cas, el preu seria el següent: 

▪ 1 sessió setmanal: 20 euros/mes.
▪ 2 sessions setmanals: 35 euros/mes.

• Pilates  
◦ Inici: al mes d'octubre. 
◦ Horari: 

▪ Dimarts, de 18:00 a 19:00 i de 19:00 a 20:00, a l'Esplai. 
▪ Dijous, de 18:00 a 19:00, al Centre Cívic de Bonmatí.

◦ Preu:
▪ 1 sessió setmanal: 25 euros/mes.
▪ 2 sessions setmanals: 35 euros/mes.

• Moviment expressiu  
◦ Inici: el 6 d’octubre.
◦ Lloc: al Centre Cívic.
◦ Horari: els dimarts, d’11:00 a 12.30.
◦ Preu: 35 euros/mes.
◦ Inscripcions:

▪ Al telèfon 678 653 392 (Ariadna) o al correu electrònic info@ariadnasarrats.com
▪ Quota d’inscripció: 10 euros.

* En el cas que no es pogués fer presencialment, es faria per internet, al preu de 25 euros/mes.

• Country  
◦ Inici: el 4 de setembre.
◦ Lloc: al pavelló.
◦ Horari:

▪ Divendres, de 19:00 a 20:00 principiants.
▪ I fins les 22:00 country per a tothom.

◦ Preu: 4 euros/dia.
Totes les activitats s'adequaran a les mesures preventives de la COVID-19 que hi hagi estipulades a
cada moment i també estaran sotmeses a les ordres que vagin dictaminant les autoritats competents.


