Gent gran

Medi Ambient
Resultats de l’enquesta sobre recollida selectiva

El dimarts 29 de novembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí, es durà a
terme la xerrada “La salut visual en la gent gran”, a càrrec de Pilar Fernández, òptica
optometrista. En acabat, Òptica Bescanó convidarà els assistents a un petit berenar.

De les enquestes repartides el mes de juliol passat a tots els
domicilis de Sant Julià del Llor i Bonmatí (500 qüestionaris), se’n
van contestar 91 (66 sobre paper i 25 per internet).

Salut
Donació de sang
El dilluns 12 de desembre, de 2/4 de 7 a 9 del vespre, personal del Banc de Sang serà
al Centre Cívic de Bonmatí per fer l’extracció de sang als donants voluntaris.

Acte per la campanya de La Marató de TV3
El dimecres 14 de desembre, a les 8 del vespre, al Centre Cívic de Bonmatí, acte de
solidaritat amb la campanya “Quan acaba una vida en comencen sis” de La Marató
d’aquest any, dedicada a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits. L’acte
inclourà una xerrada de la infermera de l’ABS d’Anglès Gemma Caparrós Boixés.
Ho organitza l’ABS d’Anglès amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola Sant Jordi de
Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Activitats
Sessió de Tai-qi
El dissabte 3 de desembre, de 10 del matí a 1 del migdia, Ives Bignon dirigirà una
sessió de Tai-qi al pati de l’escola de Bonmatí. (En cas de mal temps, la sessió es durà
a terme al Centre Cívic). Ho organitza l’Associació Germinal de Sant Julià del Llor.

Sessió de Dansa Lliure
El dissabte 17 de desembre, de 10 del matí a 1 del migdia, Julie Tran dirigirà una
sessió de Dansa Lliure al pati de l’escola de Bonmatí. (En cas de mal temps, la sessió
es durà a terme al Centre Cívic). Ho organitza l’Associació Germinal de Sant Julià del
Llor.

FULL INFORMATIU

Ho organitza l’Associació Nova Frontera, Jubilats i Simpatitzants, amb la col·laboració
d’Òptica Bescanó.
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Xerrada: “La salut visual en la gent gran”

A continuació mostrem un extracte de la memòria de resultats:
Sobre l’enquestat/da
Sexe

Homes: 36,16% - Dones:

64,84%

Edat

De 30 a 39 anys: 23,17%

Zona

Urb. Massana: 35,96% - Urb. Bondia: 30,33%
Colònia:
24,72% - Sant Julià:
8,99%

-

De 50 a 59 anys: 20,73%

Dades de recollida selectiva
Separació de fraccions:
Vidre
96,70% - Paper i cartró 98,90%
Orgànica
96,70% - Rebuig
93,41%

-

Plàstic

98,90%

Àrees d’emergència i migració de la brossa
Ús de les àrees d’emergència per a les fraccions resta i orgànica: 68,13%
Ocasionalment 69,35% - Cada setmana 27,42% - Gairebé a diari 3,23%
Han llençat brossa a altres municipis: 25,27%
Ocasionalment 87% - Cada setmana 9% - Gairebé a diari 4%
Restes de poda i sega i runa
Coneix l’existència del punt de recollida per a restes de poda i sega i de runa 70%
L'han usat alguna vegada 61,9%
Deixalleria mòbil
L’usen 60,67%
Valoracions finals (mitjana de les puntuacions de 0 a 10)

Mitjana

Recollida porta a porta del FORM

6,74

Recollida porta a porta fracció rebuig

6,24

Servei de deixalleria mòbil i recollida de voluminosos

7,20

Punt de recollida per a restes de poda i sega i runa

5,56

Proximitat punts de recollida fraccions paper, vidre i plàstic

8,00

Proximitat àrees d’emergència

6,04

Estat dels punts de recollida de les fraccions paper, vidre i plàstic

6,49

Estat de les àrees d’emergència

3,27

Freqüència de pas dels camions

6,26

Campanyes d’informació i sensibilització

5,93

Valoració global del servei

6,38

Trobareu la memòria de resultats completa al lloc web de l’Ajuntament
(www.stjuliabonmati.com)
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Joventut

Servei de recollida de residus voluminosos

Ei, digue-hi la teva!

Els últims mesos hem detectat un augment de l’abandó incontrolat de residus
voluminosos (sofàs, mobles i altres elements de mida gran) a les àrees de recollida
selectiva. Recordem que el servei d’escombraries municipal preveu la retirada i el
tractament d’aquest tipus de residus. Aquesta retirada es realitza a través del servei
de recollida de voluminosos el primer dijous de cada mes.

Des de la regidoria de Joventut fem una crida a tots aquells joves que tinguin ganes
de fer activitats al municipi. Creiem que sou els mateixos joves els que heu d’escollir
què voleu fer al poble. Volem organitzar accions, cursos, xerrades, etcètera, que
siguin del vostre interès. Per això us convidem a contestar el qüestionari que
trobareu a www.selva.cat/joventut.
Volem conèixer què vol el jovent de Sant Julià del Llor i Bonmatí!

Com s’ha d’actuar en cas de necessitar el servei?
Cal telefonar directament a NORA, empresa que realitza el servei, al número d’atenció
als usuaris 902 103 493 (de 8 a 15 h), o bé a l’Ajuntament, al 972 42 22 96. Després
d’identificar-vos, us demanaran que indiqueu el tipus de residus a recollir i el domicili
on s’ha d’efectuar la retirada. Caldrà que traieu els voluminosos al davant del vostre
domicili la nit abans del dia de la recollida. Podeu fer les peticions durant tot el mes.
Per a residus de mida més reduïda podeu fer ús de la deixalleria mòbil el primer
dimecres de cada mes al davant de l’envelat de Bonmatí. L’horari d’atenció és:
-

De juny a agost: de 8 a 15 h
De setembre a maig: de 8 a 14 h i de 16 a 19 h

Fe d’errades: excrements d’animals de companyia
Per error, en l’últim Full Informatiu es va comunicar que els excrements d’animals de
companyia s’havien de llençar amb les restes orgàniques. Cal posar les femtes
d’animals domèstics amb el rebuig o en una bossa amb un gomet vermell.

Pots fer-nos arribar el teu correu electrònic a arocasalva@selva.cat per tal que puguis
rebre informació sobre properes activitats i informació que pot ser del teu d’interès.
També recordem que cada divendres, de 9 a 14 h, ens trobareu a l’ajuntament, on
podeu venir a proposar activitats o demanar informació sobre:
- Ajudes de lloguer jove
- Borsa de treball
- Assessorament per a la redacció de currículums
- Informació sobre cursos

Acció Social
Diada de recollida d’aliments de Càritas
Els dies 25 (a la tarda) i 26 de novembre (tot el dia), Càritas de Sant Julià del Llor i
Bonmatí té previst fer una recollida d’aliments al Carrefour de Bonmatí. L’objectiu de
la col·lecta és proveir el Banc d’Aliments del poble.

Servei de recollida pel pont de la Puríssima
Amb motiu de les festes de la Constitució (6 de desembre) i la Puríssima (8 de
desembre), aquella setmana el servei de recollida d’escombraries porta a porta
quedarà de la manera següent:
Diumenge 4 de desembre al vespre: caldrà treure l’orgànica
Dimarts 6 de desembre al vespre: caldrà treure l’orgànica i el rebuig.
Divendres 8 de desembre al vespre: caldrà treure l’orgànica.
La deixalleria mòbil estarà instal·lada al davant de l’envelat el dia 7 de desembre.

Recollida de joguines de Creu Roja Joventut
Si voleu col·laborar amb la campanya de Reis de Creu Roja Joventut, podeu portar
joguines i jocs (que estiguin en bon estat) al Centre Cívic de Bonmatí o a les
dependències de l’Ajuntament en horari d’oficina. L’últim dia per a la recollida és el
dia 8 de desembre.

Cultura
Teatre: “Sensacions profundes”

Ple municipal
El pròxim ple municipal ordinari se celebrarà el dissabte 10 de desembre, a les 11 del
matí, a la sala de plens de l’ajuntament.

El diumenge 27 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat de Bonmatí, l’actor
Nando Massaneda presentarà el seu monòleg “Sensacions profundes”.
Preu de l’entrada: 5 euros.
Ho organitza l’Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià.

