Acció Social

Activitats

Balanç dels serveis socials del 2011

Festa de la Segregació

El diumenge 29 d’abril, a l’església de Sant Julià:

-A les 2, dinar.
-A 2/4 de 4, jocs de cucanya per a la mainada.
-A 2/4 de 5, sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Porqueres.
A la tarda hi haurà servei de bar a càrrec de l’Associació de Joves.

Projecció del documental “El Tren d’Olot”
El dissabte 28 d’abril, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí, projecció del
documental “El Tren d’Olot”. Aquest vídeo el va produir Zeba Produccions i l’Associació
Amics del Tren d’Olot amb motiu del centenari de l’arribada del tren a Olot.

Excursió a la comarca de la Segarra
Per al dissabte 5 de maig, l’Associació Nova Frontera organitza una excursió a la
comarca de la Segarra, amb una visita al Castell de Florejacs i dinar a Agramunt.
Les inscripcions es poden fer a la Fleca i a l’Estanc de Bonmatí. La data límit per
inscriure-s’hi és el dijous 26 d’abril.

Trobada de corals
El diumenge 6 de maig, a les 12 del migdia, a l’església de Bonmatí, es durà a terme
el Concert de Primavera en què participaran les corals Josep Ruhí de Bescanó,
Rossinyol de Sales de la Cellera, Cors Alegres d’Anglès i Ipso Lauro de Bonmatí.
Ho organitza l’Associació Nova Frontera amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Salut

FULL INFORMATIU

-A les 12, missa, benedicció de la senyera i concert de la coral. Tot seguit, hissada
oficial de la senyera.
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Els professionals dels serveis socials de l’Ajuntament han presentat
recentment la seva memòria quantitativa i qualitativa de l’acció duta
a terme al nostre poble durant l’any 2011.

El dissabte 28 d’abril, al voltant de l’església de Sant Julià, Acampada 2012,
organitzada per l’Associació de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Cal portar tot el
que calgui per passar la nit: tenda, sac, menjar, beure... L’organització no es fa
responsable dels menors d’edat que vagin sols.

Pel que fa a l’atenció, un dels aspectes remarcables de l’any passat
van ser els constants canvis de tècnics que es van produir:
concretament hi va haver tres treballadores socials i dos educadors
diferents, cosa que va alentir l’atenció i la realització del treball social.
Confiem que aquest any l’equip s’estabilitzi i demanem disculpes als
que us hagi pogut afectar aquesta situació.
Actualment atenen els usuaris:
- Una treballadora social, cada divendres, de 9.30 a 16 h
- Un educador social, el primer i el tercer divendres de cada mes i el
quart dijous de mes, de 8 a 15 h.
Ordenades per problemàtiques, el nombre d’atencions va ser el següent:
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APRENENTATGE

Donació de sang
El dimecres 2 de maig, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, personal sanitari
del Banc de Sang de Girona serà al Centre Cívic de Bonmatí per fer extracció de sang
als donants voluntaris.

MALTRACTAMENTS
ALTRES

Deutes
Ingressos insuficients
Sense ingressos
Atur amb subsidi
Atur sense subsidi
Prestació d’atur
Treball esporàdic
Manca de serveis / subministraments
Habitatge deficient
Amuntegaments
Altres
Alcoholisme
Consum de drogues
Ludopatia
Malaltia d’alt risc
Alzheimer i altres demències
Malaltia física crònica
Malaltia greu
Malaltia mental crònica
Amb necessitat de 3a persona
Física
Psíquica
Sensorial
Aïllament físic
Dificultats relacions familiars/socials
Indicis de trastorns mentals
Manca d’autonomia personal
Absentisme escolar
Dificultats d’aprenentatge escolar
Maltractament psíquic a la dona

1
50
2
9
7
2
1
3
2
2
2
1
1
1
1
14
23
1
7
3
6
3
2
2
14
2
3
2
5
2

Problemes legals d’estrangeria
Altres

3
9

Del treball comunitari, en el balanç es destaca la constitució de l’associació local de
Càritas i la creació del banc d’aliments. El servei es va iniciar amb el subministrament
d’aliments a 9 famílies del poble que havien estat avaluades i derivades prèviament
pels serveis socials municipals. No cal dir que actualment el nombre de famílies ateses
és superior. Els voluntaris de Càritas agrairan qualsevol ajuda que puguin rebre, tant
de subministrament d’aliments o de donatius, com d’ajuda a l’hora de promoure
accions de voluntariat (acompanyament i suport a persones grans, reforç escolar,
campanyes de recaptació d’aliments...).
Del 2011, també cal remarcar l’adhesió de Sant Julià del Llor i Bonmatí a la campanya
de recollida de joguines promoguda per Creu Roja Joventut de Santa Coloma de
Farners. En aquesta campanya es van distribuir joguines a un total d’11 nens i nenes
del municipi.

4t Concurs de Pintura Ràpida
L’Agrupació d’Activitats Culturals i Festives organitza per al dia 1 de maig la 4a edició
del Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí. El concurs es divideix en tres categories:
Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantil (menors de 13).
La inscripció i el segellat de teles serà al Centre Cívic de Bonmatí, entre les 9 i les 11
del matí.
La tècnica és lliure i la inscripció és gratuïta.
La recepció de les obres es farà al mateix Centre Cívic entre la 1 i les 3 de la tarda.
El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia 1 de maig, a les 5 de la tarda.
En la categoria d’adults s’estableix un 1r premi de 500 euros, el 2n de 300 euros, el 3r
de 200 i un de 4t de 100 euros i un sopar per a 2 persones.

Cultura
Curs de Fotografia
Durada del curs: Maig i juny.

En les categories de Juvenils i Infantil, tots els participants seran obsequiats amb un
lot de pintura.
Les obres quedaran exposades al Centre Cívic mateix.

Dies i horari: Cada dimarts, de 2/4 de 9 a 10 del vespre.

Solidaritat

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí.
Preu: 57 euros (tot inclòs). El pagament es farà íntegrament en el moment de la
inscripció.
Inscripcions: Al Centre Cívic, dins l’horari d’obertura del local, i a l’Ajuntament, de
dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda i el dimecres a la tarda de 5 a 8.
La data límit per a les inscripcions serà el divendres 27 d’abril al migdia.
Places limitades.

Sessions d’aeròbic
Durada del curs: Maig, juny i juliol.
Dies i horari: Cada dijous, de 8 a 9 del vespre.
Lloc: Envelat de Bonmatí.

Intermón Oxfam Trailwalker 2012
Els dies 5 i 6 de maig es durà a terme la Trailwalker 2012, una cursa solidària que
anirà d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols seguint la via verda del carrilet (100 km).
Organitzada per l'ONG Intermón Oxfam, la Trailwalker consisteix a completar el
recorregut a peu en un màxim de 32 hores amb equips de quatre persones, que han
de començar juntes, mantenir-se juntes i acabar juntes. L’objectiu de la cursa és
aconseguir donatius (1.500 euros per equip) per donar suport als més de 400
projectes que Intermón Oxfam du a terme arreu del món.
L’equip Casademont, solidaris amb el món és un dels prop de 300 grups inscrits
en la cursa. Jordi Triadú Noguer, Joel Jaile Casademont, Francesc Xavier Senciales
Luque i Àngel Pielies Serrat formen l’equip de corredors i la Neus Màrquez Coll i la M.
Àngels Badosa Gironés formen l’equip de suport.

Preu: 42 euros. El pagament es farà íntegrament en el moment de la inscripció.

El dia 5, està previst que el punt de control d’Anglès de la Trailwalker s’obri a ¼ de 3
de la tarda i es tanqui a les 9 del vespre.

Els llocs i termini d’inscripció són els mateixos que per al curs de Fotografia.

Per a més informació i donatius: http://trailwalker.intermonoxfam.org/ca

El curs es durà a terme sempre que s’arribi a un mínim de 10 persones inscrites.

