Festes

Activitats

Festa major de Sant Julià del Llor

Música Remember amb els DJ:
Xiqui – Vicent – Víctor
Dia: Dimarts 14 d’agost

Lloc: Pista Esportiva de Bonmatí
Entrades (amb 1 consumició inclosa):
-De 16 a 18 anys: 5 euros
-De 18 anys endavant: 7 euros

Activitats
Dinar de la Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera
L’Associació Nova Frontera durà a terme la seva Festa del Soci el diumenge 16 de
setembre, a l’envelat de Bonmatí. La festa consistirà en un dinar i ball obert a tothom.
Preu del dinar: Socis gratuït / No socis 18 euros / Infantil 10 euros
Més informació en programes a part.

Esports
Pretemporada del Bonmatí CF
Dissabte 18 d’agost:
-A les 6 de la tarda, Veterans Bonmatí CF - Osor UE
-A les 8 del vespre, Bonmatí CF (4a catalana) – CF Verges (3a catalana)

Altres partits de la pretemporada a casa:
· Dimecres 22 d’agost (9 del vespre): Bonmatí CF (4a cat.) – AE Sant Gregori (4a cat.)
· Dijous 30 d’agost (9 del vespre): Bonmatí CF (4a cat.) – Can Gibert UE (2 cat.)
· Dimecres 5 de setembre (9 del vespre): Bonmatí CF (4a cat.) – Unió Girona ACE (4a cat.)

El primer equip del Bonmatí CF militarà en el Grup 28 de 4a catalana. Iniciarà la
temporada el dissabte 8 de setembre jugant a casa.

FULL INFORMATIU

Horari: A partir de les 10 del vespre

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Juliol-Agost 2012. Núm. 12

1a Remember Sound @ Bonmatí

Dissabte 25 d’agost
-A 2/4 de 4 de la tarda: Campionat de Botifarra a l’Esplai.
-A partir de les 7: Inflables i altres jocs per a la mainada.
-A les 9 del vespre: Havaneres amb el grup Terra Endins.
-A partir de les 9 del vespre: Botifarrada popular.
-A les 11 de la nit: Ball amb Blue Moon.
Diumenge 26 d’agost
-A les 12 del migdia: Ofici solemne amb la Coral de Bonmatí.
-A les 5 de la tarda: Festival d’activitats i Festa de l’escuma.
-A les 7 de la tarda: Ball de fi de festa amb Leo & Rosamari.
Nota: Rebreu el programa complet al vostre domicili.

Gent Gran
29è Homenatge a la Gent Gran
El pròxim 11 de setembre se celebrarà el 29è Homenatge a la Gent
Gran, en què les persones empadronades al municipi majors de 70
anys estaran convidades a un dinar.
Programa:
- A 2/4 de 12 del migdia, concentració a la plaça Massana per
dirigir-nos a l’església.
- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de Santa Maria
de Bonmatí i, tot seguit, concert de la coral de Bonmatí.
- Sortint de l’església, acte simbòlic a la plaça Massana per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
- En acabat, sortida cap al restaurant Can Xel de Santa Pau, on es
farà el dinar de l’Homenatge. Per desplaçar-nos-hi, es posarà a
disposició de qui ho desitgi un servei gratuït d’autocar.
Inscripcions del 16 d’agost i el 3 de setembre a les oficines de
l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Més grans de 70 anys: de franc.
Acompanyants: 25 euros. Menors de 12 anys: 12 euros
En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa més detallat de la
festa d’Homenatge.
Nota: D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, no es convidarà
personalment mitjançant carta.

Calendari fiscal

Salut
Campanya de salut de l’ABS d’Anglès

Taxa per conservació del cementiri
El 31 d’agost comença el període voluntari de pagament de la taxa de conservació del
cementiri. El termini s’acabarà el 31 d’octubre.
Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
- a qualsevol oficina o caixer automàtic de La Caixa, amb la carta de pagament
amb codi de barres que l’Ajuntament deixarà a les vostres bústies, o bé
- a través de banca electrònica mitjançant la web de l’Ajuntament (aneu a la
pestanya “Pagament de tributs”).

Rebut d’aigua, clavegueram i escombraries (2n trimestre)
El 8 d’octubre acaba el període voluntari de pagament del rebut corresponent al segon
semestre d’aigua, clavegueram i escombraries.

Acció Social
Urgències Serveis Socials
Fins al 30 d’agost, per a qualsevol urgència relacionada amb els serveis socials, cal
trucar al número de telèfon 872 973 003.

Ensenyament
Llar d’Infants Bescanó-Nins
L’Ajuntament de Bescanó vol fer saber que els nens i nenes empadronats a Sant Julià
del Llor i Bonmatí que s’inscriguin a la llar d’infants Bescanó-Nins per al pròxim curs
gaudiran dels mateixos avantatges que les famílies residents al seu municipi.
Per a la vostra informació, us detallem els horaris i els preus de la llar Bescanó-Nins
que ens ha facilitat l’Ajuntament de Bescanó per al curs 2012-2013:
HORARI NORMAL
Matí: de 8.45 a 12 hores
Tarda: de 15 a 17.15 hores

HORARI EXTRAORDINARI
Matí: de 7.45 a 8.45 hores
Tarda I: de 17.15 a 18 hores
Tarda II: de 17.15 a 19 hores

PREUS
Matrícula: 92 euros
Extra matí: 42 euros
Menjador (habituals): 5,50 euros
Mensualitat: 130 euros Extra tarda I: 32 euros Menjador (esporàdics): 6,50 euros
Extra tarda II: 72 euros Berenar: 12 euros: 72 euros

Ple municipal
Ple ordinari el dissabte 8 de setembre
El pròxim ple ordinari serà el dissabte 8 de setembre, a les 11 del matí, al saló de
plens de l’Ajuntament.

