
Activitats per La Marató de TV3 dedicada al càncer 

 

 

 

Projecció del vídeo i sessió informativa sobre La Marató del 2012 

Dijous 13 de desembre, a les 6 de la tarda 

Al Centre Cívic de Bonmatí 

Ho organitza: Àrea Bàsica de Salut Anglès 

 

Anar-hi Anant amb La Marató 

Caminada fins a la capella de Sant Julià 

Diumenge 16 de desembre, a les 9 del matí 

Sortida i arribada: Envelat  

Hi haurà caldo a la capella i esmorzar a l’arribada a l’envelat 

Preu donatiu: 5 euros  

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant 

 

Parada solidària 

Venda d’objectes de 2a mà 

Diumenge 16 de desembre, al matí 

Al davant de l’envelat 

Ho organitza: Càritas Parroquial de Bonmatí 

 

ABS Anglès, amb La Marató 

Diumenge 16 de desembre, a partir de 2/4 de 5 de la tarda 

Al davant del CAP d’Anglès 

Encesa d’espelmes, vídeo de La Marató i xocolata desfeta i coca per a tothom 

 

Quina en benefici de La Marató 

Diumenge 23 de desembre, a partir de les 6 de la tarda 

A l’envelat 

Ho organitza: Bonmatí CF 

 

Hisenda 

El pressupost, ajustat a les possibilitats 

Seguint el mateix plantejament de l’any passat, a l’octubre vam 
aprovar que les ordenances fiscals (IBI, impost de vehicles i altres 
impostos i taxes) per al 2013 es mantindrien igual i no s’apujaran, per 
ajudar a “parar el cop” a tots els veïns i veïnes pel moment crític 
actual.  

En consonància, al ple ordinari del dia 1 de desembre passat vam 
portar a votació un pressupost municipal en què la contenció i la 
prudència són la tònica general. Així, per exemple, en el capítol 
d’inversions no hem volgut “estirar més el braç que la màniga” i hem 
fet una modesta previsió (a diferència de l’any passat, però, que no 
vam consignar res sota aquest concepte) ajustant-nos al que creiem 
que som capaços de generar en estalvi ordinari i a una subvenció anual 
que atorga la Diputació de Girona.  

Cal dir també que, d’acord amb la llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, hem dotat una partida per poder finançar 
despeses no previstes inicialment. 

Així, doncs, hem fet un pressupost “prudent”, marcat pel rigor i 
l’austeritat que marquen els temps actuals.  

Abans d’acabar, voldria informar-vos també que en aquest final d’any 
estem aconseguint reduir considerablement els terminis de pagament 
als nostres proveïdors, cosa que ens satisfà plenament. 

Bones festes i bona entrada d’any  

Toni Badia Ortega. Regidor d’Hisenda 

 

Medi Ambient 

Què és el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) 

Aquest any, Sant Julià del Llor i Bonmatí s’ha adherit al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Unió Europea contra el 
canvi climàtic i a favor de l’estalvi i l’eficiència energètics i l’ús 
d’energies renovables, en què ja participen més de 2.800 municipis de 
36 països. 

Amb la signatura del Pacte, el nostre municipi s’ha compromès, fins a 
l’any 2020, a reduir de més d’un 20% les emissions de CO2 i dels gasos 
d’efecte hivernacle (GEH), a incrementar un 20% l’eficiència i l’estalvi 
energètic i a contribuir en un 20% al subministrament energètic amb 
fonts d’energia renovables. 

Per assolir aquests compromisos, tots els municipis signants del Pacte 
han d’elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). L’elabo  
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d’aquest Pla es va iniciar a Sant Julià del Llor i Bonmatí amb una recollida 
d’informació prèvia consultant diverses fonts i realitzant unes visites d’avaluació 
energètica dels equipaments municipals amb consums més elevats o significatius. 

Amb les dades obtingudes s’està elaborant un inventari d’emissions que recull els 
consums energètics del municipi (enllumenat públic, equipaments, flota de vehicles, 
gestió dels residus, aigua, trànsit urbà, habitatge, consum elèctric domèstic...), a 
partir dels quals es calculen les emissions de GEH generades.  

Els resultats de l’inventari s’analitzaran per tal de centrar el pla d’acció en aquells 
punts més rellevants i significatius que suposin una major reducció de les emissions 
de GEH. En el pla d’acció es recolliran les accions concretes que l’Ajuntament haurà 
d’emprendre per tal d’assolir l’objectiu de reduir de més d’un 20% les emissions del 
nostre municipi, prioritzant les que actuïn sobre els punts més significatius i que 
suposin una reducció major. 

Paral·lelament, s’està duent a terme un pla de participació per tal de donar 
informació i difusió del compromís de reducció d’emissions que ha adquirit 
l’Ajuntament i buscar la màxima implicació per definir i portar a la pràctica les 
accions concretades al PAES. La participació es va iniciar amb una sessió 
informativa interna de l’Ajuntament (càrrecs electes i treballadors) i amb una altra 
sessió informativa ciutadana. Posteriorment caldrà fer una segona sessió 
d’avaluació de les propostes i de discussió de les accions i prioritats. 

D’aquesta manera, amb l’adhesió al Pacte i la intenció de posar en marxa futures 
accions destinades a l’estalvi energètic i a la reducció d’emissions, l’Ajuntament 
assumeix com a propi el compromís d’acompliment dels objectius del Protocol de 
Kyoto, que tenen com a finalitat última lluitar contra el canvi climàtic. En aquest 
compromís, no cal dir-ho, comptem amb la implicació de tots vosaltres. 

 

Servei de recollida de residus voluminosos 

Teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida a domicili de residus 
voluminosos (mobles, matalassos...). 

Dia de recollida: el primer dijous de cada mes. 

Telèfon per demanar el servei: 902 103 493 (de 8 a 15 h) o 972 42 22 96.  

Després d’identificar-vos, us demanaran que indiqueu el tipus de residu 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. 

 

Restes de poda i sega 

Punts de recollida de restes de poda i sega: 

− Contenidor del carrer Aulina/camí de la Pera 

− Contenidor del descampat del carrer del Molí (en aquest cas cal demanar la 
clau del cadenat a l’ajuntament en horaris d’oficina: de dilluns a divendres, de 9 
a 2 del matí, i dimecres a la tarda de 5 a 8; o bé podeu trucar al 972 42 22 96 
per concertar la manera de poder disposar de la clau) 

Deixalleria mòbil 

La deixalleria mòbil s’instal·la cada primer dimecres de mes al davant de 
l’envelat. 

Horari del servei (d’octubre a maig): de 8 del matí a 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 
7 de la tarda 

Hi hem de portar: fluorescents i bombetes, bateries, dissolvents, 
pintures, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, 
pneumàtics, radiografies, CD i DVD, material informàtic (també tòners i 
cartutxos de tinta), tèxtils, olis usats... 

 

L’orgànica, al marró 

Al contenidor de la tapa marró hi tirarem: 

· Restes de menjar i menjar en mal estat, peles i triadures, cloves 

· Marro de cafè i restes d’infusions 

· Paper de cuina o tovallons de paper bruts 

· Restes vegetals de petites dimensions (males herbes, fullaraca...) 

   · Taps de suro, serradures, escuradents, llumins, palets de gelats 

Per llençar-ho, utilitzarem preferentment bosses compostables. Si en necessiteu, en 

podeu adquirir a les oficines de l’Ajuntament (1,5 €/15 un.). 

 

Salut  

Donació de sang 

El dilluns 10 de desembre, de 2/4 de 7 a 9 del vespre, al Centre 
Cívic de Bonmatí, personal del Banc de Sang i Teixits farà 
l’extracció de sang als donants voluntaris. 

 

 

Activitats 

Tai-txi  i  Ioga 

TAI-TXI: Cada dilluns, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda 

IOGA: Cada dimecres, d’1/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre  

Lloc: Esplai de Sant Julià 

Ho organitza: Associació Germinal 


