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FULL INFORMATIU

Voluntariat de Càritas
El grup de Càritas Parroquial de Sant Julià del Llor i Bonmatí fa una
crida a totes les persones que es vulguin oferir com a voluntàries per
fer acompanyament a la gent gran i per fer reforç escolar.
L’acompanyament a la gent gran consistiria en ajudes per satisfer
necessitats puntuals, com ara anar a comprar o anar a la farmàcia, o
fer visites o companyia quan els voluntaris ho disposessin.
El reforç escolar s’oferiria només en aquells casos que indiqués
l’educador dels serveis socials de l’Ajuntament, en coordinació amb els
centres educatius, tant d’educació primària com secundària.
Qui vulgui posar-se en contacte amb el grup de Càritas per oferir-se
com a voluntari o per tenir més informació, pot trucar al telèfon
607 54 22 45 (Francesc Caparrós).
Així mateix, les persones més grans de 65 anys que necessitin una
ajuda puntual poden trucar al mateix número de telèfon.

Dinamització Ciutadana
Cursos de formació i Ocupació
Si esteu treballant i us voleu formar com a monitors de menjador
escolar, l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació
(IDFO)-UGT ofereix un curs de 30 hores a Santa Coloma de Farners a
partir del 5 de març. El curs s’impartirà els dilluns, dimecres i
divendres, de 10 del matí a 1 del migdia, al carrer Bisbal, local 6-C.
Podeu fer la sol·licitud a través del web www.idfo.com o bé trucant al
972 48 56 37.
Si us voleu informar d’altres cursos, podeu entrar a la pàgina web del
Consell Comarcal de la Selva http://www.selva.cat/formacio/

Si busqueu feina, podeu consultar la borsa de treball que té penjada la
Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació del Consell Comarcal de la
Selva a:
http://www.selva.cat/treball/borsa

Acció Social i Cultura
Passejada amb bici i calçotada
El diumenge 11 de març, les dones estem de festa! Celebrarem el Dia de la Dona
amb una passejada amb bici. La sortida serà a l’envelat a les 11 del matí, i
anirem fins a Sant Julià del Llor i tornarem. No cal fer inscripció prèvia.
A 2/4 de 2 del migdia, es farà una calçotada popular a l’envelat de Bonmatí:
Menú per als adults (15 euros): Calçots, carn a la brasa i amanida, postres, pa,
aigua, vi i cafè.
Menú infantil (10 euros): Amanida de pasta, carn a la brasa, postres, pa, aigua i
refresc.
Cal portar-se els coberts.
La venda de tiquets serà fins al dia 7 de març als establiments següents:
Carnisseria Casacuberta, D’Casa, Estanc i Fleca Montse.

Medi Ambient
Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals
Fins al 14 de març està prohibit fer foc en terrenys forestals, i per fer-ne caldrà
demanar autorització a l’Ajuntament. Aquesta mesura s’ha establert en vista de la
manca de pluges en aquests primers mesos de l’any.
Recordeu que queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de
fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, a més de cremar rostolls,
fer focs d’esbarjo, fer foc amb activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets,
globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. Aquesta prohibició
afecta els terrenys forestals, tant si estan poblats d’espècies arbòries com no, i la
franja de 500 metres que els envolta.

Plens Municipals
Ple ordinari
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 10 de
març, a les 11 del matí, a la sala de plens de l’ajuntament.

