
 

 

23 de juny. Revetlla de Sant Joan  

Al matí: Baixada de caiacs pel riu Ter 

Horari: De 9 del matí a 2 de la tarda 

Sortides: Cada 30 minuts aproximadament 

Recorregut: Sant Julià del Llor – Bonmatí 

Durada: 30 minuts aproximadament 

Inscripcions: A l’envelat de Bonmatí 

Preu: 14 euros (inclou armilla i casc i esmorzar a base de pa amb 

tomata i botifarra i beguda) 

 

A la tarda: Arribada de la Flama del Canigó 

− A les 7 de la tarda, concentració popular a la capella 

de Sant Julià per rebre la Flama. 

− Tot seguit, baixada de la Flama en relleus fins a 

Bonmatí i recorregut pel poble. Tothom queda convidat 

a portar la Flama. 

− A les 9 del vespre, concentració al davant de l’envelat 

i encesa del fogueró amb la Flama del Canigó. 

 

Al vespre: Sopar i ball de revetlla 

A 2/4 de 10 del vespre, sopar a l’envelat de Bonmatí. 

Menú adults (15 euros): Entremès, ¼ de pollastre i botifarra a la 

brasa, gelat i coca de Sant Joan. Pa, aigua, vi, cava i cafè. 

Menú infantil (10 euros): Entremès, ¼ de pollastre i botifarra a la 

brasa, gelat i coca de Sant Joan. Pa, aigua i refrescos. 

Venda de tiquets: Estanc de Bonmatí. 

Durant les postres: Exhibició de Country Line Dance. 

En acabat, ball amb el grup Ferran Prunell. 

Organització: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí 

 

Seguretat 

“Feu la festa amb seguretat” 

Recordeu els consells que dóna cada any el Departament d’Interior de la Generalitat 

(www.gencat.cat/especial/revetlles). Feu un ús responsable del material pirotècnic.  

Plens municipals 

Resum del ple municipal de 10 de març del 2012 

Abans d’iniciar la sessió, es fa un minut de silenci per la mort recent 
del senyor Marià Fornés, exalcalde del municipi. 

1r. S’aprova l’acta del ple extraordinari del dia 10 de desembre de 

2011, afegint-hi algunes esmenes. 

2n. Es proposa ratificar diversos decrets de l’alcaldia presidència: 

a) L’acceptació de la subvenció del Consell Català de l’Esport per a 
l’actuació “Cobriment de la pista poliesportiva” i formalitzar un 

préstec amb d’Institut Català de Finances destinat a aquesta 
actuació. (s’aprova per unanimitat) 

b) L’adjudicació a Àrids Vilanna de l’obra “Modificat del projecte de 
connexions de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”. 

(s’aprova per unanimitat) 

c) L’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, de lluita contra 
l’escalfament de la Terra, promogut per la UE. (s’aprova per 
unanimitat) 

d) El decret sobre el tipus de gravamen en l’IBI, d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu de mesures urgents en matèria pressupostària, 

tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. (s’aprova per 
unanimitat) 

e) El decret sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2011. 
(el ple es dóna per assabentat) 

3r. Es dóna compte de l’informe trimestral sobre els pagaments 

pendents i les obligacions pendents de reconeixement corresponent al 
4t trimestre del 2011. (el ple es dóna per assabentat) 

4t. Es proposa aprovar la modificació de crèdits núm. 2 del 
pressupost del 2012. (s’aprova per unanimitat)  

5è. Es proposa aprovar la transmissió de dades del pressupost 
general i de la liquidació del pressupost a través de l’oficina virtual de 

coordinació financera amb la Xarxa Local de Municipis de la Diputació 
de Girona. (s’aprova per unanimitat)  

6è. Es proposa una esmena a l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Bescanó i de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí. (s’aprova per unanimitat) 

7è. Moció presentada pel Grup Independent de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència. (s’aprova per unanimitat) 

8è. Assumptes urgents. 

8.1. Es proposa ratificar el decret relatiu a aprovar la pròrroga del 
conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per la 
prestació de serveis bàsics i especialitzats de benestar social. (es 

ratifica per unanimitat) 
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9è. Precs i preguntes. 

9.1. El grup de CiU pregunta sobre el projecte d’acabament del pavelló i sobre el 
pròxim PUOSC.  

9.2. En relació amb la pista de Sant Julià, el grup de CiU suggereix que potser s’hauria 
de regular l’accés perquè ve molta gent de fora. 

9.3. El grup de CiU pregunta sobre si hi haurà alguna limitació quan la web de 
l’Ajuntament entri a la xarxa informàtica de la Diputació. 

9.4. El grup de CiU pregunta sobre la netedat del poble. 

NOTA: Al lloc web de l’Ajuntament (http/:www.stjuliabonmati.com) trobareu el text 

íntegre de l’acta del ple. (Ajuntament digital / Governació / Últimes incorporacions) 

 

 

Acció Social 

Nou horari dels serveis socials 

L’horari de visita dels tècnics de serveis socials de l’Ajuntament és el següent: 

Treballadora social Cada dilluns al matí 

Educador social 1r i 3r divendres de mes, al matí  

4t dijous de mes, al matí 

Cal trucar prèviament per concertar hora de visita al 972 42 22 96. 

 

Servei Local de Teleassistència Domiciliària 

El servei local de teleassistència domiciliària es basa en un 

aparell que té un botó que, pitjant-lo, contacta directament 

amb el Centre d’Atenció de Teleassistència sense necessitat de 

despenjar el telèfon ni de marcar cap número, i que permet 

parlar des de qualsevol punt de casa amb els professionals del 

servei. Tan sols cal disposar de línia telefònica. 

Les persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se als 

serveis socials de l’Ajuntament, on es valorarà la necessitat del 

servei i, si cal, es farà la sol·licitud. 

 

Medi Ambient 

Neteja de vegetació en finques 

Recordem que cal netejar de vegetació les finques per tal de minimitzar el risc 

d’incendi que hi pogués haver. Sobretot, cal tenir-ho present amb vista a les pròximes 

revetlles.  

Cultura 

Curs de Dibuix, Pintura i Manualitats 

Taller a càrrec de Conxi Puig (www.conxipuig.com) 

Dies: Al mes de juliol, cada dimecres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre 

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Preu: 35 euros 

Inscripcions: A l’ajuntament o al Centre Cívic de Bonmatí (fins al 29 de juny) 

 

Activitats 

Country a la fresca 

Als mesos d’estiu, cada divendres, a partir de 2/4 de 9 del vespre, BALL 
COUNTRY LINE DANCE a la pista esportiva de Bonmatí. Per a iniciats i 

per a no iniciats. 

Entrada pel Centre Cívic. 

Ho organitza: Nova Frontera. 

 

Joventut 

Nits Alternatives Ter-Brugent 

El divendres 13 de juliol, cap al tard, a la zona esportiva de 
Bonmatí, TORNEIG “FUTBOL I DISFRESSES” i SOPAR + MÚSICA. 

Ho organitzen: Associació Juvenil de Bonmatí i Sant Julià del Llor i 
Ràdio Bonmatí. 

Més informació del programa de Nits Alternatives a l’àrea del Ter-Brugent: 
www.selva.cat/joventut/Satel·lit-Jove 

 

Salut 

Curs de massatge infantil al CAP d’Anglès 

Curs dirigit a pares i mares de nadons d’1 mes fins a 5 mesos. 

Sessions: Dijous 12, 19 i 26 de juliol i 2, 9 i 16 d'agost, de 10 a 2/4 de 12 del matí. 

Apunteu-vos a administració del CAP d’Anglès o trucant al 972 42 14 98. 

http://www.conxipuig.com/
http://www.selva.cat/joventut/Satel·lit-Jove/

