Ensenyament

Joventut

El projecte d’escola nova

Festa Flaixbac

Preu de l’entrada (amb consumició inclosa): 7 euros.
Ho organitza: Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del
Llor i Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí.

Iniciativa popular
Campanya “Plantem la senyera”
El diumenge 29 d’abril es va fer la hissada oficial de la senyera a l’església de Sant
Julià amb la presència del conseller comarcal de Cultura, Joan Garriga; l’alcalde
d’Anglès, Pere Espinet, i el regidor de Comerç i Turisme de la Cellera, Jordi Gispert, a
més de l’equip de govern de l’Ajuntament i el fadrí i la pubilla, juntament amb les
dames d’honor. El parlament d’inauguració va ser a càrrec de la directora de l’Escola
Sant Jordi, Núria Lamuà.
Els promotors de la iniciativa agraeixen el suport rebut i us exposen el resultat dels
comptes:
RECAPTACIÓ
“La Caixa”:
Banc Popular:

DESPESES
1.701,06 €

Pal i banderes: 1.787,03 €

ROMANENT
249,03 €

335,00 €

Els diners sobrants es destinaran a Càritas de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Hisenda
Fe d’errades
En el Full Informatiu número 8, del mes de març-abril, us comunicàvem per error que
el cobrament del primer termini de l’impost sobre béns immobles (IBI) per als que
teniu el rebut domiciliat seria al mes de juny. En realitat hi havia de dir el mes de
maig.
Disculpeu les molèsties que us hàgim pogut ocasionar.

FULL INFORMATIU

Actuació del Dj Albert i, tot seguit, Festa Flaixbac, amb Carles
Roca (conductor de la fórmula matinal de Ràdio Flaixbac) i
Carles Pérez (presentador d’”El matí i la mare que el va
parir”).
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Com a preludi de la festa major de Bonmatí, el divendres 18
de maig, a partir de 2/4 de 12 de la nit, a la pista esportiva de
Bonmatí:

El 24 d’abril passat, representants de la Comunitat Educativa de Sant
Julià del Llor i Bonmatí (la directora de l’Escola Sant Jordi, el president
de l’AMPA, l’alcalde i la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament) es
van reunir amb el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a
Girona, el Sr. Albert Bayot, per interessar-se per la situació de l’escola
nova de Bonmatí.
Davant el context econòmic actual, el Sr. Bayot no es va mostrar gaire
optimista, i, per tant, va informar que, tot i que estem en una situació
preferent, encara no hi ha data concreta per a l’execució d’aquesta
obra.
Segons conversa mantinguda amb el Sr. Bayot, i segons criteris de
selecció, l’escola de Bonmatí compleix tots els requisits per ser
considerada com una de les escoles prioritàries: estem en la prioritat
número 1, que és la més alta. Tot i així, hi ha tretze escoles en
aquesta mateixa situació, d’un total de 181, i encara s’ha d’establir
l’ordre de preferència.
Es va sol·licitar al director dels Serveis Territorials d’Ensenyament que
tan bon punt disposessin d’aquest ordre d’actuació se n’informés
l’Escola, l’AMPA i l’Ajuntament, per tal de poder saber en tot moment
la situació en què es troba l’Escola Sant Jordi de Bonmatí.
No cal dir que la Comunitat Educativa seguirà lluitant per tal que
l’Escola nova sigui un fet al més aviat possible.
Endavant!

Gemma Domínguez Garangou, regidora d’Ensenyament

Casal d’estiu 2012
L’AMPA de l’Escola Sant Jordi i l’Ajuntament organitzen un Casal per
a nens i nenes de 3 a 12 anys, del 2 al 31 de juliol, a l’escola.
Horaris i preus:
De 9 a 13 h

165 € / mes*

De 9 a 15 h (amb el dinar portat de casa)

240 € / mes*

Suplement acollida de 8 a 9 h

44 € / mes

Suplement dinar

5,25 € / dia

Inscripcions del 14 de miag al 6 de juny a l’ajuntament (de dilluns a
divendres al matí, de 9 a 2, i dimecres a la tarda de 5 a 8) i al Centre
Cívic (horari d’obertura).
*Els empadronats al poble tindran un descompte de 30 €.

Defensem l’escola en català!

Acció Social

Recollida de signatures en favor de la proposició de llei “Defensem
l’escola en català” a l’ajuntament i al Centre Cívic, fins a final de
curs.

Parada Solidària per La Marató per la Pobresa
Càritas ha organitzat per al cap de setmana del 19 i 20 de maig
una parada solidària per recaptar fons destinats a La Marató de
TV3 per la Pobresa.

La Plataforma Escola en Català treballa per blindar per llei el català
com a única llengua vehicular al sistema educatiu.

Del 14 al 18 de maig, a l’ajuntament i al Centre Cívic, es recolliran objectes de
segona mà que estiguin en bon estat (llibres, CD, DVD, joguines, jocs, objectes de la
llar...).

Medi Ambient
Recollida de residus voluminosos
La recollida de residus voluminosos o de mida gran (mobles vells, matalassos,
electrodomèstics, fustes, portes, etc.) es fa cada primer dijous de mes.
Cal sol·licitar prèviament la recollida trucant a l’Ajuntament (972 42 22 96) o bé
directament a l’empresa que gestiona la retirada de residus, Nora SA (902 103 493,
amb cost de trucada local).
Haureu de deixar els trastos el dimecres a la nit al davant de la porta de casa vostra o
en el lloc que haureu concretat en la vostra sol·licitud.

El dissabte 19 i el diumenge 20 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, es
posaran a la venda els objectes recollits, al porxo de l’escola.
La recaptació anirà a parar íntegrament a La Marató per la Pobresa.
Fes-hi la teva aportació! Que ningú quedi fora de joc!

Salut

Recordem que l’abandonament fet per persones particulars d’objectes, residus
o altres deixalles fora dels llocs autoritzats és considerat infracció i pot ser
sancionat amb una multa que pot oscil·lar entre 120 i 60.000 euros (art. 76 del DL
1/2009, de 21 de juliol, Text refós de la Llei reguladora dels residus).

Deixalleria mòbil als mesos d’estiu
Recordeu també que l’horari de la deixalleria mòbil als mesos de juny, juliol,
agost i setembre és de matins, de 8 a 2/4 de 3 de la tarda. La deixalleria mòbil
s’instal·la cada primer dimecres de mes al davant de l’envelat.
A la deixalleria mòbil porteu-hi: petits electrodomèstics, aparells elèctrics, bombetes,
fluorescents, CD, roba i calçat vells, vidres, oli usat…

Exposició “Biodiversiter”
La setmana del 28 de maig estarà instal·lada a la Sala de
Lectura
del
Centre
Cívic
de
Bonmatí
l’exposició
“Biodiversiter. La recuperació dels hàbitats riparis al
riu Ter”.
L’exposició, dirigida a tots els públics, es compon de quatre plafons per donar a
conèixer la conca del Ter com a unitat territorial, sensibilitzar sobre els valors
ambientals dels espais fluvials, informar sobre les actuacions de conservació i millora
ambiental que es realitzen, i promoure actituds respectuoses vers els espais fluvials.
El dimarts 29 de maig serà visitada pels alumnes de l’Escola Sant Jordi.

Jornada d’Hàbits Saludables
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) d’Anglès i l’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS) han preparat una Jornada d’Hàbits Saludables per al cap de
setmana del 19 i 20 de maig, al matí, al Centre Cívic de Bonmatí.
Les infermeres que han preparat la jornada han escrit:
“Des de l’ABS Anglès ens disposem a fomentar la salut, i dos dels pilars essencials en
són la dieta equilibrada i l’exercici físic. Si aquests dos aspectes estan ben
treballats, segurament gaudirem d’una vida més saludable en totes les vessants.
Si voleu saber més coses, trencar mites falsos, sortir de dubtes, fer preguntes i
compartir experiències, podeu venir al Centre Cívic el 19 i el 20 de maig, de 10 a 12
del matí, i us parlarem amb més detall de tot plegat. Esbrinarem com podem gaudir
d’una vida millor fent exercici físic i una dieta equilibrada.”
Els assistents a la jornada rebran un petit obsequi.

Cultura
Números anteriors de “L’Amic”
Si us interessa tenir un exemplar o més dels números 31, 32, 33, 37, 38 o 39 de la
revista “L’Amic”, podeu passar a recollir-ne a l’ajuntament (de dilluns a divendres, al
matí, de 9 a 2, i el dimecres, a la tarda, de 5 a 8).

