
 

 

Salut 

Nou horari de consulta al Dispensari 

Els horaris de consulta al dispensari de Bonmatí passen a ser: 

- Dimecres, de 8.30 a 15 h: Dr. Manel Roman  

- Divendres, de 8.30 a 15 h: Dr. Daniel López 

Els horaris d’infermeria (Elena Bosch) seran similars, tot i que poden resultar 

modificats segons la previsió d’atenció domiciliària. 

Els usuaris cal que sempre demanin cita al Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Anglès. 

El mòdul d’extraccions passarà a ser el divendres. 

 

Activitats 

Dansa lliure 

Taller de dansa lliure al Centre Cívic 

Dies: dissabtes 20 d’octubre, 17 de novembre i 15 de desembre 

Horari: de 10 del matí a 1 del migdia 

Professora: Julie Tran 

 

Gent Gran 

Àlbum de fotos 

Ja es pot passar per l’ajuntament a veure les fotos de la festa del 29è Homenatge a la 

Gent Gran, que es va celebrar el dia 11 de setembre passat.   

 

 

Medi Ambient 

Horari d’hivern a la deixalleria mòbil 

L’horari de la deixalleria mòbil torna a ser cada primer dimecres de mes, de 9 del matí 
a 2/4 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2/4 de 7. 

 
La deixalleria mòbil es continuarà instal·lant al davant de l’envelat cada primer 
dimecres de mes.  

 
Aquest horari es mantindrà fins al mes de maig.  

 
S’hi han de portar electrodomèstics vells, oli usat, trastos vells de poc 
volum…  

 

 

II Fira Dol-sa (dolç i salat) 

               Diumenge 7 d’octubre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa d’activitats 

Durant tot el dia:  

- Parades d’artesans, establiments i entitats del poble 

- Atraccions per a la mainada 

- Exhibició i classes de ball Country Line Dance a l’envelat 

- Programació de Ràdio Bonmatí des de la unitat mòbil situada a la 

plaça Don Manuel 

Al matí:  

- Esmorzar popular a l’envelat (pa amb tomata, botifarra i beure, 5 €) 

- 2a Concentració de motos a l’envelat 

- Jocs a la parada de l’Associació Juvenil, a partir de les 10   

- Taller de pa (infantil), a partir de les 11. Col·laborador: Forn de 
Sant Antoni 

- Puntaires a la parada de Nova Frontera, a partir de 2/4 d’11 

Al migdia: 

- Arrossada popular a l’envelat (arròs, pa, beure i postres, a 6 €. 

Venda anticipada de tiquets en establiments del poble i el mateix 
dia a l’envelat) 

A la tarda: 

- Partit Veterans Girona – Veterans Bonmatí, al camp de futbol, a les 4 

- Tir amb nata a la parada de l’Associació Juvenil, a partir de les 4 

- Taller concurs de decoració de plats amb fruita dolça i seca 
(infantil), a partir de 2/4 de 5. Hi col·laboren: Fleca Montse i Can 

Jans 

- Demostració gratuïta de decoració de pastissos amb fondant al 
Centre Cívic, a les 6 
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ATENCIÓ! 

 

Els carrers del Pi i Sant Ramon 

i la plaça Don Manuel  

estaran tancats al trànsit el 

diumenge 7 d’octubre durant 

tot el dia. 

Disculpeu les molèsties 



 

 

Seguretat Viària 

60è Rally Costa Brava Classics 

El dissabte 13 d’octubre es tancarà la carretera de les Serres, 
amb motiu del 60è Rally Costa Brava (prova de vehicles clàssics, 
puntuable per als campionats de Catalunya, Espanya i Europa).  

Els horaris de tancament són els següents: 

- a les 9:35 h (el primer cotxe del Rally sortirà a les 10:50 h de l’Hostal Nou de Llorà 

en direcció a Constantins i Bonmatí) 

- a les 13:55 h (el primer cotxe del Rally sortirà a les 15:10 h de l’Hostal Nou de Llorà 
en direcció a Constantins i Bonmatí) 

Cada cop, la carretera s’obrirà al cap de 2 hores aprox. del pas del primer cotxe.  

El tram puntuable que estarà tancat va de Llorà fins a Constantins. L’organització del 

Rally demana que es respectin les indicacions dels Mossos i que no s’accedeixi a la 
carretera durant l’horari de competició. 

 

Activitats 

Taller de reflexologia podal 

“Reflexologia podal per alliberar l’estrès”. Taller de reflexologia podal a càrrec 

d’Eduvigis Rubio, terapeuta diplomada en RSF i Personal Trainner. 

Dia i hora: Dimecres 17 d’octubre, de 6 de la tarda a 8 del vespre 

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Preu: 20 euros (Places limitades) 

Inscripcions: 972 42 04 84 // 627 69 29 52 // info@equilibriointegral.es 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Joventut 

Sopar Jove i DJs a l’envelat 

Divendres 19 d’octubre, a 2/4 de 10 del vespre, a l’envelat, 

Sopar (amanida, fideuada, botifarra, postres, cafè, pa, vi i aigua) i música amb DJs. 

Preu: 8 euros (joves fins a 30 anys) // 10 euros (majors de 30 anys) 

Venda de tiquets: Centre Cívic, estanc, ajuntament i membres de l’Associació de 
Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor (ass.jovesbonmati@gmail.com) 

Ho organitza: Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor 

 

Bus al Circuit de Catalunya 

Diumenge 21 d’octubre, bus per anar a veure les World Series By Renault al Circuit de 
Catalunya. 

Entrades gratuïtes + preu del bus per concretar 

Més informació: arocasalva@selva.cat o a les oficines de l’ajuntament 

Salut Comunitària 

Vacunació contra la grip 

A partir de la segona quinzena d'octubre s'iniciarà la campanya de 
vacunació contra la grip. 

Més endavant us informarem dels dies que us podreu vacunar 

sense hora prèvia al consultori de Bonmatí o al CAP d'Anglès. 

De totes maneres fins a 30 de novembre us podeu vacunar 

demanant hora amb la vostra infermera de capçalera. 

 

“Viu la menopausa” 

Dimecres 31 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic 

“Viu la menopausa”, xerrada a càrrec de Montserrat Garriga, llevadora del CAP 
d’Anglès. 

La sessió constarà d’una part teòrica i una altra de pràctica. 

 

 

Activitats 

Xerrada sobre la salut auditiva 

Dimecres 24 d’octubre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic 

Xerrada sobre la salut auditiva, a càrrec de Sílvia Parramon, visitadora 

d’Audioson. 

En acabat, Audioson convidarà els assistents a un petit berenar i 

posteriorment farà unes proves bàsiques gratuïtes a qui ho vulgui. 

Ho organitza: Audioson. Hi col·labora: Associació Nova Frontera. 

 

 

Activitats 

Excursió a Vimbodí (Tarragona) 

Sortida: Dissabte 17 de novembre, a 2/4 de 8 del matí, de la plaça Massana. 

Programa: Esmorzar (pa amb tomata i embotits, beure i cafès) a l’Hostal del Senglar 

de l’Espluga de Francolí; demostració comercial; dinar (escudella, pollastre amb 

bolets, profiteroles amb xocolata i nata, aigua, vi, cava i cafè) al mateix Hostal del 

Senglar; visita als cellers Bodegas Torres (degustació gratuïta inclosa) i al castell de 

Milmanda (Vimbodí). 

Preu: 23 euros (tot inclòs: autocar, àpats i visites) 

Inscripcions i pagament: Centre Cívic, Fleca i Estanc de Bonmatí, fins al 31 d’octubre. 

Ho organitza: Associació Nova Frontera.  
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