
 

 

Activitats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fira 

II Fira Dol-sa (dolç i salat), el 7 d’octubre 

L’Agrupació d’Activitats Culturals i Festives ja està fent els últims preparatius per a la 
II Fira Dol-sa, que es farà el dia 7 d’octubre. 

Us podem avançar que hi haurà parades d’artesans, d’establiments i entitats del 
poble; tallers i demostracions; puntaires; trobada de motos; exhibició de country; 
partit de futbol de veterans: Bonmatí-Girona; esmorzar popular; arrossada popular; 
atraccions per a la mainada… Més endavant rebreu el programa detallat. 

 

Joventut 

Torneig de bàsquet 3x3 

Dissabte 6 d’octubre, a la pista de Sant Julià, torneig de bàsquet 3x3 
obert a tothom.  

Premi 1r classificat: 1 sopar al bar El Centre de Bonmatí 

Premi 2n classificat: 1 sopar a Can Co de la Cellera 

Inscripcions i més informació a: www.selva.cat/joventut o arocasalva@selva.cat 

Ho organitzen els ajuntaments de Sant Julià del Llor i la Cellera 

 

Medi Ambient 

 

Recull els excrements de la teva mascota 

Si estimes el teu gos,  

també pots estimar el teu poble 

 

Medi Ambient 

Balanç de la recollida d’escombraries 

Un cop passades les vacances d’estiu, toca fer un balanç de les dades 
obtingudes en aquesta primera meitat d’any, des que es va reinstaurar el 
sistema de recollida conteneritzada de residus, l’1 de gener passat.  

Les dades facilitades per l’empresa que fa la recollida són les següents: 

 

En nombres globals, hem incrementat la generació de residus un 5%. Pel 
que fa al detall per fraccions, en Paper i Envasos el volum recollit està per 
sota dels valors de l’any anterior, mentre que en el cas del Vidre se n’han 
recollit un pèl més aquest any que el passat. 

Quant a les fraccions de Resta i FORM (orgànica), observem que s’ha invertit 
la tendència de l’any anterior: la generació de Resta ha augmentat un 
130%!, mentre que la de FORM (orgànica) ha disminuït un 37%. 

Les dades indiquen que des de principi d’any estem reciclant un 57% dels 
residus que generem, mentre que l’any anterior, en el mateix període, 
reciclàvem el 80%. 

Recordem que la separació correcta de residus ajuda a abaratir el cost de la 
taxa d’escombraries. Per tant, si no ho fem bé, a part de no contribuir a 
preservar el medi ambient, estarem provocant que aquest servei tan 
necessari sigui més costós encara. 

Voldria felicitar totes aquelles famílies que estan fent bé la tasca de separar 
els residus i encoratjar a tothom a fer-ho així. 

Hem de fer un ús correcte de les àrees de recollida, no es poden deixar 
bosses o deixalles al terra i cal usar els contenidors de forma adient. En 
aquest sentit, hem detectat alguns brots d’incivisme que cal aturar. Ja us 
vam informar en un altre Full Informatiu que deixar residus fora dels 
contenidors o en llocs improcedents pot ser objecte de sanció. 

Finalment, volem informar-vos que, vista la baixa participació en la consulta 
sobre el nivell de satisfacció del servei de recollida (23 enquestes), no fem 
cap estimació. Sí que reproduirem en altres fulls informatius alguns 
comentaris que ens heu fet arribar. Donem les gràcies a totes aquelles 
persones que han respost a la consulta. 

Insisteixo: reciclar és important per al medi ambient i per a la nostra 
butxaca. Tinguem-ho present. 

Xavier Ribas Surroca. Regidor de Medi Ambient 

 

Gener-Juliol 

2012 

Gener-Juliol 

2011 

Paper 29 35 

Envasos 24 26 

Vidre 19 17 

Orgànica 68 109 

Resta 106 47 

TOTAL Residus 246 234 

Valors expressats en tones  
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Acció Social 

Habitatge d’ús social 

Aquest estiu s’ha posat en marxa un programa pel qual la casa de l’Esplai de Sant 
Julià passa a ser un habitatge d’ús social. Això vol dir que servirà temporalment per a 
aquelles persones o famílies empadronades al poble que tinguin un problema urgent 
relacionat amb l’habitatge. Per tirar endavant aquest projecte, treballaran 
conjuntament els tècnics dels serveis socials de l’Ajuntament, que són els que 
determinaran si hi ha casos de necessitat, i els tècnics i voluntaris de Càritas, que són 
els que faran un seguiment de les famílies allotjades i que vetllaran pel bon estat de 
l’immoble.  

Les persones necessitades que determinin els serveis socials podran fer una estada a 
la casa de sis mesos com a màxim, temps durant el qual s’aplicarà un pla de treball 
adequat que tindrà com a objectiu que aquella família pugui trobar una sortida a la 
seva situació particular.  

Les famílies que s’allotgin a la casa hauran de pagar un import en concepte de lloguer 
(que no és fix, sinó que dependrà de la renda familiar) que anirà a parar a Càritas i 
revertirà en la seva acció social. I també hauran de satisfer a l’Ajuntament els imports 
corresponents quant a consums d’electricitat, aigua i gasoil i altres taxes com ara la 
d’escombraries.  

Amb l’impuls d’aquest programa volem donar resposta a un problema que està 
començant a agafar envergadura i que pensem que anirà afectant cada vegada més 
famílies.  

Mei Brescó Esteve. Regidora d’Acció Social 

 

Salut 

Horari del CAP d’Anglès 

Des del 17 de setembre passat, l’horari del CAP d’Anglès passa a 
ser de 8 del matí a 8 del vespre (i no a les 9 com fins ara) durant 
tota la setmana. 

Per qualsevol urgència que hi hagi a la nit de les 8 del vespre a les 8 del matí, cal 
anar al CAP de Santa Coloma. 

 

Calendari del contribuent 

2a fracció de l’IBI 

A partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a fracció de l’IBI corresponent a aquest any 
2012. 

 

Altres serveis 

             Cita prèvia a l’INSS 
La Direcció Provincial de Girona de l'Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) ha engegat el servei de CITA PRÈVIA. 
 

Si voleu fer gestions relacionades amb pensions de jubilació, incapacitat o mort; 
subsidis d'incapacitat temporal, maternitat i paternitat; prestacions d'assistència 
sanitària, protecció familiar i assegurança escolar, i altres, heu de demanar hora: 
 
-- per telèfon: 972 84 11 98 (Santa Coloma) o 872 08 26 35 - 872 08 26 36 (Girona), 
de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí 
 
-- per internet: www.seg-social.es, a l'apartat "sede electrónica" 
 
També hi ha un servei de consultes telefòniques, de dilluns a divendres de 9 a 20 h, al 
número gratuït: 900 16 65 65. 
 

Cultura 

Curs d’aeròbic 
Dia i horari: Cada dijous, de 7 a 8 del vespre 
Lloc: Envelat 
Durada: D’octubre a desembre 
Preu: 75 euros / trimestre 
Inscripcions: Fins al 28 de setembre, a l’ajuntament o a info@stjuliabonmati.com 
 

Curs de fotografia 
Dia i horari: Cada dimarts, de 2/4 de 9 a 10 del vespre 
Lloc: Centre Cívic 
Durada: D’octubre a desembre 
Preu: 100 euros / trimestre 
Inscripcions: Fins al 28 de setembre, a l’ajuntament o a info@stjuliabonmati.com  
 

Activitats 

Activitats per al curs organitzades per Nova Frontera 
- Cant coral: dilluns, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al Centre Cívic 
- Gimnàstica dolça: dimarts, de 5 a 3/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic 
- Reeducació postural: dimarts, de 3/4 de 6 a 3/4 de 7, al Centre Cívic 
- Manualitats: dijous, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic 
- Dibuix i pintura: divendres, de 6 a 8 de la tarda, al Centre Cívic 
- Country: divendres, de 8 a 9 del vespre (aprenents) i de 9 a 10 (iniciats), a 

l’envelat 
- Balls de saló: diumenge, cada quinze dies, de 6 a 8 del vespre, a l’envelat 

Consulteu més informació als programes penjats als taulers d’anuncis o als 
establiments del poble. Els cursos començaran la primera setmana d’octubre. 


