Festes

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Agost 2013. Núm. 24

FULL INFORMATIU

Festa major de Sant Julià del Llor
Dissabte 24 d’agost
-A 2/4 de 4 de la tarda: Campionat de Botifarra a l’Esplai.
-A partir de les 7: Inflables i altres jocs per a la mainada.
-A les 9 del vespre: Havaneres amb el grup Terra Endins.
-A partir de les 9 del vespre: Botifarrada popular.
-A les 11 de la nit: Ball amb Blue Moon.
Diumenge 25 d’agost
-A les 12 del migdia: Ofici solemne amb la Coral de Bonmatí.
-A les 5 de la tarda: Festival d’activitats i Festa de l’escuma.
-A les 7 de la tarda: Ball de fi de festa amb Leo & Rosamari.
Nota: El programa complet el rebreu al vostre domicili.

Gent Gran
30è Homenatge a la Gent Gran
El pròxim 11 de setembre se celebrarà el 30è Homenatge a la Gent
Gran, en què les persones empadronades al municipi majors de 70
anys estaran convidades a un dinar.
Programa:
- A 2/4 de 12 del migdia, concentració a la plaça Massana per dirigirnos a l’església.
- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de Santa Maria de
Bonmatí i, tot seguit, concert d’havaneres de la Coral de Bonmatí.
- En acabat, sortida cap al restaurant de l’Hotel Samba de Lloret de
Mar, on es farà el dinar de l’Homenatge. Per desplaçar-nos-hi, es
posarà a disposició de qui ho desitgi un servei gratuït d’autocar.
Inscripcions del 19 d’agost al 3 de setembre a les oficines de
l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Més grans de 70 anys: de franc.
Acompanyants: 25 euros. Menors de 12 anys: 12 euros
En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa més detallat de la
festa d’Homenatge.
Nota: D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, no es convidarà
personalment mitjançant carta.

Sanitat
Prevenció del mosquit tigre
El mosquit tigre és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color
negre i ratllat de blanc. Com que aquest insecte pot ser transmissor de malalties, cal
controlar i combatre la seva proliferació.
La manera més senzilla, efectiva i econòmica de combatre’l és no deixar-lo criar. Per
això, als nostres domicilis i en el nostre entorn, cal evitar acumulacions d’aigua i
seguir les recomanacions següents:
Eliminar els objectes que
puguin acumular aigua o
buidar-la setmanalment,
gerros, cendrers, abeuradors...

Tapar hermèticament, amb
tapa o tela mosquitera, els
dipòsits d'aigua per regar.

Posar sota cobert barques,
carretons o remolcs, o bé,
posar-los cap per avall o
tapar-los amb una lona.

Eliminar (deixalleria) els
pneumàtics vells.

Posar peixos vermells que es
menjaran les larves dels
mosquits en basses
ornamentals i fonts del jardí.

Netejar anualment de fulles
les canaleres de teulats i
terrasses.

Per a qualsevol aclariment, podeu trucar o escriure a:
Tel. 972 451 231 // info@mosquitigregirona.cat

Onze de Setembre
Autobusos per a la cadena humana
Sant Julià del Llor i Bonmatí també participarà en la cadena humana que
organitza l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Dos autobusos sortiran en direcció al tram assignat a prop de l’Hotel
Restaurant Sausa (sud d’Orriols).
Sortida: Pl. dels Pins de Bonmatí, a 2/4 de 12 del migdia de l’11-S
Preu bus: 5 euros / persona
Lloc d’inscripció: Queviures Bonmatí (antic Suma), en horari de botiga i també
diumenge al matí
Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Oficines Municipals
A l’agost, els dimecres a la tarda les oficines municipals estaran tancades.

