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Prioritzem el pas dels vianants
Un dels aspectes que actualment es tenen més en compte a l’hora de
dissenyar les urbanitzacions i edificacions és l’accessibilitat de les
persones. La circulació còmoda i segura de qualsevol ciutadà és una de
les prioritats de la societat actual. I encara més en el cas de les persones
amb mobilitat reduïda, sigui amb cadira de rodes o amb bastó o crosses.

Per fer que un poble sigui confortable i amable amb els vianants, no
només s’hi han d’implicar les administracions i els professionals de
l’urbanisme: també cal la col·laboració dels ciutadans.

Aparcar sobre les voreres dificultant el pas de les persones no només
ajuda a donar una mala imatge del poble, sinó que també és un indicador
de falta de civisme.
Cal recordar, a més, que la llei sobre trànsit prohibeix terminantment
estacionar sobre voreres, passejos i altres zones destinades al pas de
vianants. I que en la legislació sobre trànsit i seguretat viària, aparcar
obstaculitzant la circulació de vianants és considerat com una infracció
greu i pot ser sancionat amb una multa d’entre 91 i 300 euros.
Contribuïm entre tots a fer un poble educat i sensible amb les
persones, sobretot amb les que tenen dificultats de mobilitat.
Pensem que qualsevol de nosaltres, en algun moment de la vida,
també es pot trobar amb aquestes limitacions.

Marc Garcia Nadal, alcalde

Medi Ambient
Vacunació de gossos
El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS), vinculat al Consell
Comarcal, ofereix el servei de vacunació de gossos amb les tarifes
següents:
-

Vacuna de ràbia: 27 euros

-

Vacuna de ràbia + vacuna “tetra”: 49 euros

Si hi esteu interessats, truqueu al 972 84 21 61, del Consell Comarcal.

Activitats
Projecció de film documental
Dijous 11 de juliol,
a 2/4 de 10 del vespre,
al Centre Cívic
Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí

1a Anar-hi Anant Nocturna
Dissabte 20 de juliol
Sortida: 10 del vespre, a la
pista esportiva de Bonmatí
Recorregut: 9 km aprox.
Inscripcions: A partir d’1 hora abans de la sortida
Preu: 5 euros (inclou avituallament i ressopó amb pa i botifarra a l’arribada)
Amenitzarà l’arribada el DJ Albert
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Country a la fresca
Als mesos de juliol i agost, cada divendres, a partir de 2/4 de 9
del vespre, Country Line Dance a la pista esportiva de Bonmatí.
Per a iniciats i no iniciats.
Ho organitza: Nova Frontera

Cultura
Quaderns de la Revista de Girona
A l’Estanc de Bonmatí trobareu el volum dedicat a Sant Julià del Llor i
Bonmatí de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona que edita la
Diputació de Girona i La Caixa.
Preu: 14 euros

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

