Ensenyament / Serveis Socials

Teatre Solidari

Ajuts per a material escolar

“Ens ha caigut la sogra”
Diumenge 16 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’envelat.

Entrada donatiu: 5 € (aportació a l’associació Duchenne Parent Project).

Programa
- Concentració a les 7 de la tarda a l’església de Sant Julià. Baixada de
la Flama del Canigó fins a Bonmatí i recorregut pels carrers del poble.
- A les 9 del vespre, al davant de l’envelat, encesa del fogueró amb la
Flama del Canigó.
- A 2/4 de 10 del vespre, a l’envelat, Sopar i Ball amb Cristina Cat.
Venda de tiquets a l’Estanc de Bonmatí: 15 € adults / 10 € mainada.

Cultura
“Sant Julià del Llor i Bonmatí”. Quaderns de la Revista de Girona
Diumenge 30 de juny, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Julià,
presentació del volum de la col·lecció Quaderns de la Revista de
Girona dedicat a Sant Julià del Llor i Bonmatí, de M. Carme
Domènech i Hasdrúbal i Hanníbal Climent.
Presentarà l’acte l’exalcalde d’Amer Josep Puigdemont i el presidirà el diputat de
Cultura de la Diputació de Girona, Xavier Soy.

Exposicions
“5 de 5”
Tot el mes de juny, a la sala gran del Centre Cívic, exposició de les cinc pintures
que han obtingut el primer premi en les cinc edicions del Concurs de Pintura Ràpida
de Bonmatí.

“Homes i dones de la Selva”
De l’11 al 16 de juny, a la sala de lectura del Centre Cívic, muntatge de l’exposició
itinerant “Homes i dones de la Selva”.
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Representació a càrrec del Grup de Teatre de Manaies d’Amer.

El curs 2012-2013, arran de la supressió de programes de beques per
a l’adquisició de material escolar bàsic, a l’Ajuntament vam rebre a
través dels Serveis Socials una bona quantitat de sol·licituds d’ajuts per
poder pagar el material necessari en l’escolarització d’alumnes de
l’escola Sant Jordi. A això s’hi van afegir les dificultats econòmiques de
moltes famílies que han resultat afectades per l’actual context laboral i
econòmic.
En vista d’això, l’equip de govern vam decidir destinar en el pressupost
de l’any 2013 una partida de 1.000 euros per atorgar ajuts als alumnes
empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí matriculats a l’escola
pública del municipi que es trobin en una situació familiar especial amb
necessitats socials i/o econòmiques.
Per regular l’atorgament d’aquests ajuts, en el ple del mes de març
passat ens van aprovar les bases de la convocatòria per al curs 20132014, que estableixen que el termini per presentar les sol·licituds per al
curs vinent serà del 25 de juny al 12 de juliol del 2013.
Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i tota la
documentació que cal presentar, podeu demanar informació a
l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9
del matí a 2 del migdia i els dimecres de 5 a 8 de la tarda.
En la mesura que ens sigui possible, aquest Ajuntament té la voluntat
de garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes, sigui quina
sigui la situació particular i familiar de cada estudiant. Perquè creiem
que una societat que permet desigualtats no és una societat justa.

Gemma Domínguez Garangou, regidora d’Ensenyament
Mei Brescó Esteve, regidora d’Acció Social

Obra pública
Mur d’escullera al camí Vell d’Amer
El dia 4 de juny es van iniciar les obres de construcció d'un mur
d'escullera per contenir una esllavissada en el tram del camí Vell d'Amer
que passa per damunt del carrer Vell de Sant Julià.
El tram estarà tancat les 24 del dia mentre durin els treballs de més
envergadura. Alternativament, els turismes i les motocicletes poden
passar pel carrer Vell (no hi podran passar els camions).
El termini previst inicialment per acabar l'obra és de dos mesos.
Disculpeu les molèsties que aquest tall de camí us pugui ocasionar.

Oficines Municipals
Us informem que a les oficines municipals es poden fer els pagaments amb targeta
de crèdit.

· COL·LOQUI a l’entorn de la colònia Bonmatí.
Participants: Glòria Casadevall, Pere Figarola, Josep M. Quer, de Bonmatí; Xavier
Martí, periodista i historiador, i Gerard Buxeda, historiador.
Moderador: Joan Carles Codolà
- 12.30 h: TROBADA D’ENTITATS. Activitats, intercanvi d’experiències i col·loqui.

Acció Social
Ajuts per al pagament del lloguer

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “HOMES I DONES DE LA SELVA. DICCIONARI
BIOGRÀFIC”.

Fins l'1 de juliol es poden sol·licitar els ajuts que atorga la Generalitat
per pagar el lloguer del 2013, que seran de 200 € mensuals com a
màxim.

- 13.30 h: LLIURAMENT DE LA BECA DE RECERCA LA SELVA 2013 a Anna Teixidor
Colomer i Josep Teixidor Planas, pel treball: “Història de la premsa de la Selva
1868-1975. Catàleg dels periodistes, editors, redactors i impressors”.

Podeu fer el tràmit als serveis socials de l'Ajuntament demanant hora
al número de telèfon 972 42 22 96.

- CLOENDA a càrrec de Salvador Balliu, president del Consell Comarcal de la Selva.

Aquests ajuts a fons perdut són per ajudar a pagar el lloguer de les unitats de
convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot
situar en risc d’exclusió social residencial.

- A continuació, DINAR al Centre Cívic. Preu: 5 € (inscripció prèvia al tel. 972 84 21 46)

A aquest ajut hi poden accedir les persones que acreditin la residència legal a
Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han d’ésser immediatament
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de persones catalanes
retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.

- 16 h: VISITA GUIADA a la Colònia Bonmatí i, posteriorment, visita a les restes
romanes descobertes a Sant Julià, a càrrec de Joan Llinàs, arqueòleg i president del
Centre d’Estudis Selvatans.

Joventut
15J ALTERNATIU

VI Trobada d’Entitats de Cultura i Patrimoni de la Selva
Programa

Dissabte 15 del juny de 2013, a l’Esplai i pista esportiva de Sant Julià del Llor
Programa:
- TORNEIG DE FUTBOL 7. Inscripció: 5 €/jugador
(inclou sopar)
(Hi haurà un premi de 100 euros per a l’equip
guanyador)

Dissabte 15 del juny de 2013, al Centre Cívic de Bonmatí
- 9.15 h: BENVINGUDA a càrrec de l’alcalde, Marc Garcia Nadal.
- A continuació, PRESENTACIÓ DE LA BECA DE RECERCA LA SELVA 2012. A càrrec
de Joaquim Nadal Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques,
autor del pròleg del treball guanyador; i Xavier Martí Ylla, periodista i historiador,
autor del treball “Evolució de les colònies (i veïnats) industrials de la Selva”.
- 10.30 h: Pausa cafè.

- Durant la jornada: futbolí, ping-pong, bàdminton
- A la tarda:

·
·
·
.
·
·

De 4 a 5: Exhibició/taller de funky
A partir de les 5: Escacs
De 5 a 2/4 de 7: Exhibició/taller de hip hop
De 2/4 de 7 a 8: Exhibició/taller de dansa del ventre
De 7 a 9: Scrabble on line (cal portàtil)
De 8 a 9: Exhibició/taller de break dance

- 11 h: COLÒNIES INDUSTRIALS: HISTÒRIA, SOCIETAT I MEMÒRIA.
Intervencions previstes:
· “Colònies industrials a Catalunya”, Carles Enrech Molina, doctor en història i
professor d’ensenyament secundari a l’Hospitalet.

- A les 9: Sopar popular

· “Consideracions sobre el tèxtil de l'alt Ter des d'una perspectiva d'història social”,
Jeroni Marín Surroca, historiador i conseller comarcal de Cultura del Ripollès.

Música i servei de bar tot el dia
Inscripcions: arocasalva@gmail.com / salut.selva@oficinajove.cat

- A 2/4 de 10: Màgia

