Joventut

Escalfem Bonmatí
Encetant els actes de la festa major...

El disseny del nou local jove

Divendres 10 de maig, a partir de les 12 de la nit, a l’envelat:

El proper dimecres 8 de maig, tots els joves del municipi esteu
convidats a participar en el disseny del nou local jove.

• Sessió amb el DJ ISAAC LIARTE
Entrada gratuïta i preus anticrisi

Festa major de Bonmatí 2013
Del 17 al 20 de maig.
Tota la programació a casa vostra amb el llibret de la festa 2013!
No us perdeu cap dels actes!
Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí

Exposició de manualitats
Dies 18, 19 i 20 de maig, de 4 a 7 de la tarda, al Centre Cívic.
Exposició dels treballs fets al taller de manualitats de Nova
Frontera.
Mostra de treballs de ferro de Pere Yubero.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Concert de cant coral “Saludem l’estiu”
Diumenge 2 de juny, a les 12 del migdia, a l’església de
Bonmatí.
Trobada de corals:
Coral Pla de Girona
Cors Alegres d’Anglès
Coral Ipso Lauro de Bonmatí

FULL INFORMATIU

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

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Maig 2013. Núm. 21

• Actuació del grup SEED (Pol Prat, baix; Bruno Franquet, guitarra i
veu, i Aleix Hortelano, bateria)

Fruit de la diagnosi de la situació dels joves del poble, emmarcada dins
del nou Pla Local de Joventut de Sant Julià del Llor i Bonmatí 20122016, es van prioritzar els programes d’actuació per als propers 4
anys, entre els quals hi ha el projecte de disposar d’aquest nou
equipament juvenil.
Per això, amb la intenció de donar l’oportunitat al
jovent del municipi a participar en el disseny de les
activitats, el funcionament i la gestió del nou
equipament, el proper dimecres 8 de maig, a
les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí,
es farà una jornada de participació en què
s’explicarà el projecte i en què els i les joves
tindreu l’oportunitat de decidir i fer-hi propostes.
Un cop recollides totes les aportacions, el consistori municipal
n’estudiarà la viabilitat. Seguidament es convocarà una segona sessió
de participació amb vosaltres, en què s’exposaran les diferents
consideracions que haurà expressat la regidoria de Joventut sobre les
propostes presentades, per tenir-les presents a l’hora d’executar-les.
Per a més informació podeu consultar el facebook JOVES SELVA NORD
o enviar un correu electrònic a arocasalva@selva.cat.

Hisenda
Sobirania fiscal
El 18 d’abril passat, l’Ajuntament es va adherir a la campanya de
sobirania fiscal que promou la plataforma Catalunya Diu Prou ingressant
l’IRPF trimestral a l’Agència Tributària Catalana.
En aquesta administració es van ingressar aproximadament 10.000
euros, corresponents a l’IRPF dels treballadors i autònoms i a l’IRPF dels
arrendaments.

Ho organitza: Associació Nova Frontera

L’objectiu d’aquesta campanya és dotar el govern català dels fons
necessaris per tenir una hisenda pròpia.

Pròxim ple ordinari municipal

El mateix dia es van adherir a aquesta mateixa campanya els
ajuntaments, tots de diferent color polític, d’Arenys de Munt i Premià de
Dalt (Maresme), Campdevànol i Ripoll (Ripollès), Llinars del Vallès
(Vallès Oriental), Marçà (Priorat), Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) i
Viladamat (Alt Empordà).

La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 8 de
juny, a les 11 del matí, a la sala de plens de l’ajuntament.

Documentació que cal aportar:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Les dates de cobrament de l’IBI fraccionat (només els contribuents que paguen l’IBI
per domiciliació bancària) són: el 15 de maig i l’1 d’octubre.
Disculpeu l’error d’informació de l’últim Full Informatiu.

- fotocòpia i original del DNI del nen/a (si en té)
- fotocòpia de la targeta sanitària
- fotocòpia del registre de vacunes de la cartilla sanitària.
• Reunió informativa pels pares dels inscrits: Dijous 23 de maig, a les 8 del
vespre, al Centre Cívic.

Neteja viària
El dimecres 15 de maig es portarà a terme una neteja viària als carrers
de tot el poble.
Es prega que, en la mesura que sigui possible, es faciliti la neteja a
primera hora del matí deixant els carrers lliures de vehicles aparcats.

Deixalleria mòbil. Estiu 2013

Futbol Temporada 2013/14
El CF Bonmatí ja prepara la temporada 2013/14 i obre les inscripcions:
- Futbol base, des d'Escoleta (4 anys) fins a Juvenils (fins a 18
anys). Quota anual de 180 euros (descomptes per 2n germà i
pares socis)
- Entrenadors (retribuïts)

Dies d’instal·lació de la deixalleria mòbil al davant de l’envelat:
5 de juny

3 de juliol

7 d’agost

També fa una crida a tothom qui vulgui col·laborar amb el club
o fer-se soci.

4 de setembre

Horari: de 7 del matí a 3 de la tarda.

Més informació: jordi_juny@hotmail.com, tel. 606 098 529 (Miquel Ríos),
tel. 678 362 353 (Eliseu Coll), tel. 678 637 464 (Jordi Juny)

Receptes de la cuina tradicional
Casal d’estiu 2013

El Consell Comarcal de la Selva, el col·lectiu Cuina de Sils i el
Centre Gastronòmic Domus Sent Soví d’Hostalric estan
impulsant un projecte per recuperar, recopilar i donar a
conèixer les receptes de la cuina tradicional de la comarca.

Casal al juliol, tot el mes o per quinzenes
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Centre d’activitats: Escola Sant Jordi, a Bonmatí

És per això que conviden a tothom que vulgui explicar
receptes tradicionals a una trobada el dilluns 27 de maig, a
les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.

• Preus i horaris del Casal*:
MATÍ
(de 9 a 1)

TARDA
(de 3 a 5)

MENJADOR
(d’1 a 3)

BON DIA (acollida
matinal, de 2/4 de 9 a 9)

Tot el mes

145 €

74 €

165,50 €

20 €

1 quinzena

80 €

40 €

85 €

15 €

*Per cada servei hi ha d’haver un mínim d’inscrits.

L’Ajuntament subvencionarà amb 30 euros (inscripció mensual) o amb 15 euros
(inscripció quinzenal) cada nen o nena que estigui empadronat al municipi.

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva amb la col·laboració de l’Ajuntament

Taller de tapes i “pintxos”
Dimarts 14 de maig, de 7 a 9 del vespre
Al Centre Cívic de Bonmatí
Preu: 3 euros (menors de 35 anys) /
5 euros (majors de 35 anys)

• Preinscripcions: del 10 al 22 de maig (de dilluns a divendres de 9 del matí a 2
de la tarda i dimecres de 5 a 8 del vespre), a les oficines de l’ajuntament.
En el moment de fer la preinscripció cal pagar abonar un 25% del cost total del
preu. Aquest import només es retornarà en casos de força major.

Inscripcions per internet: http://www.selva.cat/joventut/Satel·lit-Jove/
Taller a càrrec d’AGAR Salut.

