Contribucions

Activitats

Taxa per conservació del cementiri

El dissabte 28 de setembre, a les 7 de la tarda, a l’envelat,
l’Associació Nova Frontera durà a terme la seva Festa del Soci.
La festa consistirà en un berenar sopar i ball obert a tothom.
Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros / Infantil 10 euros

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
- “Posa fil a l’agulla” (cosir, mitja...): dijous, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic
- Country: divendres, de 8 a 9 del vespre (aprenents) i de 9 a 10 (iniciats), a
l’envelat
Totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre.
Més informació detallada en programes a part.

Medi Ambient
Horari d’hivern de la deixalleria mòbil
L’horari de la deixalleria mòbil entre els mesos d’octubre i maig (inclosos) serà, cada
primer dimecres de mes, de 8 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2/4
de 7.
La deixalleria mòbil es continuarà instal·lant al davant de l’envelat.

Medi Ambient
Si això ho fes a casa teva,
ho netejaries?...
El teu poble també és casa teva

FULL INFORMATIU

Més informació en programes a part.

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Setembre 2013. Núm. 25

Dinar de la Festa del Soci de Nova Frontera

El 31 d’agost comença el període voluntari de pagament de la taxa de
conservació del cementiri. El termini s’acabarà el 31 d’octubre.
Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
- a qualsevol oficina o caixer automàtic de La Caixa, amb la carta de
pagament amb codi de barres que l’Ajuntament deixarà a les vostres
bústies, o bé
- a través de banca electrònica mitjançant la web de l’Ajuntament
(aneu a la pestanya “Pagament de tributs”).
Els rebuts domiciliats es carregaran el dia 10 de setembre.

Rebut d’aigua, clavegueram i escombraries (2n trim.)
Els rebuts domiciliats del 2n trimestre d’aigua,
escombraries es carregaran el dia 10 de setembre.

clavegueram

i

2a fracció de l’IBI
Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI)
per domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a
fracció de l’IBI corresponent a aquest any 2013.

Plens municipals
Ple ordinari
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el
dissabte 14 de setembre, a les 11 del matí, a la sala de plens.

Ensenyament
Benvinguts a l’escola
Dissabte 7 de setembre, a les 4 de la tarda, a la pista
esportiva de Bonmatí:
Festa de l’escuma i pica-pica per donar la benvinguda
als alumnes que començaran P3 a l’escola Sant Jordi
de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
La festa està oberta a tots els alumnes de l’escola.
Ho organitza: AMPA Escola Sant Jordi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Gent Gran

Cicle de xerrades “Envelliment Saludable”
30è Homenatge a la Gent Gran

Dimecres 11 de setembre.

“Prevenció de caigudes i correccions posturals”
Dimecres 18 de setembre, a les 5 de la tarda, al Centre
Cívic de Bonmatí.

Programa:
- A 2/4 de 12 del migdia, concentració a la plaça Massana per
entrar 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.
- Sortint de l’església, fotografia de grup i sortida de l’autocar cap al restaurant de
l’Hotel Samba de Lloret de Mar, on es farà el dinar de l’Homenatge.
* Les persones majors de 70 anys empadronades al municipi que no puguin assistir
al dinar, rebran posteriorment un petit obsequi al seu domicili.

Xerrada a càrrec de la psicòloga Cristina Pino, de Creu
Roja de Santa Coloma de Farners.
Ho organitza: Regidoria d’Acció Social i Gent Gran, amb la col·laboració de Creu
Roja de Santa Coloma de Farners i l’Associació Nova Frontera.

Solidaritat
Concert Solidari per Duchenne
Divendres 20 de setembre, a partir de 2/4 d’11 de la nit, a
l’envelat de Bonmatí.

Diada Nacional de Catalunya

Hi actuaran: The Bazaga’s, Le Croupier, La Jet Set, Nessun
Dorma, Seed

Marxa de Torxes 2013
El dimarts 10 de setembre, 2a Marxa de Torxes:

Hi haurà servei de bar.
Preu donatiu: 5 euros (destinat íntegrament a l’associació
Duchenne Parent Project)

- A 2/4 de 9 del vespre, al passeig de l’Estació d’Anglès,
marxa cap a la Cellera.
- A 1/4 de 10 del vespre, al davant de l’ajuntament de la Cellera, marxa cap a
Anglès acompanyats dels Miquelets de Girona.
- A 3/4 de 10 del vespre, marxa pel Barri Vell d’Anglès i arribada als jardins de Can
Cendra. Parlaments, actuació de l’Escola de Dansa d’Anglès, salves dels Miquelets
de Girona i botifarrada.
Ho organitzen: Anglès x la Indep., la Cellera x la Indep., Osor x la Indep. i Sant
Julià del Llor i Bonmatí per la Independència.

Autobusos a la cadena de la Via Catalana – 11-S
El dimecres 11 de setembre, entre les 11 i 2/4 de 12 del migdia,
sortiran tres autocars de la plaça dels Pins de Bonmatí en direcció al
tram assignat (tram 634 - Vilademuls), situat a l’N-II entre
Restaurant Sausa i Orriols.
Aquests autocars formaran part d’un comboi de 9 autobusos que han
preparat conjuntament les assemblees territorials de Sant Julià del Llor i
Bonmatí i Bescanó.
* Les places d’autocar ja estan exhaurides.

Esports
Inici de la temporada 2013/14
Dissabte 21 de setembre, a les 4 de la tarda, primer partit de lliga
de 4a catalana:
Bonmatí CF – La Canya “A”
L’equip del Bonmatí CF estrena equipació aquesta temporada.

Fira
III Fira Dol-sa (dolç i salat)
L’Agrupació d’Activitats Culturals i Festives ja està fent els últims preparatius per a la
III Fira Dol-sa, que es farà el dia 6 d’octubre, a la plaça dels Pins.
Més endavant rebreu el programa detallat.

