Equipaments municipals

Activitats

Centre Cívic

Carnaval 2014

· De 4 a 6 de la tarda: Taller gratuït de maquillatge i
màscares
· A 2/4 de 7 de la tarda: Espectacle infantil gratuït amb FEFE i
CIA

Infantils: Millor disfressa individual, de grup i original
Adults: Millor disfressa individual i de grup
(Hi haurà obsequis per als guanyadors)
Hi haurà servei de bar i venda de xocolata desfeta amb
melindros
Ho organitza: Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de
l’AMPA de l’escola Sant Jordi

Ensenyament
Preinscripcions a l’escola Sant Jordi
De l’11 al 21 de març estarà obert el termini per fer les preinscripcions
dels nous alumnes al 2n cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i
l’Educació Primària Obligatòria per al curs 2014-2015.
L’horari d’administració de l’escola és:
-dilluns i dimecres de 8 a 2/4 d'1 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda
El divendres 14 de març l’administració de l’escola estarà obert amb el
mateix horari.

Plens municipals
Ple ordinari
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 8 de març, a les 11 del
matí, a la sala de plens municipal.

Nota informativa
Els pagaments a l’ajuntament es poden fer amb targeta de crèdit.

FULL INFORMATIU

· Després de l’espectacle: Concurs de disfresses

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Febrer 2014. Núm. 30

Dissabte 8 de març, a l’envelat

Arran de la renúncia a continuar el servei d’explotació del bar del
Centre Cívic de Bonmatí, presentada a finals del mes de gener passat
per la contractista del servei, l’obertura d’aquest equipament quedarà
limitada temporalment.
Mentre no es posa a licitació novament la contractació del servei
d’explotació del bar, tràmit administratiu que requerirà uns mesos, el
Centre Cívic s’obrirà per a aquelles entitats que ho demanin i també,
a proposta i sota la responsabilitat directa de la regidoria d’Acció
Social i Gent Gran, cada tarda de 4 a 7.
En el pròxim ple ordinari, que s’ha de celebrar el segon dissabte de
març, es donarà compte de l’escrit de renúncia i, a més, està previst
aprovar el plec de clàusules administratives per a una nova
contractació del servei d’explotació del bar.
Agraïm per endavant la comprensió i la paciència dels usuaris i
confiem que ben aviat puguem tornar a disposar d’aquest servei per
a tots els veïns i veïnes.

Esports
27a Marxa Popular / 3a Maratrail Anar-hi Anant
Dia: Diumenge 23 de febrer del 2014
Recorreguts: 10 – 15 - 20 – 32 km aprox. (Marxes) –
50 km aprox. (Maratrail)
Sortida: Envelat, entre les 7 (Maratrail) i les 8.30 h
(Marxes).
Arribada: Pati de l’escola (l’hora màxima d’arribada per a la Maratrail
serà les 17 h).
Inscripcions (inclou avituallaments, esmorzar a l’arribada i obsequi):
- Marxa Popular: 8 € (a la web www.marxabonmati.com; el dissabte 22,
de 17 a 19 h a l’escola, o el dia 23 a l’envelat a partir de les 6 del matí)
- Maratrail: 17 € (únicament a www.marxabonmati.com, fins al dia 20)
Més informació per internet: www.marxabonmati.com
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant
AFECTACIÓ VIÀRIA: El dia 23 estarà tancat al trànsit el tram del
carrer Amer entre la plaça Massana i el carrer Germans Griera. Només
es permetrà el pas als veïns d’aquest tram del carrer Amer i dels carrers
Balmes i Germans Griera. Disculpeu les molèsties

Cultura
Cursos de català

Assemblea Territorial de l’ANC

El Consorci per a la Normalització Lingüística té en marxa dos cursos:
· Curs semipresencial de redacció

Signa un vot per la independència
Diumenge 23 de febrer, al matí, al pati de l’escola.

Curs a distància adreçat a persones que volen millorar la redacció i
l'expressió escrita en general.

S’instal·larà una urna per a la recollida de signatures per
exercir el dret de petició.

Calendari del curs: del 18 de febrer al 10 de juny.

Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Preu de la matrícula: 73,60 euros (amb possibilitat de reducció).

Joventut
Inscripcions: fins al 17 de febrer de 2014, al Servei Comarcal de Català de
la Selva (Santa Coloma de Farners), al tel. 872 973 890 o a selva@cpnl.cat

Coneixes el món del lleure?
L’Oficina Jove de la Selva vol oferir als joves de 15 a 17
anys la possibilitat de conviure unes hores amb
monitors i monitores d’esplai per conèixer el lleure i
adquirir recursos bàsics.

· Cursos semipresencials de català amb tutoria. Parla.cat
Curs semipresencial amb tutoria que combina l'aprenentatge per internet amb sessions
presencials per practicar l'expressió oral i resoldre dubtes.

La trobada pretén ser una formació on els joves
adquiriran les competències bàsiques per educar en el
lleure i compartiran experiències amb esplais i monitors
de la comarca.

Calendari del curs: del 3 de març al 30 de maig (dedicació mínima de 45 h)
Inscripcions: fins al 21 de febrer de 2014, al Servei Comarcal de Català de la Selva
(Santa Coloma de Farners), al tel. 872 973 890 o a selva@cpnl.cat
Preu de la matrícula: 90 euros.

Interessats, poseu-vos en contacte amb la tècnica de Joventut de Sant Julià del
Llor i Bonmatí (els divendres al matí a l’ajuntament) o bé truqueu a l’Oficina
Jove al 972 84 36 08 o per correu electrònic escrivint a selva@oficinajove.cat

Salut
Curs de formació per a l’ús del desfibril·lador

Acció Social
Vacances en família

Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de
la Diputació de Girona, ofereix un curs de
formació per l’ús del desfibril·lador extern
automàtic (DEA) adreçat prioritàriament a
persones que desenvolupen la seva feina
en un lloc proper a la columna on està
ubicada el desfibril·lador o que treballen
en àmbits relacionats amb col·lectius de risc.
El curs, que és gratuït i té una durada de 3 hores, s’impartirà en diferents ciutats de la
demarcació.
Si hi esteu interessats, truqueu a l’ajuntament (972 42 22 96) en horari d’oficines (de
dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i dimecres de 5 a 8 de la tarda).

El Departament de Benestar Social i Família torna a oferir aquest
any "Vacances en família", programa que facilita a les famílies
residents a Catalunya amb fills menors de 18 anys la possibilitat de
gaudir d'unes vacances en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs
Socials de Catalunya (Xanascat).
El preu del programa és de 26,35 euros per persona i nit. Els infants menors de 3 anys
tenen l'estada gratuïta, els de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte i els de 7 a 13
anys gaudiran d'un 25%. A més, les famílies nombroses i monoparentals tindran un
10% de descompte en tots els serveis.
Preinscripcions únicament per internet (www.xanascat.cat/vacancesenfamilia
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/familia).
Primera convocatòria: preinscripció fins al 24 de febrer a les 12 h.

-

Segona convocatòria: preinscripció del 30 de juny a les 12 h al 21 de juliol a les 12 h.

