Activitats

Reciclatge de l’oli de cuina
Nit de DJ’s solidària
Dissabte 26 de juliol, a partir de 3/4 de 12 de la nit, a l’envelat.
DJ Edu, DJ Domy, DJ Vélez, DJ Serx i altres.

Festa en benefici de Duchenne Parent Project.

Nou horari
Des del dia de Sant Joan, el servei de bar del Centre Cívic de Bonmatí torna a ser
obert al públic. L’horari d’obertura és el següent:
-Dilluns: 15 h – 22.30 h
-Dimarts: 13 h – 22.30 h
-Dimecres i dijous: 8.30 h – 22.30 h
-Divendres i dissabtes: 8.30 h – 24 h
-Diumenges i festius: 8.30 h – 22.30 h

C

L’horari de tancament a l’estiu s’allargarà fins a les 24 h.
Hi trobareu servei de bar, entrepans, plats combinats i plat del dia.

Exposició temporal: Retrats de Soraya Güell
A la sala gran del Centre Cívic, exposició temporal de retrats i pintures de Soraya
Güell.

Gent Gran
31è Homenatge a la Gent Gran
En vista que aquest 11 de setembre està previst que hi hagi concentracions al
davant de tots els ajuntaments de Catalunya com a acte de suport al procés polític
del nostre país, la tradicional festa d’Homenatge a la Gent Gran de Sant Julià del
Llor i Bonmatí es trasllada al dissabte 13 de setembre.
En el Full Informatiu del mes d’agost es publicarà la relació detallada d’actes de la
festa d’homenatge.

Oficines Municipals
Horari del mes d’agost
Al mes d’agost les oficines municipals només estan obertes als matins, de 9 a 2.
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Preu entrada: 3 euros (inclou refresc o cervesa)

“Molt millor que llençar-lo a l’aigüera... és trobar-lo de nou a la
sabonera”. Aquest és el lema d’una nova campanya mediambiental a
Sant Julià del Llor i Bonmatí organitzada en el marc del programa
comarcal “Recicla i marca’t un punt”, per fomentar el reciclatge de l’oli
de cuina.
Les actuacions programades al nostre poble també s’estenen a altres
municipis de la Selva que tenen delegat el servei de deixalleria al
Consell Comarcal
Amb aquesta campanya, l’Ajuntament espera que tots prenguem
consciència que cal eradicar la mala manera de desfer-nos de l’oli de
cuina llençant-lo per la pica.
Segurament aquest mal costum es troba encara massa estès entre
nosaltres perquè es tracta d’un gest molt ràpid, senzill i discret.
Cal que el substituïm per la manera correcta de tractar l’oli fregit, que
és dur-lo a la deixalleria per al seu reciclatge.
Per aquest motiu, l’empresa comarcal de gestió de residus, NORA SA,
encarregada també del servei de deixalleria mòbil, posa a disposició
de tots els usuaris del servei i les noves famílies que responguin a
aquest reclam, un recipient especialment adaptat a la recollida de l’oli.
L’any 2013 la deixalleria mòbil de Bonmatí va recollir gairebé 250 litres d’oli.

Els problemes de l’oli llençat a l’aigüera
Quan arriba a desguassos i clavegueres... provoca greus problemes
d’higiene i, a més, barrejat amb altres sòlids, forma taps, atreu els
insectes, serveix d'aliment als rosegadors i fa que n’augmenti el
nombre.
Quan arriba a les depuradores... dificulta, retarda i encareix el
procés de depuració de l’aigua perquè l’oli forma una pel·lícula
superficial impermeable que impedeix que passi l’oxigen i que
provoca l'asfíxia dels microorganismes que intervenen en la
depuració.
Quan finalment arriba als cursos d’aigua... provoca una greu
contaminació de les aigües, ja que funciona com un adob orgànic
que fa que proliferin en excés les plantes aquàtiques, que
consumeixen l’oxigen de l’aigua.
Els avantatges de l’oli reciclat
A part de NO contaminar, amb l’oli reciclat, les indústries poden fer
sabó, cremes, detergents, ceres, espelmes, pintures, vernissos,
lubricants i, fins i tot, pinsos i combustible.

Camions al nucli urbà
Tal com indiquen els senyals de trànsit col·locats als accessos de
Bonmatí, l’estacionament de camions queda prohibit a tot el nucli
urbà. Únicament està permès l’estacionament de camions a les
zones industrials del poble.
D’altra banda, des del mes de juny està prohibit l’estacionament
de camions frigorífics de les 10 del vespre a les 8 del matí a la
zona de la plaça dels Pins.
Era habitual que camions frigorífics passessin la nit engegats a la zona entre l’envelat
i la plaça dels Pins, cosa molt molesta per al descans dels veïns, sobretot a l’estiu.
Per aquest motiu s’hi han col·locat senyals de prohibició.

2a Anar-hi Anant de Nit
Dissabte 15 de juliol
Sortida: 10 del vespre, a la pista poliesportiva de Bonmatí
Recorregut: 9 km aprox.
Preu: 5 euros (inclou avituallament i ressopó amb pa i botifarra a l’arribada).
Amenitzarà l’arribada el DJ Albert
Inscripcions: Entre 8 i 10 del vespre, al mateix lloc de la sortida
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

“Vols exportar? Et mostrem el camí”
Sancions per abandonament de mobles i altres
Recordem que l’abandonament fet per persones particulars
d’objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats
és considerat infracció i pot ser sancionat amb una multa
que pot oscil·lar entre 120 i 60.000 euros (art. 76 del DL
1/2009, de 21 de juliol, Text refós de la Llei reguladora dels
residus).

Recollida de residus voluminosos
La recollida de residus voluminosos o de mida gran (mobles vells, matalassos,
electrodomèstics, fustes, portes, etc.) es fa cada primer dijous de mes.
Cal sol·licitar prèviament la recollida trucant a l’Ajuntament (972 42 22 96) o bé
directament a l’empresa que gestiona la retirada de residus, Nora SA (902 103 493,
amb cost de trucada local).
Haureu de deixar els trastos el dimecres a la nit al davant de la porta de casa vostra
o en el lloc que haureu concretat en la vostra sol·licitud.

El 15 de juliol de 2014, al matí, a partir de les 10, al Centre Cívic de
Bonmatí.
Jornada informativa a càrrec de la Sra. Maribel Martínez, tècnica de
l’Àrea d’internacionalització de la Cambra de Comerç de Girona.
Orientat a les empreses que no han exportat mai o que ho fan esporàdicament.
Inscripció (gratuïta): mmartinez@cambragirona.org o al fax 972418510
Ho organitza: Cambra de Comerç de Girona i Consorci Ter-Brugent

Onze de Setembre
Places d’autocar per la “V” de la Diada a Barcelona.
Preu: 10 euros
Venda de tiquets: Queviures Bonmatí, Carnisseria Casacuberta
Sortida: 11 de setembre, a 2/4 de 2 de la tarda, a pl. dels Pins

Plaça d’oficial de brigada

Ho organitza: ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí

El 25 de juny del 2014 va sortir publicada al BOP de Girona la llista dels admesos
(29) i exclosos (1) en el procés selectiu per cobrir una plaça d’oficial de brigada a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Taller: “Espardenyes d’espart”

Els aspirants admesos queden convocats pel dia 11 de juliol, a les 10 del matí, a
l’escola Sant Jordi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Aquest estiu vols ser original? Crea i dissenya les teves espardenyes!
Dijous 17 de juliol, de 5 a 8 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.

Country a la fresca
Als mesos d’estiu, cada divendres, a partir de 2/4 de 9 del vespre,
BALL COUNTRY LINE DANCE a la pista esportiva de Bonmatí. Per a
iniciats i per a no iniciats.

Preu: 32 euros (30 euros socis Nova Frontera) (material inclòs,
només cal portar tisores)
Taller a càrrec d’Eva Blasi (tel. 93 889 37 64 – 687 918 148)
Inscripcions: 972 42 04 84 (Maria Rosell)

Ho organitza: Nova Frontera.

Ho organitza: Nova Frontera

