Joventut

Activitats

Brigada Jove

“Saludem l’estiu”. Concert de cant coral
Diumenge 15 de juny, a les 12 del migdia, a l’església.
Amaril·lis de Girona
Cors Alegres d’Anglès
Rossinyol de Sales de la Cellera

Ho organitza: Associació Nova Frontera

Revetlla de Sant Joan 2014
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.
Menú sopar adults: 15 euros (entremès, 1/4 de pollastre i 1 botifarra a la brasa,
gelat i coca de Sant Joan, pa, aigua, vi, cava i cafè)
Menú sopar mainada: 10 euros (entremès, 1/4 de pollastre i 1 botifarra a la
brasa, gelat i coca de Sant Joan, pa, aigua i refrescos)
Venda de tiquets a l’Estanc de Bonmatí
Ho organitzen: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí i
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Seguretat
“Feu la festa amb seguretat”
Recordeu:
- Feu un ús responsable del material pirotècnic.
- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
- Cal llegir les instruccions de cada article.
- L’adquisició i l’ús dels petards s’ha de fer sota la supervisió dels adults.

Medi Ambient
Neteja de vegetació en finques
Recordem que cal netejar de vegetació les finques que formen part del nucli urbà
per tal de minimitzar el risc d’incendi que hi pogués haver. Sobretot, cal tenir-ho
present amb vista a les pròximes revetlles.
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Trobada de corals:

Aquest estiu, l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí impulsa per primera
vegada el projecte educatiu laboral
Brigada Jove, amb la contractació d’un/a
jove de 18 a 25 anys.
La Brigada Jove té la finalitat de donar
solucions al col·lectiu jove a l’hora
d’accedir al món laboral a través d’un
programa que integra una fase de
selecció, un mòdul formatiu per tal
d'afavorir l'adquisició de competències
per afrontar amb garanties el mercat laboral, un mòdul de
pràctiques remunerades i un mòdul transversal d'orientació laboral
que s'anirà treballant al llarg de tot el projecte per acabar definint un
pla de desenvolupament competencial.
El/la jove seleccionat, que ha d’estar empadronat/da al municipi des
de fa un any o més, desenvoluparà durant un mes tasques de suport
a la brigada municipal: pintura, jardineria, manteniment dels
equipaments municipals, suport a l’organització i realització
d’esdeveniments socioculturals, manteniment dels espais públics,
etcètera.
Els interessats poden consultar les bases del procés selectiu al web
de l’Ajuntament (Seu electrònica / Tauler d’anuncis) i al web
www.selva.cat/joventut, o demanar informació a les oficines de
l’ajuntament en horari d’obertura al públic.
El termini per presentar les sol·licituds s’acabarà el 19 de juny.

Ensenyament
Ajuts per a material escolar
Seguint la iniciativa empresa el curs passat d’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 al curs
2014/15 ja s’ha aprovat una nova convocatòria.
El termini per presentar les sol·licituds serà del 25 de juny a l’11
de juliol del 2014.
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.
També es poden consultar les bases al lloc web de l’Ajuntament
de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Seu electrònica / Tauler
d’anuncis).

Joventut

Ensenyament
Atenció als joves

Festa de final de curs a l’escola

Cada dimarts al matí, a l’ajuntament.

Divendres 13 de juny, a partir de les 7 de la tarda, al pati de
l’escola.

La tècnica de joventut de l’Ajuntament canvia el dia de
visita, i a partir d’aquest mes de juny, cada dimarts
atendrà totes les consultes dels joves sobre: borsa jove
d’habitatge, ajudes al lloguer o a rehabilitació, servei de
treball, carnets, formació en el lleure....

Actuació dels alumnes.
Tot seguit, botifarrada.
Tots els actes són oberts a tothom.
En cas de mal temps, es farà a l’envelat.

També hi podeu contactar a través del correu electrònic: arocasalva@selva.cat
Ho organiza: Claustre i AMPA de l’escola Sant Jordi de Sant Julià
del Llor i Bonmatí.

Esports
Futbol base Bonmatí CF

Activitats

Obertes les inscripcions per a la temporada 2014/15

Taller de Scrapbook

Quota anual: 200 euros (Pares socis o 2n germà: 180 euros)
Escoleta: 100 euros

Dissabte 14 de juny, de 4 a 6 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.

Fiança per roba i bossa: 20 euros

“T’animes? Farem un miniàlbum molt especial!”

Per poder planificar millor la temporada vinent, les inscripcions s’han de fer abans
del 30 de juny.

Taller a càrrec de Tonyi Mateos

El club també fa una crida a tothom qui vulgui col·laborar-hi o fer-se soci.

Reserves i informació: tonyimateos@yahoo.es /

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

Tel. 686 081 657. Places limitades

Assemblea Nacional Catalana

Preu: 15 euros

Inscripcions fins al 9 de juny.

Acció Social

“El país que volem: Model econòmic”
Divendres 6 de juny, a les 8 del vespre, al Centre Cívic de
Bonmatí
Xerrada sobre el model econòmic que pretenem, dins la
campanya “El país que volem”.
A més, per recollir totes les opinions sobre “El país que
volem”, l’Assemblea proposa contestar a un qüestionari a la pàgina web
www.selva.assemblea.cat
Ho organitza: Coordinadora Comarcal de la Selva de l’ANC, en col·laboració amb
l’Assemblea Territorial de l’ANC a Sant Julià del Llor i Bonmatí

Ajuts per l’habitatge
Dimecres 18 de juny, a les 10 del matí, al Centre Cívic de Bonmatí.
Xerrada informativa sobre la convocatòria que ha obert
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per presentar sol·licituds
extraordinàries d’ajuts per l’habitatge per a aturats de llarga
durada.

Plens municipals
Ple ordinari

Nota: El dilluns 9 de juny és festa local i les oficines municipals estaran tancades.

La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 14 de
juny, a les 11 del matí, a la sala de plens municipal.

