
Activitats 

Castanyada popular 

Divendres 7 de novembre, quan ja s’hagi fet fosc, a la pista esportiva 
de Bonmatí: 

- Formació d’una estelada amb espelmes (porteu encenedor)  

- Castanyes i traguet gratuïts per a tothom 

- Es repartiran paperetes de participació per al 9-N 

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

 

Espectacle infantil i sopar per la Cavalcada 2015 

Dissabte 15 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat de 
Bonmatí 

• Espectacle infantil amb Els Trambòtics 

• Sopar  

• Música i ball per a tothom 

Menú: 8 euros (venda de tiquets fins al 13 de novembre a l’Estanc i a la Fleca) 

Als nens i nenes que assisteixin al sopar se’ls donarà un tiquet perquè passin 
primers a saludar Ses Majestats el dia 5 de gener del 2015. 

Ho organitza: Grup Il·lusió 

Exposició 

“Natura humida”, d’Esther Bueno 

Durant el mes de novembre es pot veure al Centre Cívic de Bonmatí 
l'exposició d'il·lustracions i pintures titulada "Natura humida", de 
l'artista vidrerenca Esther Bueno.  

 

Medi Ambient 

Si això ho fes a casa teva, ho netejaries?  

El teu poble també és casa teva... 

Mantingues netes d’excrements les voreres, les 
zones verdes, les zones industrials... Gràcies!

Participació Ciutadana 

Procés de participació ciutadana del 9-N 

El dia 9 de novembre del 2014, el govern de 
la Generalitat obre un procés de participació 
en què els ciutadans i les ciutadanes que 
tinguin el domicili a qualsevol municipi de 
Catalunya i els catalans i catalanes residents 
a l’estranger, poden manifestar la seva 
opinió sobre el futur polític de Catalunya 

Local de participació a Sant Julià del Llor i Bonmatí: 

- Centre Cívic de Bonmatí 

- Meses de participació: 2  

Horari:  

- De 8 del matí a 9 del vespre 

Requisits per participar a les meses situades al Centre Cívic: 

- Ser major de 16 anys  

- Tenir Sant Julià del Llor i Bonmatí com a localitat de residència al 
DNI, la TIE (targeta d’identitat d’estranger) o el Certificat de registre 
de ciutadans de la Unió Europea 

- Presentar el DNI, la TIE o el Certificat de registre de ciutadans de la 
Unió Europea (en aquest últim cas, juntament amb el document 
d'identitat o passaport) 

- Tenir el document d’identitat vigent (no pot estar caducat; en 
aquest cas, no es podrà participar). 

Paperetes:  

- Se’n poden imprimir al web www.participa2014.cat 

- N’hi haurà a disposició dels participants 

 
I si el dia 9 de novembre no hi puc participar? 

Entre els dies 10 i 25 de novembre del 2014, encara es podrà 
participar en el procés, acudint a la delegació del Govern de la 
Generalitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1). 

En aquest cas, al registre de la delegació del Govern a Girona, caldrà 
omplir la sol·licitud d’inscripció en el fitxer de participants i portar una 
fotocòpia del DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o passaport espanyol 
vigent, juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de 
catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols 
residents a l’exterior - PERE, en què consti l’adscripció territorial a 
Catalunya, en el cas dels catalans i les catalanes residents a l’exterior 
que no tinguin l’adreça de residència a Catalunya en el DNI) i el sobre 
amb l’opció de participació tancat. 
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Serveis 

Correus tanca l’oficina de Bonmatí 

Correos-SEPI ha comunicat que a partir de l'1 de 
novembre queda tancada l'oficina de correus de 
Bonmatí, que fins ara obria mitja hora cada dia de 

dilluns a divendres i oferia únicament el servei d'entrega de correspondència 
avisada (entrega de cartes certificades i paquets).  

Amb aquest canvi la correspondència avisada (la correspondència certificada o els 
paquets que no hagi pogut entregar a domicili el carter) s’haurà de recollir a 
l'oficina d’ANGLÈS, en horari d'atenció al públic: 

- 08:30 a 14:30 de dilluns a divendres 

- 09:30 a 13:00 els dissabtes 

Pel que fa als disseminats de Sant Julià del Llor i Bonmatí que no disposin de 
bústia individual, bústies agrupades o casellers concentrats pluridomiciliaris, 
l’entrega dels enviaments postals ordinaris s’efectuarà a l’oficina d'Anglès. En el 
cas que els destinataris o una persona autoritzada no retirin els enviaments en el 
termini de temps reglamentari, es procedirà a la devolució de la correspondència 
als remitents. 

 

Medi Ambient 

Trasllat de punt de recollida selectiva 

Aquest mes de novembre es durà a terme el trasllat dels contenidors 
de recollida selectiva (paper i cartró, envasos i vidre) situats al carrer 
de la Selva. 

Es recol·locaran al carrer Aulina (a l’extrem que toca al camí de la Pera). 

L’emplaçament actual al carrer de la Selva suposa un risc, ja que estan situats 
immediatament després del revolt de la cantonada amb el carrer Ponent, i això no 
garanteix la seguretat dels usuaris o dels vehicles que hi pugui haver aturats. 

Amb la recol·locació no només es continua cobrint el sector oest de la urbanització 
Massana, sinó que a més a més es proporciona adequadament el servei de recollida 
selectiva als disseminats del camí de la Pera. 

 

Solidaritat 

Gran Recapte d’Aliments 2014 

Els dies 28 i 29 de novembre es durà a terme el Gran 
Recapte 2014 a tot Catalunya, organitzat pel Banc dels 
Aliments. Als establiments de comestibles de Bonmatí, els 
aliments recaptats es destinaran a la secció local de Càritas. 

Senyalització Viària 

Aparcament quinzenal al carrer Lluís Companys 

Nota d’aclariment en relació amb la instauració de l’estacionament 
quinzenal al carrer Lluís Companys: 

En la nota informativa distribuïda el mes passat, es deia que 
“s’entendrà que el canvi d’estacionament d’una banda a l’altra del 
carrer s’ha de produir durant la nit dels dies que són canvi de 

quinzena (la nit del 15 al 16 i la nit de l’últim dia de mes al dia 1 del mes següent)”. 

Caldria afegir que a les 9 del matí, tant del dia 1 com del dia 15 de cada 
mes, ja s’ha d’haver produït el canvi de costat, ja que, segons estableix la 
Llei de trànsit i circulació de vehicles de motor i seguretat viària, és l’hora en 
la qual comença la prohibició a la vorera que indiqui el senyal. 

 

Tradicions Catalanes 

3a Elecció de la Pubilla i l’Hereu Comarcal de la Selva 

El dissabte 29 de novembre, a les 7 de la tarda, al Teatre La 
Societat de Maçanet de la Selva, es farà l’elecció de la pubilla i 
l’hereu comarcal de la Selva. 

Estel Molas i David Carlos es presentaran a l’elecció representant 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. Els desitgem sort! 

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Maçanet 

 

Consorci Ter-Brugent 

Sessió de participació ciutadana del Pla Estratègic 2014-2020 

“Quin territori vols per viure-hi i treballar? Vols donar la 
teva visió sobre el que està passant al territori (Anglès, 
Amer, la Cellera de Ter, Susqueda, Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, Osor)? Vine i digues la teva!” 

Dimecres 5 de novembre, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, a l’ajuntament de la Cellera 
de Ter. 

Sessió de participació ciutadana en relació amb el Pla Estratègic en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic local i d’ocupació del Ter-Brugent 2014-2020 
(sostenibilitat, treball, cultura, tecnologia, formació, turisme...) 

Confirma l’assistència al tel. 972 422 482 o a: consorciterbrugent@gmail.com  

O envia la teva opinió a aquest mateix correu electrònic. 


