IV Fira Dol-sa Modernista

Règim Intern

Dies 4 i 5 d’octubre. Programa

Plaça de personal de neteja

Durant tot el cap de setmana
*Atraccions i tallers
*Parades d'artesans

*Exposició de vestuari modernista. A la sala de plens de
l'ajuntament, matí i tarda
Dissabte 4 d'octubre
- Concentració del Canicross. A les 8 h, a l'envelat. Inscripció: 5 euros
- Inauguració de la IV Fira Dol-sa. A les 11 h, al carrer del Pi i la plaça Don Manuel
- Tallers infantils. A les 11.30 h i les 17 h, a la parada de la regidoria de Cultura
- Taller d'estampació de samarretes. A les 17 h, a la parada de l'ANC
- "Els gossos en la prevenció de la violència de gènere", xerrada informativa. A les
17 h, a la parada de GOSS.O.S STH K9
- Ball flamenc. A les 18 h, a la plaça Don Manuel
- Ball modernista. A les 19 h, a la plaça Don Manuel
- Botifarrada popular. A les 20 h, a l'envelat. 6 € adults (amb rom cremat) / 5 €
infantils
- Ressaca Marinera, amb el grup d'havaneres La Vella Lola. 21 h, a l'envelat
Diumenge 5 d'octubre
- Obertura de la Fira Dol-sa. 10 h, al carrer del Pi i la plaça Don Manuel
- Espai Country. Matí, a la plaça, i tarda, a l'envelat
- Grup de puntaires. Al matí, a la plaça Don Manuel
- Tallers infantils. A les 11.30 h, a l'estand de la regidoria de Cultura
- Taller d'estampació de samarretes. A les 11 h, a l'estand de l'ANC
- Exhibició de hip-hop. A les 12 h, a la plaça Don Manuel. A càrrec de Dance
Project, Ester Moyano
- Arrossada. A les 14 h, a l'envelat. 6 € (venda de tiquets en establiments del
poble i a l'envelat el mateix dia)
- Cloenda de la IV Fira Dol-sa, a les 20 h

FULL INFORMATIU

*Animació itinerant, amb els PauS. Matí i tarda, per la zona
de la fira
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*Demostracions d'oficis

Al BOP de Girona de 26 de setembre del 2014, van sortir publicades
les bases del procés selectiu per a la contractació temporal d’una
plaça de personal de neteja de les dependències municipals, en règim
laboral, amb una jornada laboral parcial de 20 hores a la setmana.
Les bases del procés selectiu es poden consultar per internet al web
de l’ajuntament (www.stjuliabonmati.com, a l’apartat Seu Electrònica
/ Tauler d’Anuncis) i al compte de Facebook de l’Ajuntament.
També es poden demanar a l’ajuntament en horari d’atenció al públic.
El termini per presentar les sol·licituds per poder presentar-se al
procés selectiu s’acabarà el 16 d’octubre del 2014.

Ràdio Bonmatí
Programació 2014/15
Dilluns:

21 h - La Moixiganga (infantil). Amb Moisès Bruch.

Dimarts:

21 h - Tango y algo más. Amb Eduardo Vera

Dimecres:

18 h - El club del country. Amb Rafel Corbí
21 h – Birdland (jazz i blues). Amb Jaume Datsira

Divendres:

21 h – RePlay (música dance). Amb Sergi Pol i Albert
Rabujent

Dissabte:

9 h - Compàs de cobla. Amb Jordi Canaleta, Lídia
Padrosa i Gerard Pol
21 h - Birdland (reemissió)

Diumenge:

2 h - Tango y algo más (reemissió)
9 h - Església viva. Amb Àngel Rodríguez
11 h - Compàs de cobla (reemissió)
17 h - El Castor Radiofònic (actualitat de
l’escoltisme gironí). Cada últim diumenge de mes.
Amb Eloi Guerrero, Enric Cornellà, Jordi Arbat i Bernat
Quintana.
18 h - El club del country (reemissió)

Cada nit, de les 22 a les 6 h, Sentim la nit, música íntima i relaxant.
Ho organitzen: Agrupació d'Activitats Culturals i Festives de Bonmatí i Tradi-club
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
NOTA: El carrer del Pi i part de la plaça Don Manuel estaran tancats al trànsit de
vehicles tot el cap de setmana.

Aviat s'inclouran blocs informatius a les hores en punt. També s’està
preparant una agenda radiofònica per difondre activitats del nostre
municipi i la zona del Ter-Brugent. Fem una crida a comunicar les
vostres activitats a radiobonmati@gmail.com

Activitats

Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera
Curs d’Iniciació a la informàtica
El curs d'iniciació a la informàtica organitzat per l'Associació Nova
Frontera canvia d'horari, i passarà a fer-se:
Els dimecres, a partir de l'1 d'octubre, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda. Al
Centre Cívic de Bonmatí.

El preu és de 35 euros/mes.
La durada del curs és de 4 mesos (24 h en total).
Més informació: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 972 30 04 82 (Albert)

Taller d’anellament científic d’ocells

Dissabte 18 d’octubre, a les 7 de la tarda, a l’Envelat de
Bonmatí.
La festa consistirà en un berenar sopar i ball obert a tothom
amenitzat per Cristina.
Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros /
Infantil 10 euros
Venda de tiquets (del 6 al 16 d’octubre): Fleca Montse i Centre Cívic
Més informació en programes a part.

Taller de Patchwork: “Decorem la casa per Nadal”
Dilluns 27 d’octubre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre (3 h), al
Centre Cívic

Diumenge 5 d’octubre, de 2/4 de 9 del matí a 12 del migdia
Lloc de trobada: Al pavelló d’Anglès, a 2/4 de 9 del matí (Més
tard, a l’arbreda del costat de les pesqueries).

Calendari d’advent, centre de taula, peu d’arbre, corona... Es
proposaran moltes idees i cadascú podrà triar el que més li
agradi.

El taller d'anellament científic d'ocells és una activitat gratuïta,
però cal inscripció prèvia al Consorci del Ter (tel. 972 40 50 91 activitats@consorcidelter.cat).

Preu: 12 euros socis Nova Frontera / 14 euros no socis. Material no inclòs (es
comprarà el kit el mateix dia en funció del treball escollit)

Cal portar calçat i roba còmoda. El taller s’emmarca en el Dia Mundial dels Ocells.

Taller a càrrec d’Eva Blasi (tel. 93 889 37 64 – 687 918 148)

Ho organitza: Consorci del Ter, amb la col·laboració de Dipsalut i Gas Natural Fenosa.

Inscripcions: 972 42 04 84 (Maria Rosell)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Exposició sobre els Drets dels Infants
Del 13 al 24 d’octubre, a la sala gran del Centre Cívic de Bonmatí,
exposició per donar a conèixer als infants els seus drets d’una
manera senzilla a través de les il·lustracions d'Òscar
Barcelón, Anna Faure, Xevi Felip, Marc Fonsdeviela i Pau Morales.
Ho organitzen: Regidories d’Ensenyament i Acció Social, amb la
col·laboració de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les
Comarques Gironines i Alt Maresme.

Dansa del ventre
Cada dimarts (a partir del 2 de novembre), a 2/4 de 9 del vespre, al
Centre Cívic
El dimarts 28 d’octubre es farà una classe gratuïta.
Preu: 18 euros/mes
Més informació: lluisacaparros@gmail.com
Ho organitza: Associació Germinal

Xerrada: “El bon ús dels medicaments”
El dijous 16 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala de
Lectura del Centre Cívic.
Xerrada a càrrec de la farmacèutica M. José Medina Bonora,
destinada a la gent gran, amb l’objectiu de reforçar els
coneixements dels participants.
Ho organitza: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona

Gent Gran
Àlbum de fotos del 31è Homenatge a la Gent Gran
A partir del 13 d’octubre, ja podeu passar per l’ajuntament a veure les fotos de la
festa.

