
Salut 

Canvis d’horari al consultori local de Bonmatí  

A partir del mes d'octubre del 2014 el nou horari d'atenció al 
consultori local de Bonmatí serà: 

DIMARTS 8 h – 15 h 
DIVENDRES 8 h – 15 h 

El nou equip de salut a partir del nou horari serà: 

Dr. Antoni Viñas 

DUI Gemma Caparrós 

Per demanar hora cal telefonar al CAP d'Anglès, al 972 421 498, especificant si 
voleu ser atesos a Bonmatí. 

Activitats 

 Curs 2014/15. Activitats organitzades per Nova Frontera 

- Cant coral: dilluns, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic  

- Gimnàstica dolça: dimarts, de 5 a 3/4 de 6 de la tarda, al Centre 

Cívic  

- Reeducació postural: dimarts, de 3/4 de 6 a 3/4 de 7, al Centre Cívic  

- Iniciació a la informàtica: dimecres, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, al Centre Cívic  

- Country: divendres, de 8 a 9 del vespre (aprenents) i de 9 a 10 (iniciats), a 

l’envelat  

Totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre. 

Trobareu més informació en programes a part. 

Esports 

Club Bàsquet Anglès 

El CB Anglès convida a entrenar tots els nois i noies que vulguin conèixer 
l’esport del bàsquet. Tots els equips iniciaran la temporada el dia 15 de 
setembre. 

Entrenaments (al pavelló municipal d’Anglès):  

Nens/es 5-7 anys Dilluns i Divendres 17.30 – 19.00 h 

Nens/es 8-11 anys Dilluns i Dimecres 17.30 – 19.00 h 

Nois/es 12-14 anys Dilluns i Dimecres 19.00 – 20.30 h 

Cal portar: roba esportiva, calçat còmode i una ampolla d’aigua. 

Contribucions 

Taxa per conservació del cementiri 

Aquest mes de setembre comença el període voluntari de pagament de 
la taxa de conservació del cementiri del 2014, amb el calendari 
següent: 

- Rebuts no domiciliats: del 15 de setembre al 15 de novembre 
- Rebuts domiciliats: el 10 d’octubre 

Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar: 

-  A qualsevol sucursal de la Caixa d’Estalvis i Pensions “La Caixa” en 
l’horari d’oficina d’atenció al públic o 

- A les oficines municipals (pl. Don Manuel, 12) de dilluns a divendres 
de 9 del matí a 2 de la tarda i els dimecres de 5 de la tarda a 8 del 
vespre (recordem que els pagaments a les oficines municipals es poden 
fer amb targeta bancària). 

2a fracció de l’IBI 

Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI) 
per domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a 
fracció de l’IBI corresponent a aquest any 2014.  

 

Medi Ambient 

Trasllat del contenidor d’esporga 

A finals de setembre, el contenidor per a restes de poda i esporga 
situat al final del carrer Aulina es traslladarà al final del carrer del Molí 
(zona industrial de la Colònia). 

Per accedir al terreny on estarà situat, caldrà demanar la clau a 
l’ajuntament per obrir el cadenat que tanca l’accés al camp. 

Horari d’hivern de la deixalleria mòbil 

L’horari de la deixalleria mòbil entre els mesos d’octubre i maig 
(inclosos) serà cada primer dimecres de mes, de 8 del matí a 2/4 de 2 
del migdia i de 3 de la tarda a 2/4 de 7. 

La deixalleria mòbil es continuarà instal·lant al davant de l’envelat. 

 

Plens municipals 

Ple ordinari 

La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el 
dissabte 20 de setembre, a les 11 del matí, a la sala de plens. 
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Diada Nacional de Catalunya 

Onze de Setembre. Programa d’actes 

• 9 del matí: Despertada. Recorregut pels carrers de 
Sant Julià i Bonmatí 

• 2/4 de 9 del matí: Esmorzar popular gratuït al 
davant de l’ajuntament. Concurs de coques (la coca 
premiada es triarà per votació popular) 

• 10 del matí: Lliurament d’escrits de Compromís de 
les entitats del poble. 

Lectura del manifest “Ara és l’hora” i cant d’”Els Segadors” 

Sorteig de la panera “Ara és l’hora” i entrega de premi al guanyador del concurs 
de coques.  

Tots els assistents rebran un obsequi (fins a exhaurir existències) 

• 2/4 d’1 del migdia: A la plaça dels Pins, sortida dels autocars cap a la Via 
Catalana 2014 (a les 17:14), a Barcelona. 

Ho organitzen: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí i 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, membre de l’AMI 

 

Panera “Ara és l’hora” 

Qui vulgui participar en el sorteig de la panera, pot fer les apostes (3 euros/aposta) 
al Centre Cívic o el dia 11 al matí al davant de l’ajuntament. 

La panera està exposada al Centre Cívic. 

Les aportacions seran per la campanya unitària “Ara és l’hora”. 

Hi col·laboren establiments i empreses de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

 

Marxa de Torxes 2014 

Dimecres 10 de setembre. Recorregut: Anglés – la Cellera. 

A les 9 del vespre, concentració a l’estació de FEVE d’Anglès 
per sortir en manifestació cap a la Cellera. 

Tot seguit, al passeig del Carrilet de la Cellera (zona de la 
Matança del Porc) es formarà una V. 

En acabat, recorregut fins a la pista del Centre de la Cellera, on es llegirà el 
manifest d’”Ara és l’hora” i es cantarà “Els segadors”. 

Acompanyaran la marxa els grallers de la Cellera i d’Anglès. 

Es poden adquirir torxes a la botiga d’Anglès per la Independència, al carrer 
Indústria, 73 d’Anglès. 

 

 

Gent Gran 

31è Homenatge a la Gent Gran 

Dissabte 13 de setembre del 2014.  

Programa:  

- A 2/4 de 12 del migdia, concentració a la plaça Massana per 
entrar a l’església.  

- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de Santa Maria 
de Bonmatí i, tot seguit, concert de la coral de Bonmatí.  

- Sortint de l’església, fotografia de grup. 

- A les 2, dinar de l’Homenatge al restaurant La Carpa de Banyoles. 

* Les persones majors de 70 anys empadronades al municipi que no puguin assistir 
al dinar, rebran aquest mes un obsequi al seu domicili. 
 

Fira 

Fira Dol-sa Modernista 

Dies 4 i 5 d’octubre del 2014 

Parades d’artesans, oficis, 
ecoatraccions per a la mainada, ball, 
animacions, tallers, jocs i moltes coses 
més. 

Més endavant rebreu el programa 
detallat.  
 
 

 
AVÍS ALS VEÏNS I 
COMERCIANTS DEL 
CARRER DEL PI 

 
Entre el dissabte dia 4, a les 9 
del matí, i el diumenge dia 5 
d’octubre, a les 9 del vespre, 
el carrer estarà ocupat per les 
parades d’artesans. 
Dins l’horari de la Fira, en 
aquest carrer estarà 
restringida la circulació de 
vehicles. 
En els pròxims dies rebreu 
informació més detallada. 
 


