Governació

Joventut
Festa Jove

Ordenances municipals

Divendres 4 de desembre, a 2/4 de 12 de la nit, a l’envelat

Entrada lliure

Activitats per La Marató de TV3

Diabetis i obesitat

Rifa Solidària
Divendres 11 de desembre, a les 7 de la tarda, al CAP d’Anglès
Rifa Solidària i projecció del vídeo de La Marató 2015. Regal als assistents.
Es poden fer les apostes al vestíbul del CAP d’Anglès.
1 Aposta: 3 € – 2 Apostes: 5 €
Ho organitza: ABS Anglès

Anar-hi Anant amb La Marató
Diumenge 13 de desembre, a les 9 del matí, a l’envelat
Caminada fins a la capella de Sant Julià. Caldo a la capella i esmorzar a
l’arribada, a l’envelat
Durant el recorregut, cartells amb consells de l’equip d’assistència primària del
CAP d’Anglès, amb il·lustracions de l’Imma Bou.
Donatiu: 5 euros
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Julià del
Llor, el CAP d’Anglès i Imma Bou

Salut

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Associació Juvenil de Sant Julià del Llor i Bonmatí
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En el ple extraordinari del dia 23 d’octubre del 2015, es van aprovar les
modificacions de les ordenances següents, entre altres:

DJ EXPOSITO i ISAAC LIARTE (exresident de Millennium). A més a
més, NIL VÉLEZ, DJ ALVARITOOW i a DJ DOMMY

- Pel que fa a l’IBI, per imposició de la llei de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic
dictada pel govern estatal, s’aplica un augment del 0,72% als immobles que
no havien resultat afectats pel gravamen imposat des del 2012.
- Pel que fa a l’ordenança de la taxa de recollida d’escombraries, el Consell
Comarcal de la Selva ha comunicat que, per a l’exercici 2016, es preveu un
increment provinent de l’empresa dels serveis de recollida d’un 0,70%, que
el tractament de la fracció orgànica augmenta un 4,72% i que la fracció de
resta l’increment serà d’un 1%. Per aquest motiu, es recull aquest conjunt
d’increment en aquesta taxa.
- Pel que fa a l’ordenança pel registre d’animals, se suprimeix aquesta taxa,
per tal d’incentivar la inscripció dels animals de companyia en el cens que
actualment centralitza la Generalitat de Catalunya.

Sanitat
Reclamació del servei d’ambulància de 24 hores
La nova empresa adjudicatària del servei d’ambulàncies al CAP d’Anglès,
Transport Sanitari de Catalunya, ha comunicat que a partir d’aquest mes de
desembre entrarà en vigor la retallada en el servei, que passarà de 24 a 12
hores al dia.
És per això que en el ple de l’Ajuntament celebrat el 23 de novembre es va
aprovar una moció conjunta amb les poblacions de l’àrea del Ter-Brugent per
demanar al Servei Català de la Salut que es restableixi aquest servei de 24
hores.
Considerem que és totalment necessari el servei d'ambulància bàsic tot el dia
a la base del CAP d'Anglès perquè entre Salt i Olot no hi haurà cap més base
d'ambulàncies, perquè aquesta zona té un elevat percentatge de població
envellida i per tant susceptible d’haver de requerir el servei d’ambulància
urgent i perquè es posa realment en risc la resolució d’una emergència
nocturna a la nostra zona (comptant que, a més, es va eliminar el servei
nocturn del CAP).

Plens Municipals
Ple ordinari
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 9 de
desembre, a les 7 de la tarda, a la sala de plens municipal.

Donació de sang
El dimecres 9 de desembre, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, al Centre
Cívic de Bonmatí, extracció de sang als donants voluntaris.

Oficines Municipals
Les oficines de l’ajuntament estaran tancades el dia 7 de desembre.

Ràdio Bonmatí

Tallers al Local Jove
“El Patge Reial en antena”

El dia 1 de gener del 2016, a les 8 del vespre, des de Ràdio Bonmatí,
l’Ambaixador Reial de Ses Majestats els Reis d’Orient dirigirà unes
paraules als nens i nenes.

Dies 4, 11 i 17 de desembre, a la tarda.
· Petits (fins a 12 anys):
- de 5 a 3/4 de 6, assajos de cançons de Nadal

Voleu que el Patge Reial digui unes paraules al vostre fill o filla?
Si voleu donar permís perquè l’Ambaixador Reial es dirigeixi per ràdio
personalment al vostre fill o filla, podeu omplir el formulari que trobareu
entrant a la web www.radiobonmati.net .
L’Ambaixador Reial farà recomanacions particulars a cada nen i nena per tal que Ses Majestats
els Reis d’Orient estiguin contents i siguin esplèndids el dia que passin per casa vostra.
Si voleu rebre informació podeu trucar o enviar un whatsapp al 627 692 952 o enviar un correu
electrònic a radiobonmati@gmail.com .

- de 3/4 de 6 a 3/4 de 7, taller de manualitats utilitzant diferents tècniques
i material de reciclatge
· Per a totes les edats:
- de 3/4 de 7 a 8, vine a aprendre a jugar a escacs amb en Manel Mateu
Ho organitza: Associació Juvenil de Sant Julià del Llor i Bonmatí

El programa “El Patge Reial en antena” també s’emetrà el dia 3 de gener, a les 8 del vespre.

Jornada Electoral
Exposició

Eleccions Generals

“Ermites des del cel”
Durant el mes de desembre, al Centre Cívic, exposició de fotografies aèries de
les ermites i esglésies de la nostra zona fetes per Santi Vidal, de DroneGirona.
Es pot encarregar un calendari en paper fotogràfic del 2016 amb les fotografies
de l’exposició. Podeu demanar el calendari de mostra a la barra del bar.

Tradicions Catalanes
4a Elecció de la Pubilla i l’Hereu Comarcal de la Selva

Diumenge 20 de desembre, de 9 del matí a 8 del vespre, jornada
d’eleccions generals.
La mesa electoral de Sant Julià del Llor i Bonmatí estarà situada al
menjador de l’escola Sant Jordi.
Per poder votar, es pot presentar el DNI, el passaport (amb fotografia) o el permís de
conduir (amb fotografia), encara que estiguin caducats.
Vot per correu: Fins al 10 de desembre es poden fer les sol·licituds a les oficines de Correos.

Església

El dissabte 12 de desembre, a Amer, es farà l’elecció de la pubilla i l’hereu
comarcal de la Selva 2015.
Cristina Aranega i David Carlos es presentaran a l’elecció representant Sant
Julià del Llor i Bonmatí. Els desitgem sort!
Els actes oberts al públic començaran a 2/4 de 6 de la tarda amb una cercavila
pels carrers d’Amer acompanyats pels gegants i l’exhibició d’un Esbart
Dansaire. L’acte de proclamació de l’Hereu i la Pubilla de la Comarca de la
Selva 2015 es farà al Casal Parroquial a les 8 del vespre.
Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Amer

Gent Gran

Misses del mes de desembre
Des de la parròquia de Santa Maria de Bonmatí, es comunica que, a part
de les misses habituals de vigília (dissabtes, a les 6 de la tarda), també
se celebraran misses els dies següents:
- 8 de desembre, a les 12 del migdia
- 27 de desembre, a les 12 del migdia
Els horaris de les misses per celebrar les festivitats nadalenques sortiran
publicades en el programa “Viu el Nadal” que es repartirà als domicilis.

Centre Cívic
Festa d’Homenatge 2015

Ja es pot passar per l’ajuntament a recollir les fotos encarregades de la 32a Festa d’Homenatge
a la Gent Gran.

El Centre Cívic estarà tancat els dies 25 i 26 de desembre amb motiu de les festes
nadalenques.

