Alcaldia

Esports

Salutació de l’alcalde

Diumenge 22 de febrer del 2015
Recorreguts i preus inscripció:
· Marxa: 10 – 18 km aprox. = 8 euros
· Marxa: 25 km aprox. = 10 euros

Sortida: Envelat,
(Marxes).
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Arribada: Pati de l’escola (l’hora màxima d’arribada serà les 16 h).
Inscripcions (inclou avituallaments, esmorzar a l’arribada i obsequi):
- Per internet, fins al dia 20 de febrer (www.marxabonmati.com)
- Presencialment (només Marxes), el 21 de febrer a la tarda a l'escola de
Bonmatí, i el 22 de febrer a partir de les 6.30 h a la sortida.
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Activitats
Carnaval 2015
Dissabte 7 de març, a l’envelat
Aneu preparant la disfressa!
Més informació en el Full Informatiu del mes de març.
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Espais Públics
Aparcament de turismes a la plaça dels Pins
L’aparcament a la zona verda compresa entre la plaça dels Pins i l’envelat serà
exclusiu per a turismes i s’hi evitarà l’accés de camions mitjançant la col·locació
de rocalla.
Aquesta mesura s’ha pres perquè els vehicles pesants que accedien a aquesta
zona per l’avinguda 22 de Febrer estaven provocant desperfectes a la tapa del
rec que passa canalitzat sota la plaça.
Les àrees on està permès l’aparcament de camions estan situades a les zones
industrials: l’àrea industrial del Molí i l’àrea industrial de la carretera de les
Serres.

FULL INFORMATIU

· Maratrail: 42 km aprox. = 15 euros
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28a Marxa Popular / 4a Maratrail Anar-hi Anant

Benvolguts veïns i veïnes,
En nom de l’equip de govern i de tot el consistori que encapçalo us volem
desitjar molt bon any 2015.
L’any 2014 ha sigut com els anteriors d’aquest mandat: difícils i de pocs
recursos, i molt i molt collats per l’administració espanyola, que ha posat
moltes traves i ha exigit donar compte cada trimestre de l’activitat
econòmica de l’ajuntament. Però, entre tots i amb el treball constant de
tothom, podem dir que ens n’anem sortint.
Hem continuat buscant ajuts aquí i allà per cobrir imprevistos que ens han
anat sorgint: a conseqüència d’inspeccions sanitàries, per evitar el risc de
legionel·losi, hem hagut de canviar el sistema de conducció de l’aigua de
les dutxes dels vestidors del camp de futbol, que fan servir tant els
jugadors com els alumnes de l’escola a l’hora de gimnàstica; hem millorat i
condicionat la cuina de l’escola segons els requeriments de Sanitat; vam
arreglar tan ràpid com vam poder el pont de cal Ros, al camí de la Pera,
que s’havia esfondrat parcialment...
Una de les altres actuacions que s’han anat fent aquest 2014 és el canvi
de l’enllumenat dels carrers, però encara hi ha camí a recórrer: si la
Generalitat no hagués tirat enrere per falta de finançament la subvenció
corresponent al Pla Únic d’Obres i Serveis del 2013-2017, ja estaria tot
acabat, però ja s’anirà fent de mica en mica.
Sobre això, voldria dir que aquest 2014 no hi ha hagut subvencions de la
Generalitat per fer obra nova i que només n’hi ha hagut de la Diputació de
Girona per destinar, únicament i exclusivament, a accions de conservació i
manteniment. Per això es va fer la renovació dels comptadors d’aigua que
tenien més de 10 anys i es va invertir en senyalització viària del municipi.
També voldria comentar-vos que aquest 2014 hem estat treballant a
través del Consorci Ter-Brugent per entrar en un pla d’ajuts Leader per a
desenvolupament rural, que cofinancen la Unió Europea i la Generalitat, i
hem aconseguit entrar-hi. Esperem veure’n els fruits aquest 2015.
Un projecte que havia quedat encallat per una sèrie d’entrebancs tècnics
però que finalment ja s’ha solucionat i que tira endavant és el tancament
de la pista. Aquest 2015 ha d’estar acabat, i tant! Ja us n’anirem
informant.
En l’àrea d’Hisenda, ara mateix estem en un 34,49% d’endeutament (a 31
de desembre de 2014), és a dir a la meitat del percentatge que fa tres
anys (68,67% a 31 de desembre de 2011), i anem complint el que exigeix
la llei de morositat pel que fa al pagament a proveïdors.
Cal agrair als treballadors municipals el treball que fan dia rere dia perquè
aquest ajuntament arribi allà on ha arribat i per oferir un dia a dia més
amable a tots els veïns.
Salut, alegries i un bon 2015.

Joventut

Activitats

La inscripció a Garantia Juvenil, a l’ajuntament
Els joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí es poden dirigir a la tècnica
de joventut de l’Ajuntament per fer el tràmit d’inscripció al fitxer de
Garantia Juvenil.
A partir d’aquest gener, és indispensable estar inscrit en aquest
Registre/Fitxer per poder participar en programes del Departament
d’Empresa i Ocupació, com per exemple el Joves per l’Ocupació.

2a Fesolada Popular
Diumenge 8 de febrer, a 2/4 de 2 del migdia, a l'envelat
Menú (4 euros): Fesols, cansalada, amanida, coca de ratafia,
pa, aigua i vi.
Cal que cadascú es porti plat, got i coberts. Hi haurà servei de bar
Havent dinat: Concurs de “titius”

El programa Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur dirigida a joves

Venda de tiquets fins al 5 de febrer a: Carnisseria Casacuberta, Queviures Bonmatí i Centre
Cívic de Bonmatí

de 16 a 24 anys (o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat

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

igual o superior al 33 per cent) que no hagin treballat ni realitzat cap formació ni acció
educativa en els 30 dies anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció.
Per concertar dia i hora amb la tècnica de Joventut, envieu un correu electrònic a
arocasalva@selva.cat.

Solidaritat
Jornada de recollida de medicaments
El dissabte 14 de febrer, la farmàcia M. José Medina de Bonmatí participa
en la Jornada de Recollida de Medicaments que organitza l'ONG Banc
Farmacèutic.

Medi Ambient
Campanya d’animals domèstics del 2015
Per actualitzar les dades del Cens municipal d’animals de companyia, cal
que els propietaris/es de gossos, gats o fures es dirigeixin a les oficines
municipals per comunicar l’alta o qualsevol altra modificació de les dades
ja existents (la baixa o un canvi de domicili o de propietari).
Per censar per primera vegada una mascota cal aportar la cartilla
sanitària i les dades del microxip de l’animal i satisfer la taxa corresponent.
A la pàgina web de l’Ajuntament (www.stjuliabonmati.com) hi podeu trobar el model
d’instància que cal omplir (accediu a Seu electrònica / Tràmits / Per imprimir).
L’objectiu principal del cens és garantir que tots els animals de companyia duguin implantat
un microxip que aporta informació sobre el propietari i les dades veterinàries de la mascota.
Amb aquest dispositiu es facilita que un animal perdut pugui ser identificat i retornat al seu
propietari.
Cal recordar que tenir identificats i censats els animals de companyia és obligatori. No tenir
inscrit un gos, un gat o una fura en el cens municipal es considera una infracció, que pot
comportar una sanció de 100 a 400 euros (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, Text refós
de la Llei de protecció dels animals).

Els que hi vulguin col·laborar podran comprar un medicament.
La missió de l'ONG Banc Farmacèutic és facilitar medicaments a persones que es troben en
situació d'exclusió social i pobresa. L'ONG Banc Farmacèutic va facilitar l'any passat
medicaments nous a més de 30.000 persones ateses en gairebé 100 entitats assistencials
del nostre país.

Cultura
Presentació del llibre sobre colònies industrials de la Selva
El diumenge 15 de febrer, a les 12 del migdia, al Centre Cívic de Bonmatí, presentació del
llibre "Colònies (i veïnats) industrials de la Selva", de Xavier Martí Ylla.
La presentació serà a càrrec de l'autor i de Lluís Costa, professor de Comunicació de la
Universitat de Girona (UdG), que tractarà també de la relació de la família Bonmatí amb la
premsa gironina.
En acabat l’acte hi haurà vermut per als assistents.

Exposició
Treball artístic de Dani Ortiz
Porta’l lligat,
per a la teva tranquil·litat
i per a la dels altres

Aquest mes de febrer, al Centre Cívic de Bonmatí,
exposició de treballs artístics del dissenyador gràfic i
il·lustrador
bonmatinenc
Dani
Ortiz.
[https://www.behance.net/danidoc]

