Activitats

Alcaldia
Salutació

Concert al Centre Cívic
Benvolguts veïns i veïnes,

El divendres 17 de juliol, al vespre, el grup de versions TuTú-KeKé, de Vidreres, actuarà al
Centre Cívic de Bonmatí.

Benestar Social
Servei Local d’Orientació Familiar
El Servei Local d’Orientació Familiar és un programa gratuït d’orientació i assessorament a
pares i mares amb fills de 0 a 18 anys impulsat per la Diputació de Girona.
Aquest servei inclou l’Escola de Mares i Pares, un espai de trobada per aprendre tècniques
i coneixements per a l’educació dels fills i filles. Les sessions, quinzenals, són participatives
i dinàmiques, i s’adeqüen a les necessitats i propostes dels mares i pares participants.
Les famílies interessades a participar en l’Escola de Mares i Pares el curs 2015/16 s’hi
poden inscriure fins al 25 de setembre de 2015 a través del web de la Diputació o de
l’Ajuntament. Un cop fetes les inscripcions, la Diputació concedirà el servei a aquells
municipis amb més inscrits.

L’AMPA informa
Venda de llibres
Dimecres 29 de juliol del 2015, de 10 del matí a 6 de la tarda, a l’escola
La venda de llibres per al curs 2015/16 es farà el dimecres 29 de juliol, de
10 del matí a 6 de la tarda, ininterrompudament.
La venda serà als barracons i l’entrada serà pel pati de l’escola.
Es podrà pagar amb targeta de crèdit.
Fora d’aquest dia, no es vendran més llibres.
El mateix dia l’AMPA cobrarà la quota de soci: 25 euros/alumne (pel segon
germà i els següents la quota serà de 20 euros/alumne).

L’Escola de Futbol Ter-Brugent informa
Reunió informativa
Dimecres 15 de juliol del 2015, a les 20.30 h, al Centre Cívic
L’Escola de Futbol Ter-Brugent us convoquem a tots els pares i mares de
jugadors nascuts entre els anys 1997 i 2011 que puguin estar interessats
a jugar a Bonmatí a la reunió del dimecres 15 de juliol al Centre Cívic de
Bonmatí.

FULL INFORMATIU

El dijous 30 de juliol, sopar japonès al Centre Cívic de Bonmatí. Cal fer reserva prèvia (tel.
660 911 602).
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Sopar japonès al Centre Cívic

Un cop passades les eleccions del 24 de maig, en què vam ser elegits per
continuar quatre anys més governant Sant Julià del Llor i Bonmatí, us vull
agrair el vostre suport i encoratjar-vos a fer un poble millor.
El nostre projecte és un treball que vam començar ara fa quatre anys amb
un clar compromís per fer un ajuntament accessible, pròxim i transparent.
Crec que ho hem fet el màxim de bé possible, però encara queda molt camí
per recórrer.
Vull agrair el treball dels regidors de l’equip de govern que surten: en Toni
Badia, en Xavier Ribas i la Remei Brescó, amb qui hem compartit un treball
de quatre anys que han passat volant! Gràcies!!
També vull donar la benvinguda als regidors que entren: l'Adam
Domènech, la Cristina Taberner i la Susanna Roura, amb qui formem part
d'aquest nou projecte. Amb moltes ganes comencem el nou mandat
intentant arribar a tothom com fins ara.
Vull agrair també el treball de tot el personal de l’Ajuntament, perquè
sense ell tot això no seria possible. Moltes gràcies!

Marc Garcia Nadal
Alcalde

Consistori
Constitució i cartipàs
El dia 13 de juny es va celebrar el ple constitutiu del nou consistori, que va
quedar com segueix: 5 regidors del Grup Independent, a l’equip de govern,
i 4 del grup de CiU, a l’oposició. En el mateix ple es va reelegir Marc Garcia
Nadal com a alcalde del municipi.
El dia 26 de juny es va celebrar el ple organitzatiu, en què va quedar
determinat el nou cartipàs municipal:






Alcalde, Marc Garcia Nadal. Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i
Règim Intern.
1a Tinent d’alcalde, Gemma Domínguez Garangou. Hisenda,
Ensenyament i Cultura.
2a Tinent d’alcalde, Cristina Taberner Claparols. Acció Social,
Gent Gran i Salut.
Regidor, Adam Domènech Serra. Joventut, Esports i Medi
Ambient.
Regidora, Susanna Roura Nadal. Comunicació, Participació i
Dinamització Ciutadana.

Les reunions de la Junta de Govern Local se celebraran dues vegades al
mes, i els plens ordinaris es faran cada tres mesos, el segon dimecres del
mes que correspongui.

Equipaments Municipals
Tancament de la pista poliesportiva de Bonmatí
En el DOGC núm. 6892, de 15 de juny del 2015, i en el BOP de Girona núm. 116, de 17 de
juny de 2015, van sortir publicats els anuncis de licitació per a la contractació de les obres
de tancament de la pista poliesportiva de Bonmatí. El termini per a la presentació d’ofertes
acabarà el 13 de juliol. El període previst del contracte per a l’execució de les obres és de
4 mesos i el pressupost és de 341.584,33 euros, amb IVA inclòs.

En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes que el curs que ve vagin
tant a l’escola pública Sant Jordi com a fer ESO a l’institut Rafael Campalans d’Anglès.
Podeu demanar informació a l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dimecres de 5 a 8 de la tarda.

Activitats
Country Line Dance a la fresca

Desglossament del pressupost de les obres de tancament:

Als mesos de juliol i agost, cada divendres, a partir de 2/4 de 9 del vespre,
BALL COUNTRY LINE DANCE a la pista esportiva de Bonmatí. Per a iniciats i
per a no iniciats.
Ho organitza: Nova Frontera.

Exposicions
Art juvenil i infantil
Al mes de juliol, al Centre Cívic de Bonmatí s’exposaran pintures de Roger Juny
(12 anys).
A l’agost, s’exposaran treballs d’Èric Serrat (10 anys) i Anna Blanch (14 anys).

Maquetes del “Mariner”
Del 27 de juliol fins a final d’agost, a la Sala de Lectura del Centre Cívic de Bonmatí
s’exposaran les maquetes de Manel Ripoll, el “Mariner”. Són reproduccions a petita escala
d’esglésies i altres edificis de la Vall dels Àngels.
Cost total del projecte i fonts de finançament:

Joventut
Activitats del juliol al Local Jove
LOCAL JOVE PETITS (divendres, de 17 a 19 h)
- 3 de juliol: QUINA CALORETA!!! Jocs d'aigua per a tothom
- 10 de juliol: VOLS FER UN CISTELL??? Taller de manualitats amb
material reciclat (portar caixes de cereals, diaris.)
- 17 de juliol: QUINA GANA!!! QUÈ BERENAREM AVUI? Taller de cuina.
Aportació: 1 euro per jove
- 24 de juliol: VOLS DISSENYAR LA TEVA GORRA PER L'ESTIU? Taller de
pintura tèxtil. Aportació: 2 euros per jove (material).

Acció Social / Ensenyament

- 31 de juliol: CONFECCIÓ D'UN MARC DE FOTOS I FOTO. Taller de
scrapboock. Aportació: 1 euro per jove

Ajuts per a material escolar pel curs 2015/16
Fins al 10 de juliol estarà obert el termini per presentar sol·licituds per obtenir ajuts per
a material escolar pel curs 2015/16 per als estudiants empadronats a Sant Julià del Llor
i Bonmatí que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats socials i/o
econòmiques.

LOCAL JOVE GRANS (divendres, de 19 a 20 h)
- Tot el mes de juliol: Vols un espai per fer un graffiti? Vine al nostre local!!
Ho organitza: Associació de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí

