Resultats Eleccions Municipals

Ensenyament
Festa de final de curs de l’escola

Eleccions Municipals 2015

Tot seguit, botifarrada al pati de l’escola.
Tots els actes són oberts a tothom.

Activitats
Projecció del reportatge de l’excursió a Terrassa
El dissabte 13 de juny, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura del
Centre Cívic.
Projecció del reportatge de fotos i vídeos de l’excursió a Terrassa que
es va fer el 9 de maig passat. La sessió és oberta a tothom.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Activitats
Anar-hi Anant de Nit
Dissabte 4 de juliol del 2015. Caminada nocturna de 9 km aprox.
Sortida: a les 10 del vespre, a la pista poliesportiva de Bonmatí
Avituallament i ressopó a l’arribada (a la pista). Donatiu: 5 euros
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Comunicat del CF Bonmatí
Assemblea extraordinària,
9 de juny del 2015, a les 20:30 h, al Centre Cívic
Benvolguts socis i seguidors,
A les acaballes de la temporada 2014-2015, volem comunicar-vos que
l’actual junta directiva del Club Futbol Bonmatí ha pres la decisió de
dissoldre’s.
Davant d'aquesta dissolució ens trobem amb un greu problema per iniciar els preparatius de
la pròxima temporada 2015/16. El club té la intenció d’emprendre un nou projecte i renovar
la junta directiva per tal de seguir endavant.
És per això que us convoquem, als socis i seguidors, a una assemblea extraordinària el
dimarts 9 de juny, a les 20:30 h, al Centre Cívic de Bonmatí.
Des d'aquí volem fer una crida a aquelles persones que vulguin involucrar-se o col∙laborar
amb el club del nostre poble. El club necessita ajuda.
Gràcies per l’atenció i esperem la vostra assistència. Visca el CF Bonmatí!

FULL INFORMATIU

Ho organiza: Claustre i AMPA de l’escola Sant Jordi.

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Juny 2015. Núm. 45

Divendres 12 de juny, a les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva de
Bonmatí, actuació dels alumnes de l’escola.

Total votants

605

66,63%

Abstenció

303

33,37%

Vots nuls

18
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Vots en blanc

11
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Plens municipals
El dissabte 13 de juny, a les 12 del migdia, es durà a terme a la sala de
plens municipal el ple en què quedarà constituït el nou consistori i es
nomenarà l’alcalde.

Habitatge
Donació del pis del “Ferrer”
Els descendents d’Àngel Sidera Salavedra han fet donació al municipi del
pis situat al número 1, 2n-2a, del carrer Sant Ramon de Bonmatí, per
destinar-lo a ús social.
Per mitjà de decret d’alcaldia, s’ha acordat que el pis s’anomeni en el
futur “Cal Ferrer”, en memòria de l’ofici que va practicar l’Àngel Sidera
mentre va poder i que el va fer mereixedor d’aquest sobrenom.
L’Ajuntament, en nom de tot el poble, vol fer arribar el seu agraïment a
la família Sidera.
Per a la rehabilitació de l’immoble situat al número 1 del carrer Sant
Ramon, estan previstes en els pressupostos dues partides: una de
33.000 euros per a l’adquisició i rehabilitació del pis esmentat i una altra
de 30.000 euros per a l’execució subsidiària de la rehabilitació d’un altre
pis del mateix edifici.

Ho organitza: Oficina Jove de la Selva amb el suport de l’Associació de Joves de Sant Julià
del Llor i Bonmatí

Medi Ambient

Medi Ambient
Deixalleria mòbil. Estiu 2015

Activitats al Parc Mediambiental de la Selva

Dies d’instal·lació de la deixalleria mòbil al davant de l’envelat:
3 de juny

1 de juliol

5 d’agost

2 de setembre

Horari: de 7 del matí a 3 de la tarda.

Ensenyament

Dissabte 6 de juny de 2015, al matí, de 9 a 1, al Parc Mediambiental de la Selva (Santa
Coloma de Farners)
- Concurs d'objectes reutilitzats
- Visites i tallers, exposicions

Ajuts per a material escolar, també a l’ESO

- Sessió tècnica sobre compost

Del 25 de juny a l’11 de juliol del 2015 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.

- Concert vermut

En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes que el curs que ve vagin tant
a l’escola pública Sant Jordi com a l’ESO de l’institut Rafael Campalans d’Anglès.

Inscripció prèvia per al bus i el concurs: tel. 872 012 018 o www.selva.cat/mediambient

Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i tota la documentació que
cal presentar, 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.
També es poden consultar les bases al lloc web de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí (Seu electrònica / Tauler d’anuncis).

Hi haurà servei de bus gratuït a la comarca: sortida de Bonmatí i Sant Julià a les 9 matí
(la tornada serà a la 1 del migdia)

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i Nora SA

Activitats
“Saludem l’estiu”. Concert de cant coral
Diumenge 7 de juny, a les 5 de la tarda, a l’església de Bonmatí.

Joventut
Brigada Jove

Trobada de corals: Cors Alegres d’Anglès, Rossinyol de Sales de la
Cellera i Ipso Lauro de Bonmatí
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Aquest estiu, l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí impulsa per segona vegada el
projecte educatiu laboral Brigada Jove, amb la contractació d’un/a jove de 18 a 25 anys.
El/la jove seleccionat, que ha d’estar empadronat/da al municipi des de fa un any o més i
estar inscrit al SOC, desenvoluparà durant un mes tasques de suport a la brigada municipal:
pintura, jardineria, manteniment dels equipaments municipals, suport a l’organització i
realització d’esdeveniments socioculturals, manteniment dels espais públics, etcètera.
Els interessats poden consultar a partir del 5 de juny les bases del procés selectiu al web de
l’Ajuntament (Seu electrònica / Tauler d’anuncis) i al web www.selva.cat/joventut, o
demanar informació a les oficines de l’ajuntament en horari d’obertura al públic.
El termini per presentar les sol·licituds s’acabarà el 23 de juny.

Revetlla de Sant Joan 2015
Programa
- Concentració a les 8 de la tarda a l’església de Sant Julià. Baixada de
la Flama del Canigó fins a Bonmatí i recorregut pels carrers del poble.
- A les 9 del vespre, al davant de l’envelat, encesa del fogueró amb la
Flama del Canigó.
- A 2/4 de 10 del vespre, a l’envelat, Sopar i Ball amb David Cases.
Menú sopar adults: 15 euros - Menú sopar mainada: 10 euros

“Prepara’t per treballar a l’estiu”
Divendres 5 de juny, a les 7 de la tarda, al Local Jove.
La tècnica laboral de l'Oficina Jove de la Selva oferirà un taller per
orientar els joves a l'hora de buscar feina aquest estiu.
Inscripcions: www.selva.cat/joventut/

Venda de tiquets a l’Estanc de Bonmatí
Ho organitzen: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Exposicions

Dissabte 6 de juny, a les 4 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí, inauguració de
l’exposició de pintures de Jordi Quer, a càrrec del professor i artista Enric Rubió.
L’exposició es podrà veure a la sala gran del Centre Cívic tot el mes de juny.

