Festes

Convocatòria
Festa major de Bonmatí
La festa major se celebrarà els dies 15, 22, 23, 24 i 25 de
maig.

Exposicions
Primers premis Concurs Pintura Ràpida
Exposició dels primers premis de les 7 edicions del Concurs de
Pintura Ràpida de Bonmatí, a la sala gran del Centre Cívic.
Fins a principis del mes de juny.

Pintures de Jordi Quer
Dissabte 6 de juny, a les 4 de la tarda, al Centre Cívic, inauguració de l’exposició
d’obres del pintor bonmatinenc Jordi Quer.
La presentació anirà a càrrec de l’artista garrotxí Enric Rubió, llicenciat en Belles
Arts i professor de l’Escola de Belles Arts d’Anglès.
Les pintures es podran veure a la sala gran del Centre Cívic fins a final del mes
de juny.

Activitats
“Saludem l’estiu”. Concert de cant coral
Diumenge 7 de juny, a les 6 de la tarda, a l’església de Bonmatí.
Trobada de corals:
- Cors Alegres d’Anglès
- Rossinyol de Sales de la Cellera
- Ipso Lauro de Bonmatí
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Oficines Municipals
El dilluns 25 de maig és festa local i les oficines municipals estaran tancades.

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de
Bonmatí.
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Podeu veure el programa detallat en el programa a part que
rebeu al vostre domicili.

Calendari
Campanya electoral: Fins al 22 de maig
Vot per correu: El 14 de maig finalitza el termini per sol·licitar el vot
per correu per als residents en territori de l’Estat espanyol. Per
demanar-ho cal anar a una oficina de Correos. Després el sol·licitant
rebrà la documentació de la Junta Electoral i podrà enviar el seu vot
per correu certificat gratuït. El termini per enviar el vot per correu
acaba el 21 de maig (termini ampliat per la Junta Electoral Central).
Jornada de reflexió: 23 de maig
Jornada electoral: 24 de maig. La mesa electoral estarà situada a
l’escola Sant Jordi de Bonmatí. Es podrà votar entre les 9 del matí i
les 8 del vespre.
Ple constitutiu per al mandat 2015-2019: 13 de juny.

Quadre històric - Dades de participació
Any

Cens (nombre d’electors)

Participació

2015

908

-

2011

906

59,38%

2007

888

76,45%

2003

775

77,94%

1999

777

63,84%

1995

737

71,37%

1991

713

80,36%

1987

693

65,51%

1983

669

69,36%

Joventut

Solidaritat

Lliurament de premis del Concurs Literari Ter-Brugent

Duchenne Somriures Valents

El 23 d’abril passat, coincidint amb la diada de Sant Jordi, es van entregar els premis

Duchenne Somriures Valents és una associació sense ànim de
lucre constituïda recentment que té com a finalitat buscar recursos
per destinar-los a la investigació de la distròfia muscular de
Duchenne i Becker. La presidenta de l’entitat és Merche Pardo, de
Bonmatí.

de la 1a edició del Concurs Literari Ter-Brugent, de microrelats.
Es van presentar un total de 21 microrelats: 10 obres en la categoria A (joves de 15 a
20 anys) i 11 obres en la categoria B (joves de 21 a 30 anys).
1r PREMI en la Categoria A:

Els diners que recapti Duchenne Somriures Valents es destinaran a
la Unitat de tractament integral de la patologia neuromuscular de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Títol: “Amarg reflex”. Autora: Alba Aymerich i Navarro, veïna d’Amer. Premi: 275 €
1r PREMI en la Categoria B:
Títol: “La vall que retruny”. Autora: Eva Bosch i Roura, veïna d'Anglès. Premi: 275 €
Aquesta iniciativa es va impulsar des de les àrees de Joventut dels ajuntaments dels

Duchenne Somriures Valents continua la campanya de recollida de taps de plàstic.
Punts de recollida a l’ajuntament i en establiments del poble.

municipis del Ter-Brugent amb la finalitat de promoure la literatura i el talent dels
joves.

Lleure

En el mateix acte es va entregar el premi del Concurs de Foto sobre Hàbits
Saludables, amb motiu del Dia Mundial de la Salut, el 7 d’abril. El primer premi va ser
per a Adriana Pérez, d’Osor, que va guanyar un vol en parapent.
La fotografia guanyadora es pot veure a la pàgina web de l’Oficina
(www.selva.cat/joventut) i a la pàgina de Joves Selva Nord del Facebook

Jove

Casal d’estiu 2015
Casal de l’1 al 31 de juliol, a l’escola Sant Jordi.
- Grups: De P3 a P5 (Casalet), de 1r a 3r (Casal Mitjans) i de 4t a 6è (Casal Grans)
- Reunió informativa: Dijous 28 de maig, a les 8 del vespre, al Centre Cívic

Es busca sofà o butaques de segona mà
L’Associació de Joves de Sant Julià i Bonmatí busca un sofà o butaques de segona mà
per al Local Jove. Si en teniu, poseu-vos en contacte amb el 972 42 22 96 (matins).

- PREUS CASAL (PER NEN):
Preu / mes
BON DIA (8-9 h)

36 €

11 €

147,5 €

45 €

75 €

22 €

MENJADOR (13-15 h)

72 € + 92 € dinar

18 € + 20 € dinar

LUDOTECA (17-18 h)

36 €

11 €

MATÍ (9-13 h)
TARDA (15-17 h)

Activitats
Ioga i Gimnàstica suau
Ioga: Cada dilluns del mes de juny, de ¾ de 6 a ¾ de 7 de la tarda, al Centre Cívic.
Les sessions combinen la pràctica de postures que alineen, reforcen i estiren el cos,
milloren la postura, la flexibilitat i els mals d’esquena. Aprenem a respirar
correctament, a millorar el nivell l’atenció i calmar la ment. I finalment aprenem a
dissoldre l’estrès i tensions quotidianes amb les tècniques de relaxació
Gimnàstica suau per a gent gran: Cada dilluns fins a final juny, de 5 a ¾ de 6 de
la tarda, al Centre Cívic.
La pràctica es fa drets o bé amb cadira i inclou exercicis suaus d’estiraments i
calentament articular; de coordinació i equilibri; treball amb pilotes; tècniques de
respiració i relaxació, i molt més!
Interessats, poseu-vos en contacte al 972 42 04 84 (Maria) o 627 69 29 52 (Mei)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Preu / setmana

* Per tot el mes de juliol, l’Ajuntament subvenciona amb 30 € els empadronats
** Descompte del 5% pel segon i el tercer germà
- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, del 21 al 31 de maig (cal portar
fotocòpia de la targeta sanitària i fotografia tipus carnet)
Us podeu descarregar el full d’inscripció a la pàgina web de l’ajuntament
(www.stjuliabonmati.com)
Direcció tècnica: Anncon
Ho organitza: Regidoria de Cultura i Ensenyament, juntament amb l’AMPA de
l’Escola Sant Jordi

