
Activitats 

 Carnaval 2015 

Dissabte 7 de març, a l’envelat 

· De 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda: Taller gratuït de 

maquillatge i inscripcions al concurs de disfresses. 

· A partir de 2/4 de 6 de la tarda: Desfilada de disfresses, 

Espectacle infantil gratuït amb FEFE i CIA, i Entrega de premis. 

Xocolatada (1 euro, a benefici de l’AMPA). 

Premis infantils: Millor disfressa individual, de grup i original 

Premis adults: Millor disfressa individual i de grup 

Hi haurà servei de bar 

Ho organitza: Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola Sant 

Jordi 

 

Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi  

Del 10 al 17 de març estarà obert el termini per fer les preinscripcions 

dels nous alumnes al 2n cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i 

l’Educació Primària Obligatòria per al curs 2015-2016. 

L’horari d’administració de l’escola és: 

-dilluns i dimecres de 8 a 1 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda 

El divendres 13 de març l’administració de l’escola estarà oberta amb el 

mateix horari. Truqueu a l’escola (972 42 10 70) per concertar hora fora 

d’aquest horari. 

 

Exposició 

Pintures de Cinta Arbonès  

Aquest mes de març s’exposaran al Centre Cívic pintures de l’artista 

bonmatinenca Cinta Arbonès. 

 

Plens municipals 

El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 14 de març, a les 11 del 

matí, a la sala de plens municipal.  

 

Equipaments municipals 

Tancament de la pista coberta 

El dijous 19 de març, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic de Bonmatí, 

l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Garcia, parlarà del projecte del 

tancament de la pista esportiva de Bonmatí, dels entrebancs tècnics que 

han retardat l’execució d’aquesta obra i del finançament necessari per 

dur-la a terme. 

 

Joventut 

Reunió inaugural del Local Jove 

El dissabte 7 de març, a les 11 del matí, reunió 

inaugural del Local Jove, acompanyada d'un 

aperitiu, a càrrec de l'Associació Juvenil de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí. 

L'Associació de Joves vol convidar els alumnes 

de 5è i 6è de l'escola Sant Jordi i altres nens i 

nenes del poble, juntament amb els seus pares i mares, per parlar del 

funcionament del nou Local Jove, quin ús se’n vol fer per tal que la 

majoria de nens/nenes i joves del poble se’n puguin beneficiar. 

L’Associació de Joves creu important recollir les necessitats de la franja 

d’edat de 10 a 18 anys per fomentar la cohesió social al municipi i 

millorar la participació. 

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic 

a: ass.jovesbonmati@gmail.com o trucar al 659090565 i demanar per 

Clàudia. 

Ho organitza: Associació Juvenil de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Medi Ambient 

Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals  

Del 15 de març al 15 d'octubre, queda  prohibit en els 

terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i 

en la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc 

sense autorització o fer qualsevol activitat que pugui ser 

l’origen d’un incendi.  

Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de sol·licitud (es pot 

descarregar del lloc web gencat.cat) i presentar-lo a l'ajuntament, que 

el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura de la 

Generalitat. 
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Informe de Càritas Parroquial 

Resum any 2014 – Dades econòmiques* 

ENTRADES  
Caixeta Església Bonmatí 775,73 € 
Saldo “La Caixa” 31/12/13 1.026,51 € 
Donacions particulars 270,00 € 
Subvenció Ajuntament 300,00 € 

TOTAL ENTRADES 2.372,24 € 
TOTAL SORTIDES 928,63 € 

SALDO a 31/12/14 1.443,61 € 

Recordem que Càritas Parroquial de Bonmatí queda integrada dins Càritas Diocesana de Girona, que 

dóna comptes globals de totes les Càritas de la Diòcesi. 

Resum any 2014 – Servei d’aliments* 

Banc d’Aliments de Girona  7.960 kg 

Banc Europeu 
Març 1.113 kg 

 Juliol 410 kg 

 Octubre  873 kg 

TOTAL  
2.396 kg 

Gran Recapte del Banc d’Aliments 
Novembre 731 kg 

Donacions particulars 
 

805 kg 

SUMA TOTAL D'ENTRADES 2014  
11.892 kg 

ENTREGUES A BENEFICIARIS  
9.512 kg 

EXISTÈNCIA ACTUAL MAGATZEM    
2.380 kg 

 

L’any 2014, Càritas Parroquial de Bonmatí ha continuat ajudant, sobretot donant aliments 

(repartint-ne 2 cops al mes) i, en casos puntuals, també econòmicament. 

Tot això es fa amb les dades dels Serveis d’Assistència Social de l’Ajuntament. Aquest és el 

procediment per poder ser beneficiari de les ajudes d’aliments que periòdicament fem 

Càritas Bonmatí: en cas de necessitar-ho, cal posar-se en contacte amb la treballadora 

social del nostre municipi, que serà qui estudiarà cada cas particular i ens donarà el 

vistiplau per donar l’ajuda que pertoqui. 

Gràcies a tots per la vostra ajuda durant el 2014. La vostra col·laboració ens permet ajudar 

les persones necessitades, especialment amb entrega d’aliments. El moviment de 

beneficiaris el 2014 ha estat de 19 baixes i 18 altes, quedant en 70 el nombre de persones 

ateses. També aquest any s’ha consolidat l’ajuda a nens que necessiten suport escolar. 

Desitgem poder continuar la nostra tasca l’any que recentment hem començat. 

Càritas Parroquial de Bonmatí 

 

Activitats 

Calçotada popular 

Diumenge 15 de març, a 2/4 de 2 del migdia, a 

l’envelat de Bonmatí.  

Menú adults (12 euros): Calçots, carn a la brasa i 

amanida, postres, pa, aigua, vi i cafè.  

Menú infantil (7 euros): Pica-pica, macarrons, amanida, postres, pa, aigua i refresc.  

Cal portar-se els coberts.  

La venda de tiquets serà fins al dia 12 de març a: Carnisseria Casacuberta, Centre 

Cívic i Queviures Bonmatí.  

Abans de dinar, Jocs populars. 

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

 

Activitats 

Aplec de Calders 

Diumenge 22 de març.  

Programa:  

- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del 

davant de l'església de Bonmatí  

- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de 

Calders  

- A la sortida, pica-pica per als assistents 

- A les 2 del migdia, dinar al Centre Cívic de Bonmatí:  

. Menú adults (15 euros socis Nova Frontera – 17 euros no socis): Entremès, 

parrillada de carn amb acompanyament, postres, aigua, vi, cava i cafè. 

. Menú infantil (7 euros): Pica-pica, pollastre a la brasa, postres i beguda. 

 

Venda de tiquets pel dinar: Centre Cívic i Fleca Montse (fins al dimecres 18 de 

març) 

 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Activitats 

Partides d’escacs 

T’agraden els escacs i no tens ningú amb qui jugar?  

Vine els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí. 

Ho organitza: Associació Juvenil de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 


