
Activitats 

Excursió a l’Alt Penedès i el Garraf 

Dissabte 14 de novembre del 2015. Últimes places!!!  

Sortida: A 1/4 de 8 de Bonmatí i a 2/4 de 8 de Bescanó 

Visita al matí a Bodegas Torres (Pacs del Penedès) i a la tarda a la 
Fira de Novembre (Vilanova i la Geltrú) 

Preu: 32 € socis, 35 € no socis (inclou autocar, esmorzar, dinar i entrada caves)  

Inscripcions (abans del 7 de novembre): Centre Cívic de Bonmatí.  

Ho organitzen: Associació Nova Frontera i Casal d’Avis de Bescanó 
 
 

Concert solidari de l’orquestra Clàssic Amer 

Diumenge 15 de novembre, a les 7 de la tarda, a l’envelat. 

L’orquestra Clàssic Amer, sota la direcció de Josep Loredo, 
oferirà un repertori de bandes sonores de pel·lícules i de peces 
clàssiques.  

Entrada donatiu: 3 € (la recaptació es destinarà íntegrament a l’associació Duchenne 
Somriures Valents)  

A la mitja part se sortejaran articles de Duchenne Somriures Valents.  

A la porta de l’envelat també es farà recollida de taps de plàstic. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 
 

Espectacle infantil i sopar per la Cavalcada 2016 

Dissabte 21 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat 

• Espectacle infantil amb Els Trambòtics 

• Botifarrada  

• Música i ball per a tothom 

Menú: 8 € (venda de tiquets fins al 19 de novembre a l’Estanc i a 
la Fleca) 

Als nens i nenes que assisteixin al sopar se’ls donarà un tiquet 
perquè passin primers a saludar Ses Majestats el dia 5 de gener del 2016. 

Ho organitza: Grup Il·lusió 
 

Exposició de Laia Simon 

Al novembre, al Centre Cívic de Bonmatí, exposició de dibuixos de Laia Simon. 

Consorci Ter-Brugent 

Algunes actuacions 

· L’any 2014, després d’una dura negociació d’un any, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va acceptar incorporar tots els 
municipis del Consorci Ter-Brugent excepte Anglès en el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) i entrar en un Grup d’Acció Local 
(GAL) per accedir als Fons Leader (Unió Europea). Gràcies a això, a partir del 
2016 i fins al 2022, empreses de menys de 250 treballadors i 
emprenedors/res del territori –ambdós de qualsevol sector- podran demanar 
ajuts de fins al 30% (en modalitat de concurrència competitiva i amb topall). 
De manera paral·lela, el territori (a través del Grup d’Acció Local a què 
pertany –Adrinoc- i juntament amb els 75 municipis que el conformen) rebrà 
inversió anual per a projectes de cooperació conjunta. 

Tota la informació s’anirà publicant al Facebook del Consorci. 

· El Departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat al Consorci poder iniciar a 
final del 2015 el Programa operatiu per la diversificació econòmica del 
territori sobre la base del patrimoni cultural i natural: accions per crear 
producte turístic/gastronòmic a partir de la col·laboració entre les empreses 
del sector i els municipis. 

· Des del Consorci també estem treballant per poder iniciar el 2017 un 
projecte transfronterer amb França (POCTEFA, Unió Europea) per imulsar els 
artistes i artesans en general, i el sector de la fusta en especial (innovació, 
formació, intercanvi –fires i nous mercats-). El nostre soci principal i impulsor 
seria la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées. 

· Quant a promoció econòmica, a través de Dipsalut, Anglès i Sant Julià del 
Llor i Bonmatí disposaran el 2016 de Punts d’Activació Laboral estables, als 
quals podran accedir persones que portin 6 mesos o més a l’atur i que ho 
sol·licitin.  

Més informació sobre les actuacions del Consorci Ter-Brugent, al lloc web de 
l’Ajuntament: www.stjuliabonmati.cat 

 

Solidaritat 

El ple de l’Ajuntament del 9 de setembre passat va 
aprovar donar suport i afegir-se a la  campanya 
d’Acollida de Població Refugiada Víctima dels 
Conflictes Armats a la Mediterrània impulsada pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

El Fons Català de Cooperació fa una crida a la ciutadania que hi vulgui 
col·laborar fent una aportació econòmica a un dels números de compte 
següents: 

S Triodos Bank, codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510 

S Catalunya Caixa, codi IBAN: ES87 2013 0500 1402 1395 4220 

S CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627  
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Ràdio Bonmatí. Programació 2015/16 

Dilluns 21 h La Moixiganga (infantil). Amb Moisès Bruch 

Dimarts 21 h Tango y algo más. Amb Eduardo Vera 

Dimecres 21 h Birdland (jazz i blues). Amb Jaume Datsira 

Dijous 21 h Ruta 66. Amb Pitu dos Santos 

18 h Posa’t al dia. Programa conduït per Xavier Sarsanedas 
Divendres 

19 h Cara B. Amb Jordi Arbat 

09 h Compàs de cobla. Amb Jordi Canaleta 

10 h La novetat. Amb Nil Marbà 

11 h Posa’t al dia (repetició) 

18 h Posa’t al dia (repetició) 

 

 

Dissabte 

21 h Ruta 66 (repetició) 

09 h Església viva. Amb Àngel Rodríguez 

11 h Compàs de cobla (repetició) 

17 h El Castor Radiofònic (actualitat de l’escoltisme gironí). Cada 
últim diumenge de mes. Amb Eloi Guerrero, Enric Cornellà, 
Jordi Arbat i Bernat Quintana 

 

 

Diumenge 

21 h Birdland (repetició) 

 

Tallers al Local Jove 

Tallers per a nois i noies de 6 a 12 anys, els divendres de 5 a 7 de la tarda.  

- 6 de novembre: Fem papallones! (Cal portar ampolles grosses de 
plàstic transparent –de Coca-Cola o d’aigua-, esmalt d’ungles de colors i, 
qui en tingui, purpurina) 

- 13 de novembre: Fem el nostre pot de llapis i recipients! (Cal 
portar palletes de colors) 

- 20 de novembre: Saps què és l’Scrap? Fem un desplegable amb retalls de papers, 
fotos (Cal portar 1 euro per participant) 

- 27 de novembre: Fem decoracions nadalenques amb material reciclat! 

 

Gran Recapte d’Aliments 2015 

Els dies 27 i 28 de novembre es durà a terme el Gran 
Recapte 2015 a tot Catalunya, organitzat pel Banc dels 
Aliments. Als establiments de comestibles de Bonmatí, els 
aliments recaptats es destinaran a la secció local de Càritas. 

Xerrades d’educació sanitària a la gent gran 

Dimecres 18 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, al Centre 
Cívic, “LA IMPORTÀNCIA DE SEGUIR BÉ ELS 
TRACTAMENTS”, a càrrec de la farmacèutica M. José 
Medina. 

Ho organitza: Col·legi de Farmacèutics de Girona, amb el 
suport de la Regidoria de Gent Gran i Salut de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí 

 

Setmana Europea de Prevenció de Residus 

Dijous 26 de novembre, al matí, a la plaça dels Pins de Bonmatí, 
punt informatiu al mercat per aprendre noves receptes. 

L’acció forma part de la Setmana Europea de la Prevenció dels 
Residus, del 21 al 29 de novembre, dedicada aquest any a prendre 
consciència de la importància de no malbaratar aliments i la 
quantitat de residus que es generen. 

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva amb el suport de la 
regidoria de Medi Ambient 

 

Taller de Patchwork: Nadal 

Dissabte 21 de novembre, al Centre Cívic de Bonmatí. 

Elaboració d’un arbre de Nadal (20 cm, sense comptar altura test) 

Taller a càrrec d’Eva Blasi 

Horari del taller: de 10 del matí a 1 del migdia 

Preu (inclou el material): 21 euros socis / 23 euros no socis 

Inscripcions: abans del 18 de novembre, als tel. 972 42 04 84 
(Maria), 627 692 952 (Mei) 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Convivència 

Respectem els senyals de trànsit (direccions 
prohibides, límits de velocitat, prohibicions 
d’estacionament...) i no obstaculitzem les àrees 
destinades a vianants (voreres, passos zebra...).  

Recorda: no respectar els senyals i obstaculitzar el pas als 
vianants és sancionable. 


