
 

 

AMPA 

Festa dels Súpers a Barcelona 

Sortida de l’autocar: Dissabte 17 d’octubre, a 3/4 de 8 del  

matí, de davant la biblioteca de l’escola Sant Jordi. 

Tornada: a les 6 de la tarda. 

Preu: 8 euros. Places limitades! 

Venda de tiquets al pati de l’escola (en cas de pluja, a la biblioteca):  

-dilluns 5 d’octubre, de 9 a 2/4 de 10 del matí, i  

-dijous 8 d’octubre, de 2/4 de 5 a 5 de la tarda. 

L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar la sortida si no s’arriba al mínim necessari. 

Contacte: ampabonmati@hotmail.com 

Ho organitza: AMPA de l’Escola Sant Jordi 

 

Futbol 

Assemblea del CF Bonmatí 

El dijous 15 d’octubre, a les 9 del vespre, al Centre Cívic de 

Bonmatí, se celebrarà l’assemblea de socis del CF Bonmatí, a la 

qual estan convidats també tots els simpatitzants. 

Ordre del dia: 

- Presentació de la nova junta directiva 

- Estat actual del club 

 - Precs i preguntes. 

 

Escoleta de l’EF Ter-Brugent 

El divendres 2 d'octubre, a les 17.30 h, al camp de futbol de 

Bonmatí, l'Escola de Futbol Ter-Brugent (EFTB) inicia les 

activitats de l'escoleta (nascuts 2010 i 2011). 

Els entrenaments seran cada dimecres, a les 17.30 h, dirigits 

per David Ortiz. 

Més informació: efatb14@gmail.com, 628 000 880 (Adrià 

Ortiz),  664 000 584 (Gerard Jou, coordinador de l'EFTB)   

 

Homenatge a la Gent Gran 

Àlbum de fotos 

Les persones interessades ja poden passar per l’ajuntament per veure les fotos 
del 32è Homenatge a la Gent Gran, celebrat el dia 11 de setembre passat. 

 

 

Fira de Tardor de Bonmatí 

 

 

 

 

Diumenge 4 d’octubre, durant tot el diaa la plaça dels Pins i l’entorn: 

*Parades i atraccions. *Tallers infantils. 

-8.30 h, a l’envelat – Sortida de la BTT Bonmatí Trail Tardor. Dos 

recorreguts: 25 km i 15 km aprox.Inscripcions a partir de les 8 h: 10 € 

(inclou esmorzar, avituallaments i obsequi) 

-09.00 h, a l’envelat – Sortida de la 2a Canicròsde Bonmatí. 

Recorregut 7 km aprox.Inscripcions a partir de les 8 h: 7 € (inclou 

esmorzar i obsequi) 

-10.00 h, a lafira – Trobada de puntaires. 

-11.00 h, a la fira – Espectacles de tambors. 

-12.00 h, a l’envelat – Master Class de Zumba per a tothom amb 

Alba Duran. Gratuït. 

-14.00 h, a l’envelat – Arrossada popular. Venda de tiquets el mateix 

dia a la fira. Preu: 7 euros (arròs, pa, aigua, vi, postres i cafè) 

-16.00 h, a l’envelat – Classes de country per a tothom. 

-18.30 h, a l’envelat – Música en viu. Concert de tardor gratuït. Se 

servirà rom cremat: 1 euro. 

Servei de bar i entrepans durant tot el dia a l’envelat. 

Ho organitzen les entitats del poble amb la col·laboració de 

l’Ajuntament. 

 

Rodamons, a la Fira de Tardor 

Rodamons és l’equip que formen Marc Peracaula, 

de Bonmatí, i David Salvadó, de Banyoles, per 

participar en el raid solidari d’universitaris 

Unidesert 2016. Aquest ral·li es farà entre el 27 de 

febrer i el 6 de març de l’any que ve al Marroc. 

Amb el Volskwagen Escarabat que han preparat, 

hauran de recórrer més de 2.500 km, distribuïts 

en 6 etapes, i repartir més de 30 kg de material 

escolar, sanitari i roba per les poblacions per on passin. 

Per això, a la parada que tindran muntada a l’espai de la fira, 

recolliran el material escolar, el material sanitari i la roba 

(també mantes i roba d’abric) en bon estatque els vulgueu 

portar. 
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Regidories 

Joventut, Esports i Medi Ambient 

M'adreço a vosaltres per informar-vos que a partir d’aquest mes d'octubre i fins al 

junyestaré cursant el 3r any del Grau de ComunicacióAudiovisual a Granada. És per 

això que en l’últim ple de l'Ajuntament, del dia 2 de setembre, es va aprovar lameva 

reducció de jornada laboral en el consistori. Per això, passo d’una dedicació parcial 

de 8 hores setmanals a 2 i, per tant, la meva retribució també queda reduïda 

proporcionalment. La diferènciaeconòmica anirà destinada a l'àrea de Joventut, per a 

les activitatsdel Local Jove, amb la contractació d’un dinamitzadorque anirà a càrrec 

de l’Associació de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Amb les noves tecnologies seguiré treballant a distància per a vosaltres. La regidora 

Susanna Roura seràa qui us podreu dirigir durant aquests mesos en tot el que 

estigui relacionat amb les meves regidories.  

Seguiré assistint als plens i prenent decisions conjuntament amb la resta del grup. 

Personalment vull agrair el suport dels companys de l'equip de govern a la meva 

decisió de continuar els estudis i demano disculpes a qui es pugui sentir molest. 

Per qualsevol cosa podeu contactar amb mi personalment a l’adreça de correu 

electrònic: adam.domenech@stjuliabonmati.com  

Gràcies i salutacions. 

Adam Domènech Serra, regidor de Joventut, Esports i Medi Ambient 

 

Eleccions al Parlament 2015 

Resultat de l’escrutini 

Recompte de vots a la mesa electoral de Sant Julià del Llor i Bonmatí el 27-S 

Cens electoral: 892     [convocatòria 2012: 881] 

Vots: 735(82,40% del cens)     [convocatòria 2012: 682 (77,41%)] 

JxSí-532 CUP   -32 CatSíqueesPot- 25 UDC    -16 

C's-57  PSC   -26 PP-20 Altres - 6 

Abstencions: 157 Nuls: 18 Blanc: 3 

Aquestes dades resten pendents de l'aprovació definitiva de la Junta Electoral Central. 

 

Domini “.cat” al web de l’Ajuntament 

A partir d’ara l’adreça web de l’Ajuntament passa a utilitzar el domini “.cat”: 

www.stjuliabonmati.cat, que durant un temps conviurà amb l’actual, 

www.stjuliabonmati.com. 

Equipaments Municipals 

Adjudicació del tancament de la pista de Bonmatí 

 

Excavaciones Ampurdán 2000 SL és l'empresa que ha rebut més puntuació entre les 

5 ofertes presentades per a l'execució de les obres de tancament de la pista 

poliesportiva de Bonmatí. La societat alt-empordanesa va obtenir l'adjudicació del 

contracte el 5 de setembre passat, per un import de 324.219,50 euros, IVA inclòs (el 

pressupost inicial del contracte era de 341.584,33 euros, amb IVA inclòs). 

El detall de les puntuacions per a l'adjudicació del contracte està publicat al web de 

l’Ajuntament www.stjuliabonmati.cat / Seu Electrònica / Perfil del Contractant. 

 

Joventut 

“Parlem de sexe?” 

Divendres 16 d’octubre del 2015, al Local Jove de Bonmatí, xerrada 

per a nois i noies majors de 14 anys. 

A les 6 de la tarda, per a les noies. 

A les 7 de la tarda, per als nois. 

Ho organitza: Oficina Jove de la Selva i l’Associació de Joves de 

Sant Julià del Llor i Bonmatí 

Tallers al Local Jove 

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

- 2 d’octubre: Fem animals amb material reciclat. 

(Caldria portar tubs de cartró del paper de cuina i de WC i 

també cartolines, cotó o altre material, qui en tingui) 

- 9 d’octubre: Aprenem a cosir! (Caldria portar un drap 

vell o un tros de tela, una agulla, fil i un botó) 

- 16 d’octubre: Anem a la pista a fer activitats diverses. 

- 23 d’octubre: Dibuixem un nou logo pel Local Jove. 

- 30 d’octubre: Ens preparem per Halloween!! (Caldria portar bosses 

d’escombraries, carbasses, espelmes...) 

En el cas que es cancel·li alguna activitat, es farà un altre dia. 

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