
Bonmatí CF. Temporada 2015/16 

4a Catalana: 

Dissabte 5 de setembre, 18.30 h: BONMATÍ CF - MAÇANET SELVA UE 

Dissabte 12 de setembre, 18.30 h: BONMATÍ CF - CELLERA CF  

Veterans: 

Dissabte 5 de setembre, 16.30 h: VET. BONMATÍ - FONTCOBERTA (4a cat.) 

 

Xerrades d’educació sanitària per a gent gran 

Dimecres 23 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic, “QUÈ 
CAL SABER DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL”, 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 

 

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.  

- 18 de setembre: Tornada a l’escola. De 5 a 6 deure i de 6 a 7 
pintem el local amb les nostres mans. (Caldria que els nens 
vinguessin vestits amb roba que es pugui embrutir) 

- 25 de setembre: Juguem a escacs!!  

- 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) 

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

Tallers de pesca científica 
 

Diumenge 20 de setembre, a les 10 del matí, a la riba sud 
de l’Illa de la Pilastra (Pas del Gegant- Bescanó): Taller 
“Descobreix els peixos del Ter: anguiles, mirallets i 
barbs”. 

Activitat gratuïta. Porteu roba còmoda i, si en teniu, botes d’aigua.  
Inscripció prèvia obligatòria. Consorci del Ter: 93 850 71 52 (de 9 a 14 h) i 
activitats@consorcidelter.cat 
Ho organitza: Consorci del Ter amb la col·laboració de Dipsalut i els ajuntaments de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Salt, Bescanó i Sant Gregori.  

Convocatòria d’eleccions 

Eleccions al Parlament 2015  

El pròxim diumenge 27 de setembre, la mesa 
electoral per a les votacions estarà situada a l’escola 
Sant Jordi. L’horari d’obertura de la mesa serà de les 
9 del matí a les 8 del vespre. 

 
Contribucions 

Taxa per conservació del cementiri 

Aquest mes de setembre comença el període voluntari de pagament de 
la taxa de conservació del cementiri del 2015, amb el calendari 
següent: 

- Rebuts no domiciliats: del 15 de setembre al 15 de novembre 
- Rebuts domiciliats: el 10 d’octubre 

Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar: 

-  A qualsevol sucursal de la Caixa d’Estalvis i Pensions “La Caixa” en 
l’horari d’oficina d’atenció al públic o 

- A les oficines municipals (pl. Don Manuel, 12) de dilluns a divendres 
de 9 del matí a 2 de la tarda i els dimecres de 5 de la tarda a 8 del 
vespre (recordem que els pagaments a les oficines municipals es poden 
fer amb targeta bancària). 

2a fracció de l’IBI 

Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI) 
per domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a 
fracció de l’IBI corresponent a aquest any 2015.  

 

Centre Cívic 

Vacances 

El Centre Cívic estarà tancat del dia 28 de setembre al dia 8 d’octubre, 
inclosos, per descans del personal. Disculpeu les molèsties. Gràcies. 

 

Plens municipals 

Ple ordinari 

La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el 
dimecres 9 de setembre, a les 7 de la tarda, a la sala de plens. 
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Activitats 

 Tallers per al curs 2015/16 

• Gimnàstica suau (per a gent gran): dilluns, d’1/4 de 5 a 5 de la tarda, al Centre 

Cívic de Bonmatí. Preu: 5 euros/mes. A càrrec d’Elena Martín  

• Ioga: dilluns, de 5 a 6, al Centre Cívic de Bonmatí. Preu: 25 euros/mes. A càrrec 

d’Elena Martín  

• Cant coral: dilluns, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic de Bonmatí. Gratuït. A 

càrrec d’Euken I. Ledesma  

• Català (escriptura): dimarts, de 6 a 7 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí. 

Gratuït. A càrrec de Mei Brescó 

• Dibuix i pintura: dos dimecres al mes (1r i 3r), de 5 a 2/4 de 8 de la tarda, a 

l’Esplai de Sant Julià. Preu: 35 euros/mes. A càrrec d’Enric Rubió 

• Country: divendres, de 8 a 9 del vespre (aprenents) i de 9 a 10 (iniciats), a 

l’envelat. Preu: 4 euros/dia. A càrrec de Rosa Torrent  

Matrícula dels cursos: 10 euros (quota soci). Les persones que ja són sòcies de 
l’entitat no han de pagar matrícula.  

Les activitats estan obertes a totes les edats, excepte la gimnàstica suau. 

Places limitades. En el cas que no s’arribés a un mínim d’inscrits, se suspendria 
l’activitat. 

Inici dels cursos a l’octubre. 

Inscripcions: novafrontera@gmail.com. Tel. 972 420 484 (Maria) / 627 692 952 (Mei) 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Activitats 

Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera 

Dissabte 26 de setembre, a les 7 de la tarda, a l’Envelat de 
Bonmatí. 

La festa consistirà en un berenar sopar i ball obert a tothom 
amenitzat per Giravolt.  

Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros / 
Infantil 10 euros  

Venda de tiquets (del 14 al 24 de setembre): Fleca Montse i Centre Cívic 

Més informació en programes a part. 

 

 

Diada Nacional de Catalunya 

Onze de Setembre 

Programa del divendres 11 de setembre: 

- A les 10 del matí, al porxo de l’escola, esmorzar popular. 
Concurs de coques.  Sorteig de paneres. Lectura de manifest. 
(Els assistents rebran un número per participar en els 
sortejos)  

- A 3/4 d’1 del migdia, a la plaça dels Pins, sortida de 
l’autocar cap al Tram 110 de la Via Lliure, a la Meridiana de 
Barcelona. 

Es pot fer comanda de les samarretes de la Via Lliure a la botiga de Queviures 
Bonmatí fins al dia 8 de setembre.  

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

 

Gent Gran 

32è Homenatge a la Gent Gran 

Divendres 11 de setembre del 2015.  

Programa:  

- A 2/4 de 12 del matí, missa a l’església parroquial de 
Santa Maria d e Bonmatí i, tot seguit, concert de la 
Coral de Bonmatí. 

- En acabat, a la plaça, acte simbòlic per commemorar 
l’Onze de Setembre. També es faran les fotos dels 
homenatjats i familiars i amics. 

- Cap a 2/4 de 2 del migdia, sortida cap al restaurant 
Mas Casilda de Bescanó, on es farà el dinar de 
l’Homenatge. Per desplaçar-nos-hi, es posarà a 
disposició de qui ho desitgi un servei gratuït d’autocar.  

- Després del dinar, ball. 
 

 

Horari d’hivern de la deixalleria mòbil 

D’octubre a maig, cada primer dimecres de mes, de 8 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia i de 3 de la tarda a 2/4 de 7. 

La deixalleria mòbil es continuarà instal·lant al davant de l’envelat. 

 


