
33è Aniversari de la Constitució del Municipi 

Festa de la Segregació 

Diumenge 17 d’abril, festa al voltant de l’església de Sant Julià. 

Tots els actes, en programes a part. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

 

Activitats 

Tallers infantils per Sant Jordi 

Dissabte 23 d’abril, dia de Sant Jordi, entre les 11 del 
matí i la 1 del migdia, Tallers de Sant Jordi a la plaça 
dels Pins. (En cas de mal temps, es farà al Centre Cívic) 

Ho organitza: Regidoria de Cultura  

  

Activitats 

8è Concurs de Pintura Ràpida 

Diumenge 1 de maig. 

Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure.  

Categories: Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantils.  

Inscripció gratuïta el mateix dia al Centre Cívic, de 9 a 11.  

Més informació detallada en programes a part. 

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives 

 

Activitats 

Excursió a la Conca de Barberà 

Visita al Museu de la Vida Rural (l’Espluga de Francolí), el 
Museu del Forn i el Vidre (Vimbodí) i el Monestir de Poblet 

Sortida: Dissabte 16 d’abril, a les 7 del matí, de la plaça 
Massana.  

Dinar: Restaurant La Clau (Vimbodí). 

Preu: 40 euros (socis Nova Frontera), 43 euros (no socis)  

El preu inclou autocar, les visites al museu i el dinar. 

Inscripcions i pagament: Centre Cívic de Bonmatí, fins al 8 d’abril.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Hisenda 

Calendari del contribuent 2016 

En el quadre següent consten els períodes de pagament voluntari dels 
tributs municipals del 2016:  

TIPUS DE 
CONTRIBUCIÓ 

INICI 
PERÍODE 

FINAL 
PERÍODE 

COBRAMENT PEL BANC 

Impost vehicles 15 de març 15 de maig 15 d’abril 

IBI  15 d’abril 15 de juny 15 de maig – 1a fracció 

1 d’octubre – 2a fracció 

XALOC és l’organisme que gestiona els tributs i la recaptació del 
nostre municipi. Per a qualsevol consulta, ha posat en marxa un 
servei d’atenció al contribuent al número de telèfon 972 900 251. 

El servei dóna una cobertura horària ininterrompuda de 9 del matí a 

7 de la tarda de dilluns a divendres.  

 

Política municipal 

Requeriment de l’Audiència Nacional 

L’Ajuntament ha rebut un requeriment d’informació de l’“Audiencia 
Nacional” en relació amb l’aprovació en un ple municipal d’una moció 
de suport a la resolució 1/XI aprovada pel Parlament de Catalunya el 
9 de novembre del 2015, en què s’estableixen els primers passos del 
“procés de creació d’un estat català independent en forma de 
república”.  

Aquesta moció de suport a la resolució del Parlament ja ha estat 
aprovada actualment per més de 280 ajuntaments, i progressivament 
l’“Audiencia Nacional” està presentant requeriments a la majoria dels 
consistoris. 

El dia 1 d’abril passat, a Barcelona, es va fer un acte de suport als 
càrrecs electes requerits per l’“Audiencia Nacional” amb la lectura 
d'un manifest en defensa de la llibertat d’expressió i contra la 
judicialització del procés sobiranista. 

 

Medi Ambient 

Per evitar colònies incontrolades de gats, no els donem menjar i 

evitem que trobin llocs on alimentar-se (plats o abeuradors 
d’altres animals que puguem tenir a casa, restes de menjar fora dels 
contenidors d’escombraries o a les papereres públiques...). Gràcies. 
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Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi  

Fins al 7 d’abril 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 2016-2017. 

L’horari d’administració de l’escola Sant Jordi és dilluns i 
dimecres de 8.30 a 13 h i de 15.15 a 16.15 h. 

 

Acció Social 

Voluntariat de Càritas 

El grup de Càritas Parroquial de Sant Julià del Llor i Bonmatí fa una 
crida a totes les persones que es vulguin oferir com a voluntàries. 

Actualment, Càritas treballa en dos àmbits: repartiment d’aliments a les 
famílies necessitades i reforç escolar als alumnes d’aquestes famílies. 

Però també voldria poder oferir classes de català a persones adultes. 

Qui vulgui posar-se en contacte amb el grup de Càritas per oferir-se com a voluntari 
o per tenir més informació, pot trucar al telèfon 607 54 22 45 (Francesc Caparrós).  

 

Salut 

Donació de sang 

El dimarts 26 d’abril, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, 
al Centre Cívic de Bonmatí, es farà extracció de sang als donants 
voluntaris. 

 

Local Jove 

Activitats Abril 2016 

-8 d’abril: MANUALITATS RECICLADES: SANT JORDI!!! 

De 5 a 6: Jocs // De 6 a 2/4 de 8: Caldrà portar oueres de cartró 

-15 d’abril: SAPS QUÈ ÉS L’SCRAP? 

De 5 a 6: Jocs del món // De 6 a 2/4 de 8: FEM PUNTS DE LLIBRE (Cal 
portar 1 euro per participant) 

-22 d’abril: JUGUEM I FEM TEATRE! (Cal portar roba gran que no es faci 
servir, barrets , bolsos…, accessoris varis) 

-29 d’abril: MANUALITATS RECICLADES: FEM UN MONEDER (Calen 
ampolles de plàstic de Coca-cola o Fanta) 

Joventut 

II Concurs Literari Juvenil 

Modalitat: Microrelat en català (màxim 15 línies en paper 
DIN A4 i cos de lletra 11) 

Tema: Lliure  

Categories: 

Jov 1: de 15 a 18 anys (nascuts entre 2001 i 1998)  

Jov 2: de 19 a 23 anys (nascuts entre 1997 i 1993)  

Jov 3: de 24 a 30 anys (nascuts entre 1992 i 1986)  

Premi: 200 euros al primer de cada categoria 

Termini de lliurament dels microrelats: Dia 22 d'abril, a les 
12 h 

Bases i inscripcions: www.laselvajove.cat 

Els concursants han d’estar empadronats en algun dels municipis del Ter-Brugent. 

Ho organitza: Regidories de Joventut dels Ajuntaments d’Amer, Anglès, la Cellera i 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb el suport de l’Oficina Jove de la Selva 

 

Medi Ambient 

Portes obertes al Parc Mediambiental de la Selva 

Dissabte 16 d’abril del 2016, al matí, de 9 a 1, al Parc Mediambiental de la Selva 
(Santa Coloma de Farners). 

Més informació a la web http://www.selva.cat/mediambient/activitats/ 

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i Nora SA 

 

 

L’Escola Sant Jordi demana col·laboració... 

Quadrats fets de ganxet o mitja 

Teniu restes de fils i no sabeu què fer-ne? 

Sabeu fer ganxet o mitja?  

Demanem quadrats de colors fets amb mitja o ganxet de 

20x20 cm  

Si els colors són variats i vius, millor! 

Els farem servir per decorar el pati de l’escola! 

Podeu portar els quadrats a l’escola o bé donar-los a 

algun veí o veïna que vagi al col·legi. 

Moltes gràcies! 

Recollirem els quadrats aquest mes d’abril. 

Escola Sant Jordi 

 


