Medi Ambient

Activitats

Revisió de l’autorització ambiental d’Exide

Carnaval 2016

· A partir de 2/4 de 6 de la tarda: Desfilada de
disfresses, Espectacle infantil gratuït amb Marc Oriol, i
Entrega de premis. Xocolatada (1 euro, a benefici de
l’Associació de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí).
· A 2/4 de 8 del vespre: Cloenda amb canó de confeti!!!
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’Associació de Joves de
Sant Julià del Llor i Bonmatí i de la Diputació de Girona.

Activitats
29a Marxa Popular / 5a Trail Anar-hi Anant
Diumenge 28 de febrer del 2016
Recorreguts i preus inscripció:
· Marxa: 10 – 15 – 20 km aprox. = 8 euros
· Trail: 32 km aprox. = 10 euros
Sortida: Envelat, a les 8 h (Trail) i a les 8.30 h (Marxes).
Arribada: Pati de l’escola (l’hora màxima d’arribada serà a les 14 h).
Inscripcions (inclou avituallaments, esmorzar a l’arribada i obsequi):
- Per internet, fins al dia 25 de febrer (www.marxabonmati.com)
- Presencialment, el 27 de febrer a la tarda a l'escola de Bonmatí, i el 28 de
febrer a partir de les 7 h a la sortida.
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Oficines municipals
L’horari de les oficines de l’Ajuntament és de dilluns a divendres de 9 del matí a
2 del migdia, i els dimecres també de 5 de la tarda a 8 del vespre.

FULL INFORMATIU

· De 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda: Taller gratuït de
maquillatge i inscripcions al concurs de disfresses.
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Dissabte 13 de febrer, a l’envelat

L’Oficina Ambiental de Gestió Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials
a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, està tramitant la revisió de l’autorització ambiental de
l’empresa Exide Technologies Recycling SL.
Dins d’aquesta tramitació, l’OGAU ha sol·licitat a l’Ajuntament que
dugui a terme una segona informació pública dins el tràmit
d’exposició pública i veïnal, atès que l’empresa ha presentat
documentació complementària que no ha estat sotmesa a aquesta
informació pública.
Per aquest motiu, l’Ajuntament està duent a terme aquesta informació
als veïns directament afectats, així com l’exposició pública en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Un cop finalitzat aquest tràmit, l’Ajuntament haurà de donar trasllat del
seu resultat a aquesta OGAU, que és qui està tramitant aquest
expedient, juntament amb les al·legacions presentades.

Empreses
Horno de San Juan, a Bonmatí
L’empresa HORNO DE SAN JUAN SL s’ha instal·lat recentment a la
plaça dels Pins, al nucli de Bonmatí. La seva activitat és la fabricació de
pastisseria industrial.
Les persones amb residència al municipi i voltants que estiguin
interessades en un futur a formar part d’aquesta empresa poden enviar
el seu curriculum vitae a l’adreça info@hornodesanjuan.com o bé
entregar-lo presencialment a les seves oficines.
Es valorarà positivament que els candidats disposin d’experiència
professional en empreses industrials, tant en el procés de fabricació
com en el de magatzem.

Gestió Tributària
XALOC, l’organisme que gestiona els tributs i la recaptació del nostre
municipi, posa en marxa un servei d’atenció al contribuent amb un
número de telèfon propi: 972 900 251.
El servei donarà una cobertura horària ininterrompuda de 9 del matí a
7 de la tarda de dilluns a divendres, llevat dels dies festius oficials que
ho siguin a la ciutat de Girona i d’acord amb el calendari laboral
aprovat per la Generalitat de Catalunya.
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Joventut

Protecció contra incendis al voltant del nucli urbà
Amb la finalitat d’adoptar un seguit de mesures
preventives contra els incendis forestals, la Generalitat de
Catalunya va dictar, entre d’altres, la Llei 5/2003, de 22
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Aquesta Llei obliga els ajuntaments a:
- Determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta regulació.
Aquesta Llei estableix l’obligació que aquests espais tinguin assegurada
l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 m d’amplada al
voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Aquest plànol ja
va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí en sessió
del dia 23 de novembre de 2015.
- D’acord amb l’article 4.4 d’aquesta Llei, correspon als ajuntaments la neteja
directa d’aquesta franja en la part corresponent al nucli de població de Bonmatí i
al nucli de població de Sant Julià del Llor. I pel que fa a les urbanitzacions i a les
edificacions i instal·lacions aïllades, correspon als propietaris respectius.
En compliment d’aquesta obligació que recau sobre els consistoris, l’Ajuntament
de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a partir del mes de març del 2016 i fins a la
finalització dels treballs, i amb un avís previ per escrit als propietaris afectats,
entrarà en les propietats forestals privades situades al límit del nucli urbà de
Bonmatí i de Sant Julià del Llor i procedirà a realitzar els treballs de deixar lliure
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida l’amplada dels 25 metres,
espai que constitueix aquesta franja de protecció contra els incendis forestals.
Pel que fa als propietaris de les edificacions i instal·lacions aïllades situades en el
plànol de delimitació abans esmentat, és obligació d’aquests propietaris i no de
l’Ajuntament execució d’aquesta franja de protecció. L’Ajuntament vetllarà
perquè així es realitzi.
Esperem que l’execució aquesta mesura contribueixi a ser una mesura efectiva
per prevenir el risc d’incendis que lamentablement estem patint en els darrers
anys.

Exposició
Aquest mes de febrer, al Centre Cívic de Bonmatí, exposició fotogràfica “Mirades
del Níger”.

Nova tècnica compartida
Us informem que l'Anna Rocasalva, que ha estat durant 6 anys la tècnica
compartida de Joventut al nostre poble, ha deixat de ser-ho, i la rellevarà Tanit
Baldiz, que també serà la tècnica de Joventut a la Cellera i Anglès.
Volem agrair a l'Anna Rocasalva la feina feta durant aquests anys a l'àrea de
Joventut i li desitgem sort en la seva nova etapa laboral.

Salut
Detecció precoç de càncer de còlon i recte
En els pròxims dies les persones que tinguin entre 50 i 69 anys rebran una carta en
què se'ls explicarà en què consisteix el Programa de detecció precoç del càncer de
còlon i recte, i en què se'ls informarà de com participar-hi.
Els veïns que vulguin participar-hi (la participació és voluntària), s'hauran de dirigir
a una farmàcia adherida al programa (en el cas del nostre poble, la farmàcia M.
José Medina n'és una) abans de dos mesos. L’interessat haurà de lliurar la carta que
hagi rebut, on hi haurà imprès un codi d'identificació personal (aquest codi és
totalment personal, no es pot canviar amb ningú i convé no perdre'l). A la farmàcia
li faran unes preguntes sobre els seus antecedents personals i familiars i, si
compleix els requisits, li donaran un kit per agafar una mostra de femta i les
instruccions de com conservar-la fins que la porti a l’establiment.
Posteriorment es farà una anàlisi de la mostra de femta per detectar si hi ha restes
de sang. Si els resultats són negatius, els participants rebran una carta on se'ls
convidarà a fer una altra prova al cap de dos anys. Si els resultats són positius,
seran citats per la unitat d'endoscòpies de l'Hospital de Santa Caterina, on se'ls
informarà del procés a seguir, amb la realització d’una colonoscòpia diagnòstica en
primer lloc, per confirmar o descartar l'existència de pòlip o càncer.
Aquest programa està adreçat a la franja de població (de 50 a 69 anys) que té més
possibilitats de patir aquest tipus de tumors. L'organització del programa ha implicat
la coordinació del Col·legi de Farmacèutics de Girona, la unitat d'endoscòpies de
l'Hospital de Santa Caterina i l'Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l'Institut
d'Assistència Sanitària (IAS), tot plegat amb el suport de la Regió Sanitària del
CatSalut.
La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips
adenomatosos. Però la presència de pòlips és freqüent i només un petit percentatge
progressen a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió
és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar
precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.
Donat que aquest càncer és asimptomàtic (no dóna símptomes) fins que està molt
avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció
precoç.

