
Revetlla de Sant Joan 2016 

Programa 

- Concentració a les 8 de la tarda a l’església de Sant Julià. Baixada de 

la Flama del Canigó fins a Bonmatí.  

- A les 9 del vespre, al davant de l’envelat, encesa del fogueró amb la 

Flama del Canigó.  

- A 2/4 de 10 del vespre, a l’envelat, Sopar i Ball. Més informació en 

programes a part que trobareu als establiments del poble. 

Ho organitzen: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí  

 

Seguretat  

Revetlles amb precaució 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heu de comprar els productes pirotècnics als establiments autoritzats. Utilitzeu la pirotècnia 

de forma segura. No fiqueu els petards dins de cap totxana o altre recipient. No dispareu els 

coets en diagonal ni en contra del vent, no els dispareu des de balcons ni patis interiors i 

useu un llançacoets. 

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de 

persones. 

 No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. Enceneu 

cada article seguint estrictament les seves instruccions concretes. 

A les fogueres, no hi tireu papers ni teixits, el vent els enlairaria i els podria portar lluny. No 

hi llanceu bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu 

molta contaminació. 

 

Activitats 

Reportatge de l’excursió a la Conca de Barberà 

El dissabte 18 de juny, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura del 

Centre Cívic. 

Projecció del reportatge de fotos i vídeos de l’excursió a la Conca de 

Barberà (l’Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet) que es va fer el 16 

d’abril passat. La sessió és oberta a tothom.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Jornada Electoral 

Eleccions Generals 

Diumenge 26 de juny, de 9 del matí a 8 del vespre, 

jornada d’eleccions generals. 

La mesa electoral de Sant Julià del Llor i Bonmatí estarà 

situada al menjador de l’escola Sant Jordi. 

Per poder votar, cal presentar el DNI, el passaport (amb fotografia) o el 

permís de conduir (amb fotografia), encara que estiguin caducats. 

Vot per correu: Fins al 16 de juny, els residents a l’Estat espanyol poden 

sol·licitar el vot a les oficines de Correos. 

Vot dels residents a l’estranger: Fins al 8 de juny (s’ha ampliat el termini) es 

pot sol·licitar el vot als consolats o el web de l’INE. 

 

Plens municipals 

El dimecres 8 de juny, a les 8 del vespre, es durà a terme la sessió ordinària 

del ple a la sala de plens municipal.  

 

Deixalleria Mòbil 

Horari d’estiu 2016 

Atenció: aquest estiu l’horari de la deixalleria mòbil continuarà sent el mateix 

que a l’hivern, de 8 a 13 h i de 15 a 18 h. 

Dies d’instal·lació de la deixalleria mòbil al davant de l’envelat: 

 

 

 

Sanitat 

Modificació de l’horari del Consultori 

A partir del 6 de juny, l'horari d'atenció mèdica a la població de Sant Julià 

del Llor i Bonmatí passa a ser el següent: 

- Dilluns i dijous, al matí, al Consultori Local de Bonmatí 

- Dimarts i dimecres, a la tarda, al CAP d'Anglès 

Els dijous es faran les analítiques al Consultori de Bonmatí 

La infermera bonmatinenca Gemma Caparrós substitueix des del 17 de 

maig el Dr. Antoni Viñas com a director de l'equip d'atenció primària 

d'Anglès. 

Amb aquest relleu, l'equip de salut del nostre municipi passa a estar 

format pel Dr. Antoni Viñas i la DUI Carme Muncunill. 

1 de juny 6 de juliol 3 d’agost 7 de setembre 
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Ensenyament 

 

Ajuts per a material escolar 

Del 13 al 30 de juny del 2016 s’obre el termini per presentar 

sol·licituds per obtenir ajuts per a material escolar pel curs 2016/17 

per als estudiants empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que 

es trobin en una situació familiar especial amb necessitats socials i/o 

econòmiques. 

En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes que el 

curs que ve vagin a l’escola pública Sant Jordi o a l’institut Rafael 

Campalans d’Anglès a fer l’ESO.  

Podeu demanar informació a l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a 

divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dimecres de 5 a 8 de la tarda. 

 

Activitats 

Concert de cant coral 

Diumenge 5 de juny, a les 6 de la tarda, a l’església de Bonmatí. 

Trobada de corals:  

- Cors Alegres d’Anglès  

- Rossinyol de Sales de la Cellera  

- Coral Montilivi de Girona 

- Ipso Lauro de Bonmatí 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Medi Ambient 

Campanya d’identificació i cens d’animals 2016 

El dimarts 14 de juny es portarà a terme als pobles de 

l’àrea del Ter-Brugent una campanya d’implantació de 

xip i alta censal totalment gratuïtes. Els veïns de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí, Amer, Anglès, La Cellera, Osor 

i Susqueda poden assistir a qualsevol dels punts 

previstos per identificar i censar els seus animals de 

companyia, siguin del municipi que siguin.  

Els llocs programats pel dia 14 de juny són: 

- 9.30 h – Bonmatí (plaça de l’Ajuntament) 

- 11 h – Amer (exterior del pavelló) 

- 12.30 h – Osor (plaça de la Vila) 

- 16.30 h – La Cellera (al polígon, davant “Animals Brunyola”) 

- 18 h – Anglès (exterior del pavelló) 

Més informació a caas@selva.cat o al telèfon 64 213 825 

Habitatge 

Rehabilitació d’habitatges i edificis 

La Generalitat ha obert el termini per poder sol·licitar 

subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús 

residencial per l’any 2016. 

Són subvencions destinades a promoure en els edificis la conservació, la millora de la 

qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació 

efectiva en matèria d'accessibilitat. 

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de 

juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges, a més d’organismes 

públics.  

Més informació a www.selva.cat/habitatge o als telèfons 972 84 36 13 / 972 84 21 61 

(Oficina Comarcal d’Habitatge de la Selva), de dimarts a divendres de 9 a 14 h. 

 

Medi Ambient 

“El viatge d’en Watt” 

El dijous 2 de juny, a les 18 h, al Local Jove, activitat adreçada a nens i nenes de 

3 a 12 anys, amb motiu de la Setmana de l’Energia. 

A través d'un personatge, en Watt, descobrirem d'on prové l'energia 

i quin és el recorregut que fa per arribar a casa nostra. Coneixerem 

les fonts d'energia, la distribució, l'ús que li donem i per últim què 

podem fer per estaviar-la a casa nostra. També es parlarà de les 

diferències climàtiques i del consum energètic arreu del món. 

Ho organitza: Regidoria de Medi Ambient 

 

Joventut 

Taller de percussió 

El dijous 9 de juny, de 17 a 19 h, a l’envelat, taller de percussió per a 

nois i noies de 6 a 18 anys.  

Si hi ha prou interès, es faran més sessions de cara a l’estiu. 

Ho organitza: Associació de Joves i Aula de Música d’Anglès 

 

Exposició 

Primers premis del Concurs de Pintura Ràpida 

Durant el mes de juny, a la sala gran del Centre Cívic, estaran exposats els primers premis 

de les 8 edicions del Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí. 

mailto:caas@selva.cat
http://www.selva.cat/habitatge

