
Joventut 

Trobada al Local Jove  

El dilluns 7 de març, a les 9 del vespre, al Local Jove, trobada per parlar de la festa 
jove amb la tècnica Tanit Baldiz i el regidor de Joventut, Adam Domènech. 

Per a qui s'animi a col·laborar, a fer propostes..., reunió oberta a totes les edats.  

 

Activitats 

Jornada naturalista al riu Ter. Salut i natura 

Dissabte 19 de març, a les 9 del matí 

Lloc de trobada: Al costat del semàfor de la carretera que ve de 
Sant Julià del Llor i va a Anglès.  

És una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia al tel. 93 850 
71 52 o bé a activitats@consorcidelter.cat. 

Cal portar esmorzar, calçat i roba còmoda i, qui en tingui, botes d’aigua i binocles.  

Ho organitza: Consorci del Ter, amb la col·laboració de Dipsalut i els ajuntaments de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès i la Cellera. 

 

Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi  

El termini previst per a la preinscripció dels nous alumnes al 2n cicle 
d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i l’Educació Primària Obligatòria per al 
curs 2016-2017 va del 30 de març al 7 d’abril. 

La resolució relativa a aquestes dates està en tràmit de publicació al 
DOGC, segons comunica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
a la seva pàgina web “Estudiar a Catalunya”.  

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.  

 

Exposició 

Il·lustracions d’Imma Bou  

Aquest mes de març estaran exposades a la sala gran del Centre Cívic 
il·lustracions de l’artista Imma Bou. 

 

 

Medi Ambient 

 

Recollida a domicili de residus voluminosos 

Com s’ha d’actuar en cas de necessitar aquest servei? 

1. Telefonar directament a l’empresa NORA: 902 103 493 (de 8 a 15 h), 
o bé a l’Ajuntament, al 972 42 22 96.  

2. Identificar-se, indicar el tipus de residus que cal recollir (mobles vells, 
sofàs, matalassos, electrodomèstics grossos...) i l’adreça del domicili on 
s’ha d’efectuar la retirada.  

3. Caldrà que traieu els voluminosos al davant del vostre domicili la nit 
abans del dia de la recollida, que es realitza cada primer dijous de 

mes.  

Deixalleria mòbil 

Per a residus de mida més reduïda (electrodomèstics petits, bombetes, 
fluorescents, oli de cuina usat...), podeu fer ús de la deixalleria mòbil el 
primer dimecres de cada mes al davant de l’envelat de Bonmatí. 

L’horari del servei és: 

-De juny a agost: de 8 a 15 h 

-De setembre a maig: de 8 a 14 h i de 16 a 19 h 

 

Contenidor de poda i esporga 

El contenidor per a restes de poda i esporga està situat al final del 
carrer del Molí (zona industrial de la Colònia). 

Per llençar les restes de poda i esporga, cal demanar la clau a 
l’ajuntament per obrir el cadenat que tanca l’accés al camp on hi ha el 
contenidor. 

 

Medi Ambient 

Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals  

Del 15 de març al 15 d'octubre, queda  prohibit en els 
terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i 
en la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc 
sense autorització o fer qualsevol activitat que pugui ser 
l’origen d’un incendi.  

Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de sol·licitud (es pot 
descarregar del lloc web gencat.cat) i presentar-lo a l'ajuntament, que 
el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura de la 
Generalitat. 
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Medi Ambient 

Campanya de cens d’animals domèstics del 2016 

Per actualitzar les dades del Cens municipal d’animals de 
companyia, cal que els propietaris/es de gossos, gats o fures es 
dirigeixin a les oficines municipals per comunicar l’alta o qualsevol 
altra modificació de les dades ja existents (la baixa o un canvi de 
domicili o de propietari). 

Per censar per primera vegada una mascota cal aportar la cartilla 
sanitària i les dades del microxip de l’animal. La inscripció és totalment gratuïta.  

Cal recordar que tenir identificats i censats els animals de companyia és obligatori. 
No tenir inscrit un gos, un gat o una fura en el cens municipal es considera una 
infracció, que pot comportar una sanció de 100 a 400 euros (Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, Text refós de la Llei de protecció dels animals). 

 

Campanya d’esterilització i identificació d’animals 

La FAADA (Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels 
Animals) ha iniciat la 5a campanya "Sóc responsable 2016", 
d'esterilització i/o identificació d'animals de companyia a preus 
promocionals. 

La campanya està en vigor fins al 30 d’ abril. 

Si voleu conèixer els preus màxims establerts per FAADA dins la 
campanya podeu enviar un correu 
a socresponsable@faada.org 

Per a més informació, truca al 936245607 - 936245593 o 
escriu al correusocresponsable@faada.org 

Per a més informació: www.socresponsable.org 

 

Lleure 

XXX Campaments de Ribelles (Alta Garrotxa) 

Del 27 de juny al 7 de juliol. 

Per a joves de 12 a 16 anys. 

Iniciació a l'excursionisme, escalada, espeleologia, descens 
de barrancs... al cor de l’Alta Garrotxa. 

Preu: 375 euros 

Places molt limitades: 25 joves, en un únic torn 

Més informació i inscripcions: www.cesjll.com 

Ho organitza: Colla Excursionista de Sant Julià del Llor  

 

Activitats 

Aplec de Calders 

Diumenge 3 d’abril.  

Programa:  

- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del 
davant de l'església de Bonmatí  
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de 
Calders  
- A la sortida, pica-pica per als assistents 
- A les 2 del migdia, dinar al Centre Cívic de Bonmatí. 

Més detalls, en programes a part. 

Més informació al correu electrònic: novafrontera@gmail.com  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Activitats 

Excursió a la Conca de Barberà 

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

Programa: 

1a parada: Àrea de serveis de l’autopista. Esmorzar a 
càrrec de cadascú.  
2a parada: Museu de la Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí.   
3a parada: Museu i Forn del Vidre de Vimbodí. 
4a parada: Dinar. 
5a parada: Visita al Monestir de Poblet. 

Preu i lloc d’inscripcions i pagament, en programes a part. 

Més informació al correu electrònic: novafrontera@gmail.com 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Plens municipals 

El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 9 de març, a les 8 del 
vespre, a la sala de plens municipal.  

 

Horari de les oficines municipals 

Les oficines de l’ajuntament estan obertes 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. 


