
Cultura 

Jornada d’història 

Dissabte 29 d’abril, a les 12 h, a la Sala de Lectura del Centre Cívic de Bonmatí: 

- Presentació de la revista “Quaderns de la Selva 28”, a càrrec de Joan Llinàs, 

president del Centre d’Estudis Selvatans. 

- Conferència: “Què en queda del camí ral de Girona a Amer”, a càrrec de 

Ricard Teixidor, autor de l’article “El camí ral de Girona a Amer”, inclòs a 

“Quaderns de la Selva 28”. 

- Els descendents de Pere Motjer faran donació d’un quadre i els seus esbossos, 

obra de Xavier Viñolas, fet amb motiu de les Trobades d’Ex-alumnes de les 

Escoles de Bonmatí. Aquest acte s’emmarca en la celebració dels 80 anys de 

la revista “L’Amic”. 

Ho organitza: Regidoria de Cultura  

  

Activitats 

9è Concurs de Pintura Ràpida 

Dilluns 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 h.  

Més informació detallada en programes a part.  

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí. 

 

34è Aniversari de la Constitució del Municipi 

Festa de la Segregació 

Diumenge 7 de maig, festa a l’església de Sant Julià. 

Programa en el Full Informatiu del mes de maig. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Activitats 

Excursió a Barcelona 

Està prevista una sortida pel dissabte 20 de maig a Barcelona. 

Més informació en el Full Informatiu del mes de maig.   

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Equipaments municipals 

Inauguració del Pavelló 

El diumenge 2 d’abril, a les 17.30 h, tothom està convidat a la 

inauguració del pavelló poliesportiu de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Programa: 

- Parlaments 

- Actuació de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà (“Concert de les 

músiques de Catalunya”) + Quim Mandado 

- Refrigeri  

 

Hisenda 

Calendari del contribuent 2017 

En el quadre següent consten els períodes de pagament voluntari dels 
tributs municipals del 2017:  

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.  

 

Salut 

Curs gratuït per a l’ús del desfibril·lador 

Curs gratuït de 3 hores per aprendre a aplicar els 

protocols de suport vital bàsic i fer ús dels desfibril·ladors 

externs automàtics (DEA). 

Data: 10 de maig  

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Horari: 17 a 20 h  

Inscripcions: Fins al 3 de maig o fins a cobrir les places (12). 

Podeu trobar més informació i fer la sol·licitud en el següent enllaç 

https://www.dipsalut.cat/cataleg-formacio 
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https://www.dipsalut.cat/cataleg-formacio


Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi  

Fins al 4 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. 

 

Medi Ambient 

Portes obertes al Parc Mediambiental de la Selva 

Dissabte 1 d’abril, al Parc Mediambiental de la Selva, a Can 

Barromba (Santa Coloma de Farners): 

A partir de les 10 h: Visites i tallers als diferents espais del 

Parc. “La deixalleria i l’embarbussament de les deixalles”, “La 

història de Can Barromba i el joc de les RRR”, “La planta de 

compostatge i l’abocador clausurat”, “Taller de joguines 

elèctriques modificades” i exposició “Dóna la volta als residus”. 

Hi haurà: 

-Sessió tècnica sobre l’ús del compost amb explicacions sobre 

com aplicar el compost i trucs per ser un bon compostaire, a 

càrrec del mestre jardiner Fermí Lucas.  

-Mostra de joguines modificades dels Luthiers Drapaires, una 

mostra d’invents que combinen la imaginació i l’electrònica. 

Inflable amb tobogan per als més petits, vermut concert per als més animats amb 

música brasilera i piscolabis per a tothom. 

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i Nora Serveis Mediambientals. 

 

Joventut 

Disseny del mocador de la Festa 

Ja s’acosta la festa major de Bonmatí i la regidoria de Joventut té previst tornar a 

convocar un concurs juvenil per decidir el disseny del mocador que es repartirà per 

la festa jove. Aneu pensant un disseny!  

Bases i més informació, pròximament a la web i al Facebook de l’Ajuntament.  

 

Sant Jordi 

L’Associació Nova Frontera comunica que per Sant Jordi, diumenge, muntarà les 

parades de roses com cada any. 

Joventut 

Tallers 

Tallers per aprendre tècniques d’escriptura i fotografia. 

 El dimarts 4 d’abril, a les 17 h, a la Sala de Lectura d’Amer, taller de 

microrelats per a joves, a càrrec de la Factoria de Lletres. Es treballaran 

tècniques creatives per desbloquejar idees i es farà algun exercici pràctic. 

 El dijous 6 d’abril, a les 17 h, a la Biblioteca Colldegria de la Cellera, taller de 

fotografia amb mòbil, a càrrec de Marc Rovira. Breu introducció a l’Instagram 

i alguna app més que es complementa bé amb la primera, per després 

centrar-se en la pràctica, sobretot de retrats i fotografia urbana. 

Inscripcions (fins al 31 de març): www.laselvajove.cat 

 

III 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 12 a 16 anys (nascuts entre 2001 i 2005)  

Jov 2: de 17 a 20 anys (nascuts entre 1997 i 2000)  

Jov 3: de 21 a 25 anys (nascuts entre 1992 i 1996)  

Premi: 150 euros al primer de cada categoria 

Termini de lliurament dels microrelats: Dia 13 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 

 

III Concurs Fotogràfic Juvenil 

Modelitat: Fotografies realitzades tant amb el telèfon mòbil com amb càmera 

Tema: Lliure.  

El concurs és obert a qualsevol persona jove que estigui empadronada als municipis 

del Ter-Brugent  i que  tinguin entre 12 i 25 anys 

Termini de lliurament de les fotografies: Dia 13 d'abril, a les 12 h 

Bases i inscripcions: www.laselvajove.cat  

 

 Dimecres 26 d'abril, a les 19 h, al Centre Cívic de Bonmatí, entrega de premis del 3r 

Concurs Literari Juvenil i el 3r Concurs Fotogràfic Juvenil Ter-Brugent. 

http://www.laselvajove.cat/
http://www.laselvajove.cat/
http://www.laselvajove.cat/

