
34è Aniversari de la Constitució del Municipi 

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

A les 12 del migdia, missa i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí. 

A la sortida, pica-pica per a tothom. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Màgic Raül. Espectacle de màgia 

Divendres 12 de maig, a les 10 del vespre, al pavelló.  

Entrada gratuïta  

Ho organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona 

 

Excursió a Barcelona 

Visita opcional al matí: Sagrada Família o Recinte Modernista de l’Hospital de  Sant 

Pau (cal triar una de les dues visites a l’hora de fer la inscripció; places limitades) 

Visita a la tarda (entrada a càrrec de l’Associació): Refugi Antiaeri 307. 

Sortida: Dissabte 27 de maig, a 3/4 de 8 del matí, de la plaça 

Massana.  

Dinar: ATN Restaurant (baixos de l’Ateneu Barcelonès).  

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

Inscripcions i pagament: Centre Cívic de Bonmatí, fins a l’11 

de maig.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Concert de cant coral. “Saludem la primavera” 

Diumenge 21 de maig, a les 6 de la tarda, a l’església de Bonmatí.  

Entrada lliure. 

Trobada de corals:  

- Coral Rosó d’Osor 

- Cors Alegres d’Anglès  

- Rossinyol de Sales de la Cellera  

- Ipso Lauro de Bonmatí 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Franges de protecció contra incendis 

A partir del pròxim dilluns 8 de maig i fins a la 

finalització dels treballs, l’Ajuntament 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 per deixar lliure 

de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida 

en una amplada de 25 metres, espai que ha de 

constituir la franja de protecció contra els incendis forestals.  

Pel que fa a les edificacions i instal·lacions aïllades (masies, granges, 

etc.), és obligació dels seus propietaris i no de l’Ajuntament l’execució 

d’aquesta franja de protecció. 

Esperem que aquests treballs contribueixin a ser una mesura efectiva 

per prevenir el risc d’incendis. 

 

Subvencions per pagar el lloguer 

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia 

d’ajuts per pagar el lloguer a les unitats de 

convivència que siguin titulars del contracte de 

lloguer del seu domicili habitual i permanent. 

Per poder accedir a aquests ajuts, cal complir, 

entre altres, els requisits següents: 

- cal estar al corrent de pagament dels rebuts, 

- que l’import d’aquests rebuts no superi els 450 euros mensuals i 

- acreditar que els ingressos de la unitat de convivència són suficients 

per poder pagar el lloguer. 

El termini per demanar-los s’acaba el dia 19 de juny de 2017 inclòs. 

Per a més informació i per presentar les sol·licituds, cal adreçar-se als 

Serveis Socials de l’Ajuntament o bé a l’Oficina Comarcal d’Habitatge 

de la Selva (pg. Sant Salvador, n. 25 de Santa Coloma de Farners). 

 

Civisme 

En les darreres setmanes s’han provocat una sèrie de desperfectes en 

propietats particulars i també municipals i d’associacions del poble, 

entre elles les carrosses de la Cavalcada dels Reis. 

Els Mossos d’Esquadra ja estan sobre la pista dels autors d’aquestes 

accions. 

L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana perquè es doni avís 

en cas de veure accions incíviques.  
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El Centre d’Atenció Primària informa: 

Us voleu donar d’alta a “Cat@Salut La Meva Salut”? 

Durant el mes de maig, a la recepció del CAP d’Anglès, el personal d’administració 

us proporcionarà l’accés, personal i instransferible, a l’espai digital Cat@Salut La 

Meva Salut, on trobareu les vostres dades sanitàries, podreu fer consultes i 

realitzar tràmits electrònics. 

 

Què és el Document de Voluntats Anticipades? 

El dimecres 31 de maig, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Joaquim Bauxell 

d’Anglès, xerrada informativa sobre el Document de Voluntats Anticipades, a 

càrrec d’Ester Mayola, referent de gestió i serveis de l’EAP d’Anglès. 

  

2n Concurs de Dibuix de la Festa Major 

La participació és oberta a tots els joves de fins a 25 anys de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí i dels municipis del Ter-Brugent.  

Només es presentarà un dibuix per autor.  

Abans del 10 de maig (inclòs), cal fer arribar la inscripció i el 

dibuix (en format PDF) a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí (presencialment o a info@stjuliabonmati.com) o al regidor 

de Joventut: adam.domenech@stjuliabonmati.com. 

El dibuix guanyador s’estamparà en el mocador de la festa que es repartirà aquest any 

i serà també la portada del programa de la festa major de Bonmatí 2017. 

Podeu consultar les bases a: www.stjuliabonmati.com 

 

Festa Major de Bonmatí 2017 

La festa major se celebrarà els dies 2, 3, 4 i 5 de juny. 

Podreu veure la programació en el programa que rebreu al vostre domicili. 

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

 

Descoberta nocturna per la ruta del Ter 

Dissabte 10 de juny, a les 8 del vespre.  

Anem a trobar ratpenats, granotes i mussols.  

Lloc de trobada: a les antigues escoles del Pasteral. 

Activitat gratuïta, però és obligatori fer inscripció prèvia, abans del 

8 de juny, al tel. 93 850 71 52 o bé activitats@consorcidelter.cat.  

Cal portar llanterna i calçat i roba còmodes.  

Ho organitza: Consorci del Ter, amb la col·laboració de Dipsalut i els ajuntaments de 

Sant Julià del Llor i Bonmatí, Amer, Anglès i la Cellera. 

Casal d’estiu 2017  

Casal del 26 de juny al 31 de juliol a Sant Julià del Llor i Bonmatí.  

- Grups: De P3 a 3r (Itaka el Somiatruites) i de 4t a 2n ESO (esports, bicicletada, 

sortides...). 

- Reunió informativa: Dijous 17 de maig, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic. 

 

 PREUS PER NEN/A 

 26 juny – 31 juliol  3 juliol – 31 juliol Preu / setmana 

ACOLLIDA  

(8-9 h) 
48 € 38 € 12 € 

MATÍ (9-13 h) 190,5 € 152,5 € 46 € 

MENJADOR 

(13-15 h) 

Amb carmanyola 

95,5 € 76,5 € 24 € 

 

* Descompte del 5% en la quota del segon germà 

 

- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, del 18 al 25 de maig, de dilluns a dijous 

de 9 a 13 h i dimecres també de 17 a 20 h. (Cal portar fotocòpia de la targeta 

sanitària, fotocòpia del carnet de vacunes i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 

monoparental, si és el cas) 

 

Direcció tècnica: Anncon 

Ho organitza: Regidoria de Cultura i Ensenyament 

 

Ajuts per a material escolar. Curs 2017/18 

Al juny està previst que s’obri el termini per presentar sol·licituds per obtenir ajuts per 

a material escolar pel curs 2017/18 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.  

Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i 

tota la documentació que cal presentar, 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. 

També es poden consultar les bases al lloc web de 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (e-Tauler).  
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