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Brigada de Treball i Formació
Des de finals de juny un grup de treballadors del programa Treball i
Formació de la comarca de la Selva estan pintant les parets interiors de
l’escola Sant Jordi. L’equip que durant 3 setmanes estaran treballant al
col·legi formen part del programa Treball i Formació, impulsat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el SOC i el
Consell Comarcal de la Selva. Gràcies a aquesta iniciativa s’ha pogut donar
feina a 42 persones amb dificultats d’inserció laboral que, des del mes de
març passat, han estat treballant als municipis de la Selva en diferents
projectes de caràcter públic i d’interès social. D’aquestes 42 persones, 12 es
van formar en serveis de paleta i pintura.

Calendari municipal
Festes locals 2018
En l’últim ple municipal es van aprovar les dues festes locals per a l'any 2018
en el nostre municipi, que seran els dies:
-

Dilluns 23 d’abril i

-

Dilluns 21 de maig

Salut
“Un estiu ben fresc”
Algunes recomanacions de CanalSalut.gencat.cat:
· Abaixeu les persianes quan hi toca el sol i obriu les finestres durant la nit
· Refresqueu l’ambient amb ventiladors, aire condicionat...
·Beveu aigua i sucs de fruita. No prengueu begudes
alcohòliques
· Refresqueu-vos sovint
· Eviteu els menjars molt calents
· Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor
· Porteu gorra o barret i roba lleugera que no sigui ajustada
· Mulleu-vos una mica la cara i la roba
· Vigileu en els trajectes en cotxe durant les hores de més sol i no deixeu
les finestres tancades quan algú es queda a dins
· Limiteu l’activitat física intensa
Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir
aquests consells.

Activitats
Cinema a la fresca
Tots els divendres del mes de juliol, a les 10 del vespre, a la zona esportiva.
- 7 de juliol: “Un monstruo viene a verme”
- 14 de juliol: “L’Intocable”
- 21 de juliol: “La La Land, la ciudad de las estrellas”
- 28 de juliol: “La bella y la bestia”
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Activitats
5a Marxa de Nit
Dissabte 15 de juliol del 2017. Ruta nocturna de 9 km aprox.
Sortida: a les 10 del vespre, al pavelló de Bonmatí.
Inscripcions: de 9 a 10 del vespre, al punt de sortida.
Donatiu: 5 euros (inclou avituallament, ressopó a l’arribada i petit
obsequi).
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Activitats
Festa de l’aigua
Dimecres 26 de juliol, a la zona esportiva.
De 16 a 19 h, inflables aquàtics
De 19 a 20 h, festa de l’escuma de colors. Música i animació
(El 29 de juny, pel fort vent, es va anul·lar l’activitat i ha quedat ajornada pel 19 de juliol)
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Subvencions
La Diputació de Girona col·labora amb el municipi
La Diputació de Girona a atorgat una subvenció per import de 952,14 euros
per a la renovació del servidor i un equip d'escaneig compatible amb el
gestor d'expedients ofert per la Diputació de Girona, per les oficines
municipals de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

