La Diputació de Girona concedeix 952 euros

Sessió informativa Taijitsu (defensa personal)

Sessió informativa Escola Bàsquet Bonmatí
Tens un fill/a del 2010, 2011 o 2012 que es vol iniciar en el bàsquet? Un jove
experimentat de la vila engega aquest projecte. Us el venim a presentar.
El dijous 14 de setembre, a les 20.30 h, al Centre Cívic de Bonmatí.

Activitats Extraescolars 2017-18 – AMPA
Els interessats podeu enviar un correu electrònic a ampabonmati@hotmail.com
ACTIVITAT

HORARI I DIA

ZUMBA KIDS de 1r a 6è

Dilluns de 16.30 a 18 h

19,00 €

22,00 €

ANGLÈS INFANTIL P3, P4,
P5

Dilluns de 16.30 a 18 h

19,00 €

22,00 €

ZUMBA JÚNIOR P3, P4, P5

Dimarts de 16.30 a 18 h

19,00 €

22,00 €

ANGLÈS de 1r a 6è

Dimarts de 16.30 a 18 h

19,00 €

22,00 €

TEATRE material inclòs

Dimecres de 16.30 a 18 h

23,50 €

26,50 €

MECANOGRAFIA

Dimecres de 16.30 a 17.30 h

35,00 €

38,00 €

Dijous de 12.45 a 13.45 h

25,00 €

28,00 €

19,00 €

22,00 €

MANUALITATS
inclòs

material

MULTIESPORTS

PREU SOCI

PREU NO SOCI

Dijous de 13.45 a 14.45 h
Divendres de 16.30 a 18 h

Donació de sang
El dimarts 26 de setembre, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, al Centre
Cívic de Bonmatí, es farà extracció de sang als donants voluntaris.

Bonmatí CF. Temporada 2017/18
Amistosos pretemporada a casa:

Dissabte 2 set. (19 h): Bonmatí – Sant Gregori
Dissabte 9 set. (18 h): Bonmatí – Les Planes

Partits Lliga 4a Catalana:

Diumenge 17 set. (11 h): Joanetes – Bonmatí
Dissabte 23 set. (16 h): Bonmatí – Les Planes

FULL INFORMATIU

Hi haurà un petit refrigeri per als assistents.

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Setembre 2017. Núm. 72

El dijous 7 de setembre, a les 20 h, al Centre Cívic. L’activitat és oberta a totes les
edats.

La Diputació de Girona ha concedit una ajuda econòmica de 952,14
euros per facilitar l’accés a les noves tecnologies en l’exercici del 2017.
Aquesta dotació ha estat destinada a la renovació del servidor i un
equip d'escaneig compatible amb el gestor d'expedients ofert per la
Diputació
de
Girona
per
a
les
oficines
municipals
de
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Diada Nacional de Catalunya
Per anar l'Onze de Setembre a Barcelona amb bus, podeu comprar el
bitllet i la samarreta a la botiga d’Anglès per la Independència del
carrer de la Indústria, número 73 d’Anglès. Oberta de dilluns a
divendres a partir de les 6 de la tarda.
Sortida d’Anglès: el dia 11 de setembre, a les 12.30 h.
Per a la concentració de la DIADA DEL SÍ de l’11-S
us podeu inscriure a www://si.assemblea.cat
La concentració serà en forma de + i confluirà al
passeig de Gràcia/Aragó de Barcelona.

34è Homenatge a la Gent Gran
Dilluns 11 de setembre del 2017, a 2/4 de 12 del migdia, missa a
l’església de Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí.
El dinar de l’Homenatge serà al restaurant de l’Hotel Samba de Lloret
de Mar.

Plens municipals
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el
dimecres 13 de setembre, a les 8 del vespre, a la sala de plens.

Dispensari Mèdic
Informació de l’EAP
Des de l’EAP Anglès us informem que el Dr. Antoni Viñas ha deixat de
ser el metge de referència de Bonmatí, Sant Julià del Llor i Constantins
i que en poques setmanes s’incorporarà un nou professional.
Gemma Caparrós Boixés, directora EAP Anglès

Taxa per conservació del cementiri
El període voluntari de pagament de la taxa de conservació del cementiri del 2017
serà del 20 de setembre al 20 de novembre. El cobrament domiciliat serà el 10
d’octubre.
Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
- a qualsevol sucursal de CaixaBank (La Caixa) en l’horari d’atenció al públic o
- a les oficines municipals (pl. Don Manuel, 12) de dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda i els dimecres de 5 de la tarda a 8 del vespre (els pagaments es
poden fer amb targeta bancària).

Activitats
Tallers per al curs 2017/18
• Cant coral: dilluns, de 19:30 a 20:30 h, a l’església de
Bonmatí. Gratuït. A càrrec d’Euken I. Ledesma
• Català (escriptura)*: dimecres, de 17 a 18 h, al Centre
Cívic de Bonmatí. Preu (material): 5 euros/trimestre. A
càrrec de Mei Brescó
• Gimnàstica suau (per a gent gran)*: dijous, de 15:45 a 16:30 h, al Centre Cívic

2a fracció de l’IBI

de Bonmatí. Preu: 6 euros/mes. A càrrec d’Elena Martín

Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI) per
domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a fracció de l’IBI
corresponent a aquest any 2017.

• Ioga*: dijous, de 16:30 a 17:45 h, al Centre Cívic de Bonmatí. Preu: 28

Sortida a veure ballet
El divendres 29 de setembre hi ha una oferta per anar en grup a l’Auditori de Girona
a veure el Ballet de Moscou, que representarà l’obra “Don Quixot” (21 h).
Si hi hagués prou demanda, hi ha la possibilitat que surti un autocar de Bonmatí (de
la plaça Massana, a 3/4 de 8 de la tarda). Si no s’arriba al mínim necessari, la
sortida de l’autocar serà a les 8 del davant de l’església de l’Assumpta de Bescanó.
Preu: 23 euros (entrada 20 euros + autocar: 3 euros)
Obert a tothom. Places limitades.
Interessats, podeu telefonar al 627 692 952 (Mei)

euros/mes. A càrrec d’Elena Martín. (Sessió gratuïta el 5 d’octubre)
• Country: divendres, de 19 a 22 h (començament el 22 de setembre), al pavelló.
Preu: 4 euros/dia. A càrrec de Rosa Torrent
Matrícula dels cursos: 10 euros (quota soci). Les persones que ja són sòcies de
Nova Frontera no han de pagar matrícula.
Les activitats estan obertes a totes les edats, excepte la gimnàstica suau.
*Inscripcions abans del 26 de setembre al Centre Cívic de Bonmatí. Places
limitades. En el cas que no s’arribés a un mínim d’inscrits, se suspendria l’activitat.
Inici dels cursos a l’octubre.
Inscripcions: novafrontera@gmail.com. Tel. 972 420 484 (Maria) / 627 692 952 (Mei)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Ho organitza: Associació Nova Frontera i Casal d’Avis de Bescanó

Excursió a Barcelona
Restriccions a la Pilastra de Bescanó
La carretera N-141e al seu pas per la Pilastra es tancarà a partir del pròxim
18 de setembre en horari nocturn (de 22 h a 6 h) entre les nits de
diumenge a dilluns i de dijous a divendres, setmanalment, durant dos
mesos.

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)
A la tarda farem un passeig per Barcelona.
Sortida: Dissabte 30 de setembre, a 3/4 de 8 del matí,
de la plaça Massana.
Dinar: ATN Restaurant (Ateneu Barcelonès).

Exposició

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

Aquest mes de setembre s’exposaran al Centre Cívic de Bonmatí una selecció de
fotografies de les alumnes que van prendre part en el Curs Extraescolar de
Fotografia dut a terme a l’Institut Rafael Campalans d’Anglès el curs 2016/17.

Inscripcions i pagament: Centre Cívic de Bonmatí, del 4
al 14 de setembre.
Ho organitza: Associació Nova Frontera i Casal d’Avis de
Bescanó

