
Joventut 

 
Sortida al Teatre d’Olot 

Espectacle: “Mur” (circ) de la companyia Camaleònica Produccions 

Dia: Dissabte 2 de desembre. Sortida a les 18.30 h i tornada a les 21.30 h (l’espectacle 

dura una hora). 

Lloc: Teatre Principal d’Olot 

Preu: 10 euros 

Per a joves a partir de 14 anys d’Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor i Sant Julià del 

Llor i Bonmatí. 

Inscripcions fins al diumenge 12 de novembre a www.laselvajove.cat     

Ho organitza: Oficina Jove de la Selva juntament amb els ajuntaments de Sant Julià del 

Llor i Bonmatí, Amer, Anglès, la Cellera i Osor. 

 

Activitats 

 
Curs de gestió i retoc fotogràfic 

Horari: Els dijous, de 19.30 a 21 h (inici del curs el dijous 16 de novembre)  

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Preu total del curs: 90 euros 

Més informació: 972420484 (Maria), 627692952 (Mei) 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Classes de ioga 

Horari: Els dilluns i dijous, de 19 a 20.15 h  

Lloc: Esplai de Sant Julià 

Preu mensual: 25 euros 

Més informació: Tel. 669744495 /  to.sm@hotmail.com 

Ho organitza: Associació Germinal 

 

Classes de Pilates 

Horari: Els dimarts, de 18 a 19 h, i els divendres, de 19 a 20 h  

Lloc: Esplai de Sant Julià 

Preu mensual: 25 euros 

Més informació: Tel. 609485364 

Ho organitza: Associació Germinal 

Consistori 

Relleu a les regidories d’Hisenda, Cultura i 
Ensenyament  

La primera tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Cultura i 

Ensenyament, Gemma Domínguez Garangou, ha presentat la 

renúncia al càrrec i serà substituïda per Raül Recasens Ferrer, d’acord 

amb l’ordre de la llista presentada pel Grup Independent en les 

últimes eleccions municipals. Raül Recasens prendrà possessió del 

càrrec en el ple que se celebri immediatament després dels tràmits 

administratius necessaris perquè es pugui dur a terme el relleu. 

La regidora Gemma Domínguez fa públic aquest escrit en què exposa 

el motiu de la seva decisió: 

Benvolguts amics, companys i coneguts, 

Em dirigeixo a vosaltres com a regidora de l’Ajuntament de Sant Julià 

del Llor i Bonmatí per comunicar-vos que ha arribat el moment de dir-

vos adéu i acomiadar-me de tots vosaltres. 

Molts ja sabeu que des del mes de juliol visc a Calella de Palafrugell, 

començo una nova etapa personal i professional i aquesta situació 

m’impedeix seguir com a regidora.  

Així mateix no cal dir que la meva feina en aquest Ajuntament no 

hauria possible sense l’ajuda de totes les àrees de l’Ajuntament. Gent 

fidel, compromesa, seriosa i responsable que s’esforça dia a dia 

perquè les coses surtin bé. Moltes gràcies per tot! 

I què puc dir dels companys i amics regidors? Que m’emporto una 

part important de tots ells, hi ha hagut moments complicats, decisions 

complexes, jornades intenses, discussions, acords, experiències, però 

sobretot una gran amistat. Moltes gràcies per haver-me deixat formar 

part d’aquesta experiència, que realment ha valgut la pena. 

No vull oblidar-me de donar les gràcies a les persones més importants 

per a mi, la meva família, amb una menció especial per la meva filla 

Xènia, que han estat al meu costat tots aquests anys, ajudant-me i 

donant-me suport incondicionalment. Sense vosaltres no hauria estat 

possible. 

No vull acabar sense dir-vos que a partir d’ara viuré la política des de 

l’altre costat, però no per això deixaré de defensar les meves 

llibertats. No penso cedir a les pressions de l’Estat espanyol, seguiré 

lluitant per la República Catalana perquè, com diu Jordi Cuixart, 

“sense lluita no hi ha conquesta”. 

 

Visca Sant Julià del Llor i Bonmatí ¡ Visca Catalunya Lliure! 

 

Gemma Domínguez Garangou 
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http://www.laselvajove.cat/
mailto:to.sm@hotmail.com


Ordenances Fiscals 

Augment de la taxa d’escombraries 

En el ple extraordinari celebrat el dia 31 d’octubre del 2017, es va portar a 

aprovació un increment del 7,53% de la taxa per la prestació del servei de gestió 

de residus municipals per a l’exercici del 2018.  

Aquest augment respon a la puja comunicada pel Consell Comarcal de la Selva, 

administració a qui aquest Ajuntament té delegada la competència d’aquesta 

gestió. 

D’aquesta manera, el 2018 el preu previst de la gestió de residus per cada 

habitatge serà de 178,08 € a l’any, repartit en quatre trimestres. 

Cal dir que la fracció que provoca el major increment del preu és la de la 

resta (contenidor gris). Per aquest motiu és molt important que separem 

els residus que poden anar a altres contenidors (paper i cartró al contenidor 

blau; envasos de plàstic, llaunes, brics.., al contenidor groc; vidre al contenidor 

verd; restes orgàniques –d’aliments, de jardineria....–, al contenidor marró, i 

altres elements –mobles, electrodomèstics, material informàtic, joguines...-, a la 

minideixalleria del primer dimecres de cada mes). D’aquesta manera reduirem el 

pes del contingut dels contenidors grisos, que són els que provoquen l’augment 

del preu que es paga per l’entrada dels camions a l’abocador. 

 

Taxa pels nínxols del nou columbari 

Aquest any l’Ajuntament ha fet construir en el cementiri de Bonmatí un 

columbari amb 30 nínxols, destinats a guardar les urnes amb les cendres d’una 

persona difunta. En el ple extraordinari celebrat el dia 31 d’octubre del 2017, es 

va portar a aprovació afegir de cara al 2018 una taxa per l’adquisició d’aquests 

nous nínxols dels columbaris.  

Així, el preu previst d’adquisició d’un nínxol del columbari nou queda establert en 

323,81 €. 

I el preu previst de la taxa anual per la conservació i el manteniment del nínxol 

del columbari i les instal·lacions és de 8,50 €. 

 

Salut Comunitària 

Vacunació contra la grip 

Fins al mes de desembre es mantindrà vigent la campanya 

de vacunació contra la grip. 

Les persones que encara no s’hagin vacunat, poden 

demanar hora a la infermera de capçalera. 

Els usuaris de Sant Julià del Llor i Bonmatí poden sol·licitar 

la vacunació tant al Consultori de Bonmatí (dilluns i dijous al 

matí) com al CAP d’Anglès (dimecres i dimarts a la tarda). 

Ràdio Bonmatí 

 
Programació 2017/18 

Dilluns 21 h La Moixiganga (infantil). Amb Moisès Burch 

Dimecres 21 h Birdland (jazz i blues). Amb Jaume Datsira 

Dijous 21 h Ruta 66 (música americana). Amb Pitu dos Santos 

Divendres 

18 h Posa’t al dia. Programa conduït per Xavier Sarsanedas 

19 h El Castor Radiofònic (actualitat de l’escoltisme gironí). 

Cada últim divendres de mes. Programa conduït per Eloi 

Guerrero. 

 

 

Dissabte 

09 h Compàs de cobla. Amb Jordi Canaleta 

11 h Posa’t al dia (repetició) 

12 h Cara B (música rock). Cada 3r dissabte de mes. Amb Jordi 

Arbat i Albert Montalbán 

18 h The Influencers. Amb Nil Marbà 

 

 

Diumenge 

08 h Església viva. Amb Àngel Rodríguez 

09 h Compàs de cobla (repetició) 

11 h El Castor Radiofònic (actualitat de l’escoltisme gironí). 

Cada últim diumenge de mes (a partir del novembre). 

Programa conduït per Eloi Guerrero. 

21 h Birdland (repetició) 

 

Ràdio Bonmatí sorteja dues paneres 

Aquest mes de novembre, al Centre Cívic ja es poden fer les apostes, amb el 

donatiu de 2 euros per aposta, per al sorteig de les dues paneres que prepara Ràdio 

Bonmatí. 

Cada panera inclou una espatlla de pernil i un sopar per a dues persones.  

El sorteig es realitzarà al desembre, en el tradicional programa especial de Nadal.   

 

Activitats 

1r Torneig Shippodori i Kata Solidària 

El diumenge 26 de novembre, de 10 del matí a 1 del migdia, al Pavelló de Bonmatí.  

Torneig d’arts marcials organitzat per recaptar fons per a l’associació AFANOC 

(Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya). 

Ho organitza: Club Tai Jitsu de Lloret de Mar amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

 


