
Activitats 

 

Espectacle infantil i sopar per la Cavalcada 2017 

Dissabte 19 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat 

• Espectacle infantil amb Els Trambòtics 

• Tot seguit, botifarrada. 

Més detalls, en programes a part.  

Els beneficis d’aquesta activitat es destinaran a la cavalcada 

de Reis del 2017. 

Ho organitza: Grup Il·lusió 

NOTA: El Grup Il·lusió informa que s’ha constituït una nova junta de l’associació, 

amb la Dolors Garangou com a presidenta, l’Imma Casacuberta com a secretària 

i l’Iris Planchart com a tresorera.  

 

Anar-hi Anant amb La Marató 

Diumenge 11 de desembre, a les 9 del 

matí, a l’envelat  

Caminada fins a la capella de Sant Julià. 

Caldo a la capella i esmorzar a l’arribada, 

a l’envelat 

Donatiu: 5 euros  

Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3, que aquest any 

dedica la seva campanya als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 

traumàtiques  

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant, amb la col·laboració de la Parròquia de 

Sant Julià del Llor, el CAP d’Anglès i Imma Bou  

 

 

Exposició en record de Társila Marcos 

A la sala gran del Centre Cívic de Bonmatí, estan exposades pintures de Társila 

Marcos (“la Tarsi”), veïna i mestra de Bonmatí. 

 

Salut 

 Donació de sang 

El dimarts 29 de novembre, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, al Centre 

Cívic de Bonmatí, extracció de sang als donants voluntaris.  

Consistori 

Relleu a les regidories d’Hisenda, Cultura i 
Ensenyament  

La fins ara 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 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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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 columbaris.  

Així, el preu previst d’adquisició d’un columbari nou queda establert en 323,81 €. 

I el preu previst de la taxa anual per la conservació i el manteniment 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 per al sorteig 

de les dues paneres que prepara Ràdio Bonmatí. 

Les paneres (cada panera inclou una espatlla de pernil i un sopar per a dues 

persones) s’exposaran al Centre Cívic, on fent un donatiu de 2 euros per aposta 

podreu entrar en el sorteig.  

Els guanyadors es donaran a conèixer al desembre, en el tradicional programa 

especial de Nadal.   

Les apostes es podran fer fins al dijous 22 de desembre al migdia. 

- Totes les persones que participin en alguna de les activitats que s’hi duguin a 

terme. 

Per als usuaris particulars, les taxes i el preus públics per la utilització de l'Esplai 

s’exigiran segons el que disposin les ordenances vigents (actualment, 8 

euros/hora). En cas de no disposar d’assegurança de responsabilitat civil, a més, 

els usuaris particulars hauran d’abonar una fiança de 200 euros en previsió de 

possibles desperfectes en les instal·lacions i en el material del local. 



Per obtenir l’autorització per a l’ús del local s’haurà de formular la sol·licitud a 

l’Ajuntament, emplenant l’imprès establert i aportant totes les dades 

d’identificació necessàries, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils al dia 

sol·licitat. 

Una vegada realitzada l’activitat i un cop supervisat l’estat de les instal·lacions, 

es procedirà, si escau, a la devolució de la fiança. 

 

“Defensem les nostres institucions” 

Bus per anar a Barcelona el 13-N 

Diumenge 13 de novembre, a les 12 del migdia, hi haurà concentració a 

Barcelona (a les Fonts de Montjuïc – avinguda Maria Cristina) per expressar el 

suport a les institucions catalanes i denunciar la judicialització de la política, 

sobretot arran de la querella contra la presidenta del Parlament, Carme 

Forcadell, però també l'expresident Artur Mas, les exconselleres Joana Ortega i 

Irene Rigau, i càrrecs electes municipals. 

Per anar fins a Barcelona, s’ha organitzat un servei de bus que sortirà d’Anglès el 

mateix dia 13 a les 9.30 h del costat del supermercat Maxi Dia. 

La venda de tiquets per al bus (10 euros, inclou anada i tornada) es pot adquirir 

a la llibreria Ca la Nati d’Anglès. 

El servei de bus està organitzat per l’Assemblea Local de l’ANC “Anglès per la 

Independència”. 

Joventut 

Concurs de logotip 

El Consell Comarcal de la Selva convoca un concurs per al disseny del logotip de la 
celebració dels 50 anys de la construcció de l’embassament i la presa de Susqueda. 

Per participar-hi cal complir els requisits següents: 

- Hi podran participar totes les persones d’edats compreses entre els 12 i els 18 
anys (ambdós inclosos) 

- Les obres han de ser originals, és a dir, que no hagin obtingut mai cap premi ni 
hagin estat publicades en cap mitjà de comunicació. 

El premi al logotip guanyador serà un val per valor de 300 euros per adquirir llibres, 
música, material educatiu i/o informàtic, etc.  

El lliurament del premi serà dintre dels actes de la Fira de Sant Antoni d’Anglès, que 
tindrà lloc els dies 14 i 15 de gener de 2017. 

Les propostes es poden presentar a la seu del Consell Comarcal de la Selva, a Santa 
Coloma, o bé a qualsevol ajuntament dels pobles que formen part del Consorci Ter-
Brugent. 

El termini d’admissió d’originals és fins el dijous 5 de gener de 2017 a les 14 hores. 

Més informació: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/198/201619808534.pdf 

 

Medi Ambient 

Sancions per abandonament de mobles i altres objectes  

 
Recordem que l’abandonament fet per persones 

particulars d’objectes, residus o altres deixalles fora 
dels llocs autoritzats és considerat infracció i pot ser 

sancionat amb una multa que pot oscil·lar entre 120 i 
60.000 euros (art. 76 del DL 1/2009, de 21 de juliol, Text 
refós de la Llei reguladora dels residus).  

Recollida de residus voluminosos 

La recollida de residus voluminosos o de mida gran (mobles vells, matalassos, 

electrodomèstics, fustes, portes, etc.) es fa cada primer dijous de mes.  

Cal sol·licitar prèviament la recollida trucant a l’Ajuntament (972 42 22 96) o 

bé directament a l’empresa que gestiona la retirada de residus, Nora SA (902 103 
493, amb cost de trucada local).  

Haureu de deixar els trastos el dimecres a la nit al davant de la porta de casa vostra 
o en el lloc que haureu concretat en la vostra sol·licitud. 

http://www.ara.cat/politica/TSJC-investiga-querella-Carme-Forcadell-fiscalia-desobediencia-prevaricacio_0_1674432639.html
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/198/201619808534.pdf

