Convocatòria d’eleccions

Activitats

Dissabte 16 de desembre, d’11 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic.
Taller gratuït per a majors de 12 anys.
Inscripcions: 620 203 300 o tbaldiz@selva.cat

Concert de nadales i Torronada
Dissabte 16 de desembre
A les 7 de la tarda, Cantada de Nadales a l’església de Bonmatí amb la Coral Ipso Lauro i
alumnes de l’escola Sant Jordi.
En acabat, Torronada al Centre Cívic.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

El dia 17, Anar-hi Anant amb La Marató de TV3
Diumenge 17 de desembre, a les 9 del matí, al pavelló.
Pujada a la capella de Sant Julià. Caldo a la capella i
esmorzar a l’arribada, al pavelló.
Donatiu: 5 euros
Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3.
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Julià
del Llor

CF Bonmatí
Sorteig d’una panera
El CF Bonmatí sorteja una panera que inclou un televisor. Podeu fer les apostes
al Centre Cívic.

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Regidoria de Joventut

El sorteig de la panera es farà al pavelló durant la quina del dia 7 de gener.

Deixalleria i Recollida de trastos vells
La deixalleria mòbil i la recollida de trastos vells serà el dijous 7 de desembre.

Plens Municipals
El pròxim ple ordinari se celebrarà el dimecres 13 de desembre, a les 8 del vespre, a la
sala de plens municipal.

Medi
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Taller de postals de Nadal amb Scrapbook

El pròxim dijous 21 de desembre, la mesa electoral per a les votacions
estarà situada al CENTRE CÍVIC de Bonmatí.
L’horari d’obertura de la mesa serà de les 9 del matí a les 8 del vespre.
Vot per correu de les persones que NO resideixen a l’estranger:
-Sol·licitud: El termini de sol·licitud del vot per correu finalitza l’11 de
desembre. Per sol·licitar el vot per correu, us heu d’adreçar, personalment,
a qualsevol oficina de Correus i emplenar l’imprès de sol·licitud del
certificat d’inscripció en el cens electoral. Heu d’acreditar la vostra identitat
amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir (en cap cas s’admetran
fotocòpies).
- Enviament del vot: La delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral
us trametrà per correu certificat, entre l’1 i el 14 de desembre, un sobre
amb la documentació necessària per votar. Per enviar el vot, tindreu de
temps fins al dilluns següent, 18 de desembre, en l’horari habitual
d’obertura de l’oficina postal (com a màxim fins a les 14 h).

Medi Ambient
Campanya “Identifica’m. Posa’m el xip”
El Consell Comarcal de la Selva ha posat en marxa una nova campanya
destinada a fomentar la identificació i el cens d’animals de companyia amb
els municipis de la zona del Ter Brugent. Aquesta nova campanya, que es
farà conjuntament amb els ajuntaments, la Diputació de Girona i el Centre
Veterninari VetMòbil, es durà a terme durant tot el mes de desembre. El
calendari dels 13 serveis d’identificació és el següent:

Medi Ambient

Ràdio Bonmatí

MIRA TOT EL QUE PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA MÒBIL...
Oli vegetal usat

Sorteig de dues paneres
El dia 22 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, en el
programa especial de Nadal de “Posa’t al dia”, es farà el sorteig
de les dues paneres que ha preparat Ràdio Bonmatí.

Fluorescents i
bombetes

Les paneres (cada panera inclou una espatlla de pernil i un sopar
per a dues persones) estan exposades al Centre Cívic.
Oli mineral

Petits electrodomèstics
i aparells informàtics i
telefònics

Les apostes es podran fer fins al dijous 21 de desembre al vespre.

Material informàtic
Esprais

“El Patge Reial en antena”

Roba i calçat usat

El 30 de desembre del 2016, a les 7 de la tarda, per Ràdio Bonmatí
(107.1 FM), el Patge Reial Xalimardim, ambaixador reial de Ses
Majestats els Reis d’Orient, dirigirà unes paraules als nens i nenes.
Piles

Voleu que el Patge Reial digui unes paraules al vostre fill o filla?

Pintures

Si voleu donar permís perquè l’Ambaixador Reial es dirigeixi per ràdio personalment al
vostre fill o filla, podeu omplir el formulari que trobareu entrant a la web
www.radiobonmati.net.
Tòners i
cartutxos de tinta

Dissolvents i coles

Fitosanitaris

Plàstics

L’Ambaixador Reial farà recomanacions particulars a cada nen i nena per tal que Ses
Majestats els Reis d’Orient estiguin contents i siguin esplèndids el dia que passin per
casa vostra.
Si voleu rebre informació podeu trucar o enviar un whatsapp al 627 692 952 o enviar
un correu electrònic a radiobonmati@gmail.com .

grossos

Medicaments i
cosmètics

“El Patge Reial en antena” es repetirà el dia 1 de gener, a les 7 de la tarda.
El programa es podrà seguir pel dial 107.1 FM de la ràdio o per internet entrant a la
web www.radiobonmati.net.

Joguines velles...
Vidres plans, miralls...

Tradicions

Ferralla, bicicletes...

LA DEIXALLERIA, LA TROBAREU CADA PRIMER DIMECRES DE MES (NO FESTIU),
DAVANT DE L’ENVELAT DE BONMATÍ: · De 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Fanalets de la Puríssima

AL

I SI EL QUE TENIU A CASA SÓN TRASTOS VELLS O
ELECTRODOMÈSTICS GRANS PER LLENÇAR...
Truqueu a l’Ajuntament (972 42 22 96) i digueu on voleu que us ho passin a recollir. Ho haureu de
treure al carrer el primer dimecres de mes següent i ho vindran a buscar el dijous a primera hora
LES RESTES DE PODA I ESPORGA S’HAN DE PORTAR AL CAMP SITUAT AL FINAL DEL CARRER DEL MOLÍ (EN
DIRECCIÓ AL RIU): cal demanar la clau a l’ajuntament per obrir el cadenat que tanca l’accés al camp.
Està prohibit llençar-hi runa, ja que la runa ha d’anar a un gestor autoritzat. La deixalleria mòbil tampoc està autoritzada
per recollir runa.

El dia 7 de desembre, quan es faci fosc, és el dia que s’encenen els fanalets de la
Puríssima, que es posen als balcons i les finestres de les cases. Trobareu fanalets en
establiments del poble.
L’Associació Nova Frontera agraeix la col·laboració dels veïns en aquesta tradició.

Història
“Quaderns de la Selva”
El Centre d’Estudis Selvatans ha dipositat a l’establiment La Botiga (plaça Don Manuel)
el número de la revista “Quaderns de la Selva” on apareix l’article sobre “El camí ral
de Girona a Amer”, de l’historiador Ricard Teixidor, per a qui vulgui adquirir-la.

