
Activitats 

 Carnaval 2018 

Diumenge 18 de febrer   

· A les 15.30 h: Concentració i  inscripcions al 

concurs de disfresses al Pavelló. 

· A partir de les 16 h: Rua de carnaval pels carrers 

del poble, disco mòbil i entrega de premis. 

Premis infantils: Millor disfressa individual i de 

grup 

Premis adults: Millor disfressa individual i de grup 

Activitats gratuïtes 

Hi haurà servei de bar al Pavelló. 

Ho organitza: Regidoria de Cultura. 

 

Activitats 

31a Marxa Popular / 7a Trail Anar-hi Anant 

Diumenge 25 de febrer del 2018  

Recorreguts: 

· Marxa: 10 i 15 km aprox. 

· Trail: 25 km aprox. 

Sortida: Davant de l’entrada al Camp de Futbol*, a les 8 h (Trail) i a les 

8.30 h (Marxes). 

Arribada: Pavelló (l’hora màxima d’arribada serà a les 14 h). 

* Per a la sortida dels participants, el tram del carrer Ipso Lauro entre la plaça 

Massana i l’entrada al camp de futbol estarà tallat al trànsit entre les 6 i les 9 del matí. 

Disculpeu les molèsties. 

Les inscripcions (8 euros per internet, 10 euros presencial) es podran fer: 

- A web de la marxa, www.marxabonmati.com, fins al 22 de febrer. 

- El dissabte 24 de febrer, de 17 a 19 h, al Centre Cívic. 

- El mateix dia de la marxa, a partir de les 7 h, al Pavelló. 

La inscripció inclou avituallaments, esmorzar sòlid a l’arribada i obsequi per a tothom.  

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant 

 

Horari de les oficines municipals 

Les oficines de l’ajuntament estan obertes de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del 

migdia i els dimecres també de 5 de la tarda a 8 del vespre. 

Governació 

Nomenament del nou regidor de Cultura   

En el ple ordinari del 22 de novembre del 2017, Raül Recasens Ferrer del 

grup municipal Grup Independent de Sant Julià del Llor i Bonmatí, va 

prendre possessió del càrrec de regidor amb motiu de la renúncia de la 

regidora Gemma Domínguez Garangou. Raül Recasens ha passat a estar al 

capdavant de les regidories d’Hisenda, Ensenyament i Cultura. 

 

50 Anys de la presa de Susqueda 

Presentació de llibre i documental 

Data i hora: Diumenge 11 de febrer, a les 

11.30 h  

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Presentació del llibre “Records de Susqueda 

abans de la Presa”, de Pere Masó i Panella. a càrrec del mateix autor. 

Tot seguit, projecció del documental “Susqueda, un embassament diferent”, 

de Zeba Produccions. 

Presentarà l’acte: Joan Mercader Arimany, exalcalde de Susqueda. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Susqueda 

  

Administració 

Tràmits electrònics 

A la web www.stjuliabonmati.cat, a la finestra de la Seu Electrònica, podeu 

presentar qualsevol sol·licitud, suggeriment o queixa a l’Ajuntament, sense 

necessitat d’haver de desplaçar-vos personalment a les oficines. Els passos 

que cal seguir són els següents:  

- Accedir a www.stjuliabonmati.cat / Seu Electrònica 

- Seleccionar “Instància genèrica” i, després, “Formulari Instància Genèrica” 

- Cliqueu sobre “Empleneu la sol·licitud” 

- Si no disposeu de Certificat Digital, podeu sol·licitar un certificat d’un sol ús 
amb idCatMòbil: empleneu número de DNI + núm. de mòbil i cliqueu sobre 

“Utilitza el meu idCatMòbil” 

- A la finestra de Verificació de la Contransenya introduïu la contrasenya que 

rebreu al mòbil i cliqueu sobre “Verifica” 

- Al formulari que s’obrirà, introduïu totes les dades que es demanen i 
escriviu el motiu de la vostra sol·licitud, suggeriment o queixa. Hi podeu 

adjuntar qualsevol document en format pdf. 

- Un cop emplenada la instància, feu “Continuar”, fins a acabar tots els 

passos per validar el tràmit. 
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http://www.marxabonmati.com/
http://www.stjuliabonmati.cat/


Medi Ambient 

No llencem tovalloletes al vàter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tovalloletes humides ens fan un gran servei i han simplificat les nostres 

tasques domèstiques, però s’han convertit en un residu molt perillós.  

Quan llancem una tovalloleta humida pel vàter iniciem un problema que no 

veiem. No són com el paper de vàter que es desfà. Tot i que moltes són 

biodegradables i alguns fabricants indiquen que es poden llençar pel vàter, no 

s’ha de fer perquè arriben intactes a les depuradores. 

Al llarg del camí es converteixen en una massa compacta que arrossega altres 

residus i que genera embussos a les canonades i grans sobrecostos en el 

sanejament. Uns sobrecostos que acabem pagant entre tota la ciutadania en el 

rebut de l’aigua.  

Saps què ens costa? de 500 a 1.000 milions d’euros l’any a tot Europa! 

Exposició 

Pintures d’Olga Negro 

Dissabte 17 de febrer, a les 18 h 

Al Centre Cívic de Bonmatí 

Inauguració de l’exposició de pintura d’Olga Negro, que 

es podrà veure a la Sala Gran del Centre Cívic fins a 

l’11 de març. 

Nascuda a Barcelona i resident a Sant Antoni de 

Calonge des de fa uns ays, Olga Negro descobreix de 

molt jove la seva habilitat pel dibuix, però no és fins 

passats els 30 que ho reprèn de manera constant. 

S’apunta a classes de pintura, on perfecciona el seu 

dibuix i aprèn a aplicar-li color amb diferents tècniques. Treballant diàriament durant 

anys, acaba formant a poc a poc un estil molt colorit carregat de sentiment. 

Les seves protagonistes, en la majoria dones, van des de l’autoretrat fins a fotos de 

desconegudes que l’inspiren. En la seva etapa actual, dibuixa purament a llapis fent 

contrastar la foscor del grafit amb colors vibrants. Últimament incorpora tècniques 

digitals als seus treballs. En aquesta exposició ens mostra algunes de les obres que ha 

realitzat en l’últim any i mig, des de pintures acríliques de gran format fins a il·lustracions 

amb tècniques mixtes. Cada una de les seves obres porta un trosset d’ella i del moment 

en què van ser realitzades. 

 

Activitats 

Calçotada Popular 

Diumenge 4 març, a les 13.30 h, al pavelló, Calçotada Popular. 

Trobareu més detalls en programes a part que trobareu en les pròximes setmanes en 

diferents establiments del poble. 

 

Ho organitza:  

 

 

  

Cultura 

“L’Amic” del 1937 

A la página web de l’Ajuntament www.stjuliabonmati.cat, a l’apartat L’AMIC, podeu 

fullejar virtualment un facsímil de la revista de “L’Amic” que es va editar l’any 1937. 

Aquesta revista, de la qual l’any passat es van celebrar 80 anys, la van realizar els 

alumnes de l’escola de Bonmatí sota el guiatge del mestre Cèsar Ballesta. 

http://www.stjuliabonmati.cat/

