Ensenyament

Activitats

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi

1r Taller de Defensa Personal Femenina
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es portarà aquest taller de
Defensa Personal Femenina.

Ho organitzen: Tai Jitsu Bonmatí i Tai Jitsu Lloret, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Taller de costura
Els dimecres, del 14 de març al 25 d’abril del 2018 (excepte el dia 28
de març). De 9.15 al 10.45 h, al Centre Cívic de Bonmatí
Gratuït i obert a tothom
Cal portar material bàsic (tisores, agulles, didal...)
Inscripcions: 607 542 245 (Xicu Caparrós)
Ho organitza: Càritas Diocesana de Girona i Càritas Parroquial de Bonmatí

Aplec de Calders
Diumenge 18 de març.
Programa:
- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del davant de
l'església de Bonmatí
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de Calders
- A la sortida, pica-pica per als assistents
- A les 2 del migdia, dinar al Centre Cívic de Bonmatí:
. Menú adults: 18 euros socis Nova Frontera – 20 euros no socis
. Menú infantil: 9 euros
Venda de tiquets per al dinar: Centre Cívic (fins al dimecres 14 de març)
Després del dinar, CONCERT D’HAVANERES DE LA CORAL IPSO LAURO de Bonmatí.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

FULL INFORMATIU

Inscripció gratuïta a la pàgina del Facebook de Tai Jitsu Bonmatí
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Dijous 8 de març, de 18 a 20 h, al Pavelló de Bonmatí.

El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle
d'educació infantil (P3, P4 i P5) i primària s'iniciarà a finals de
la primera setmana o la segona d'abril, tal com ha anunciat el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
D’aquesta manera, el Departament redueix el calendari del
procés gairebé un mes.
Si voleu tenir més informació, podeu entrar a la pàgina web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general
Mitjans de contacte de l’escola Sant Jordi:
Tel. 972 42 10 70 / Correu electrònic: b7000123@xtec.cat

Plens municipals
Sessió ordinària
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 14 de
març, a les 8 del vespre, a la sala de plens municipal.

Medi Ambient
Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals
Del 15 de març al 15 d'octubre, queda prohibit en
els terrenys forestals (poblats o no per espècies
arbòries) i en la franja de 500 metres que els
envolta, encendre foc sense autorització o fer
qualsevol activitat que pugui ser l’origen d’un
incendi.
Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de
sol·licitud (es pot descarregar del lloc web gencat.cat) i presentar-lo a
l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament
d'Agricultura de la Generalitat.

Taller d’automaquillatge
Dimarts 20 de març, de 17.30 a 19.30 h, al Centre Cívic de Bonmatí
Maquillatge correctiu: ulleres i bosses. Ulls de festa i per a ocasions especials.
Taller obert a totes les edats, a càrrec de Sílvia Pérez Balsebre
Inscripció al taller: 10 euros socis – 12 euros no socis
Inscripcions i més informació: 972 42 04 84 (Maria), 627 692 952 (Mei)
Ho organitza: Assoc. Nova Frontera

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.

Medi Ambient

Activitats
Excursió al Monestir de les Avellanes

Vespa asiàtica (Vespa velutina)

Està prevista una sortida pel dissabte 28 d’abril al Monestir de les Avellanes, a Os de
Balaguer (Noguera).
Més informació en el Full Informatiu del mes d’abril.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Susqueda – 50 anys de la presa
Visites a la Sala de Columnes de la Presa
Per poder visitar la Sala de Columnes de la Presa de Susqueda, cal fer la inscripció per
internet a la pàgina web http://www.susqueda.cat.
Les visites previstes (3 visites per dia, a les 9 h, a les 10:30 h i a les 12 h) són:
– Abril: dissabte dia 14 (les inscripcions per a aquest dia s’obriran el 18 de març).
– Maig: Dissabte dia 12.
– Juny: Dissabte dia 9.
– Juliol: Dissabte dia 7.
– Agost: Dissabte dia 11.
– Setembre: Dissabte dia 8.
– Octubre: Dissabte dia 13.
Aspectes que cal tenir en compte:








El cicle de la vespa asiàtica comença a la primavera, quan les vespes reines surten de
la hibernació i inicien una nova colònia que esdevindrà el típic niu en forma de bola
penjat a la part alta d'un arbre. Aquests nius poden mesurar més de 60 centímetres.
Aquests nius acaben la seva activitat pels volts de l'octubre en zones fredes o poden
restar actius fins al desembre. Quan s'acaba l'activitat el niu es va deteriorant amb les
ventades i acaba esmicolant-se i caient a terra.
Abans que el niu deixi d'estar actiu surten noves vespes reines que hibernaran i
fundaran noves colònies l'any següent.
Cal tenir present que els nius no sempre estan penjats dalt d'arbres, també se n'han
trobat en façanes d'edificis i en marges de pistes forestals o murs de
pedra seca.



Hi ha una capacitat màxima de 25 persones per visita.
El preu de la visita és de 2€ per persona. Els menors de 6 anys tenen accés gratuït.
Cal omplir el formulari a la página web individualment
Cal inscriure a tothom, menors i nadons inclosos.
En el moment de realitzar la inscripció cal especificar l’hora de la visita.
És obligatori mostrar el DNI a l’entrada (excepte menors).
El formulari de cada mes s’obrirà 3 setmanes abans de la visita i es tancarà la
setmana anterior a la visita.
Cal ser a lloc 15 minuts abans de l’hora establerta.

Medi Ambient
Si això ho fes a casa teva, ho netejaries?
El poble també és casa teva...
Mantingues netes d’excrements les voreres, les
zones verdes, les zones industrials... Gràcies!

