
Activitats 

Gimnàstica suau 

Cada dimarts, de 9.30 a 10.30 h, al Centre Cívic de Bonmatí.  

Les sessions començaran el dimarts 8 de maig. 

Preu: 6 euros/mes (+ matrícula de 10 euros per als 

no socis) 

Inscripcions al Centre Cívic de Bonmatí. 

Ho organitza: Associació Nova Frontera  

 

Activitats 

10è Concurs de Pintura Ràpida 

Dimarts 1 de maig.  

Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure.  

Categories: Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantils.  

Inscripció gratuïta el mateix dia al Centre Cívic, de 9 a 11 h.  

Més informació detallada en programes a part.  

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí. 

 

Activitats 

Excursió a la comarca de la Noguera (Lleida) 

Dissabte 28 d’abril del 2018 

Visita al Monestir de les Avellanes (matí) i al Castell-

Museu de les Campanes d’Os de Balaguer (tarda). 

Hora i lloc de sortida: A les 7:45 h, de la plaça Massana.  

Dinar: Restaurant El Claustre del Monestir de les 

Avellanes. 

Preu: 37 euros (socis Nova Frontera), 40 euros (no socis)  

El preu inclou autocar, les visites i el dinar. 

Inscripcions i pagament: Centre Cívic de Bonmatí, fins al 20 d’abril.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera i Casal d’Avis de Bescanó 

 

Sant Jordi 

L’Associació Nova Frontera comunica que per Sant Jordi, dilluns, muntarà les 

parades de roses com cada any. 

 

Medi Ambient 

Dispensadors de bosses per a excrements i aparcabicis 

La brigada municipal ha instal·lat dispensadors de bosses per a 

excrements dels gossos i aparcabicis a diferents zones del poble. 

Hi ha dispensadors de bosses a la plaça Don Manuel, a la zona 

industrial del Molí, a la plaça dels Pins, a l’avinguda 22 de Febrer, al 

carrer Jordi Pujol i al carrer Nou de Sant Julià. 

També hi ha aparcabicis a la plaça Don Manuel, a la plaça dels Pins, al 

Centre Cívic de Bonmatí i a l'Esplai de Sant Julià. 

Esperem que aquests nous elements del mobiliari urbà siguin útils a 

tothom, i demanem la vostra participació per mantenir el poble net i 

lliure d'excrements d'animals de companyia. 

 
 

Hisenda 

Calendari del contribuent 2018 

En el quadre següent consten els períodes de pagament voluntari dels 

tributs municipals del 2018:  

TIPUS DE 

CONTRIBUCIÓ 

INICI 

PERÍODE 

FINAL 

PERÍODE 

COBRAMENT PEL BANC 

Impost vehicles 15 de març 15 de maig 15 d’abril 

IBI  15 d’abril 15 de juny 15 de maig – 1a fracció 

1 d’octubre – 2a fracció 

XALOC és l’organisme que gestiona els tributs i la recaptació del 

nostre municipi. Per a qualsevol consulta: Tel. 872 081 791 / 

gestiotributaria@xalocgirona.cat 

 

35è Aniversari de la Constitució del Municipi 

Festa de la Segregació 

Diumenge 29 d’abril, festa a l’església de Sant Julià. 

A les 12 del migdia, missa i, tot seguit, concert de la Coral de 

Bonmatí. 

A la sortida, pica-pica per a tothom. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
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Joventut 

IV Concurs Literari Juvenil 

Modalitat: Microrelat en català (màxim 15 línies en paper DIN A4 i cos de lletra 11) 

Tema: Lliure  

Categories: 

Jov 1: de 12 a 16 anys (nascuts entre 2002 i 2006)  

Jov 2: de 17 a 21 anys (nascuts entre 1997 i 2001)  

Jov 3: de 22 a 29 anys (nascuts entre 1989 i 1998)  

Premi: 150 euros al primer de cada categoria 

Termini de lliurament dels microrelats: Dia 19 d'abril, a les 12 h 

Bases i inscripcions: www.laselvajove.cat 

 

IV Concurs Fotogràfic Juvenil 

Modalitat: Fotografies realitzades tant amb el telèfon mòbil com amb càmera 

Tema: Lliure.  

El concurs és obert a qualsevol persona jove que tingui entre 12 i 29 anys 

Termini de lliurament de les fotografies: Dia 19 d'abril, a les 12 h 

Bases i inscripcions: www.laselvajove.cat  

 

Els concursants de tots dos concursos han d’estar empadronats en algun dels 

municipis del Ter-Brugent. 

Ho organitza: Regidories de Joventut dels Ajuntaments d’Amer, Anglès, la Cellera i 

Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb el suport de l’Oficina Jove de la Selva 

 

Comunicació 

 
10è Aniversari de Ràdio  Bonmatí 

Si voleu enviar una felicitació a Ràdio Bonmatí pel seu 10è 

aniversari, graveu un àudio i envieu-lo per correu electrònic 

a radiobonmati@gmail.com o per WhatsApp al 627 692 952.  

Les vostres salutacions seran retransmeses per ràdio.  

 

 

Restriccions a la Pilastra de Bescanó 

La carretera N-141e al seu pas per la Pilastra no es tancarà a les nits fins a final 

d’abril, moment en què es reprendran un altre cop les obres en horari nocturn. 

Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi  

Del 13 al 24 d’abril estarà obert el termini per fer les 

preinscripcions dels nous alumnes al 2n cicle 

d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària 

Obligatòria per al curs 2018-2019. 

L’horari de secretaria per a la preinscripció és el següent: 

- Els dilluns i dimecres de 8.30 a 13 h i de 15.15 a 16.15 h  

- El divendres 13 d’abril de 8.30 a 13 h i de 15.15 a 16.15 h. 

Fora d’aquest horari truqueu al centre (972 42 10 70) per tal de concertar hora. 

Cal tenir present que els dies 20 i 23 d’abril l’escola estarà tancada. 

 

Exposició fotogràfica 

“Síria abans de la guerra” 

Fins a final del mes d’abril, a la Sala Gran del Centre Cívic de Bonmatí, exposició 

fotogràfica de diferents indrets de Síria retratats abans de la guerra. Fotos de 

Neus Salvador. 

 

Medi Ambient 

Campanya #meteocatpedra 

#meteocatpedra és una campanya participativa basada en un estudi sobre la pedra 

realitzat a partir de les dades, les imatges i els vídeos obtinguts de la participació 

ciutadana a través de les xarxes socials. 

Aquesta campanya té per objectiu augmentar el coneixement de la calamarsa i la 

pedra per millorar les eines de diagnosi i predicció, i es desenvolupa específicament 

a les comarques on aquest fenomen meteorològic genera més repercussió 

socioeconòmica. 

 

  

 

 

 

 

Per participar-hi es pot enviar una foto o vídeo a les pàgines del Meteocat de les 

xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) o per WhatsApp al 667051592. 

A la fotografia o vídeo cal especificar el lloc, la data i l’hora que s’ha fet i una 

referència de la mida per poder fer la comparació (una moneda, un centímetre, un 

regle...). 

http://www.laselvajove.cat/
http://www.laselvajove.cat/
mailto:radiobonmati@gmail.com

