Festa major

Casal d’estiu 2018
Casal del 25 de juny al 31 de juliol a Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Festa Major de Bonmatí 2018
La festa major se celebrarà els dies 18, 19, 20 i 21 de maig.

Grups: de P3 a P5 i de 1r a 6è

Pròximament rebreu el programa de la festa al vostre domicili.

- Reunió informativa: Dijous 24 de maig, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic.

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

ACOLLIDA*
(8-9 h)
MATÍ
(9-13 h)
MENJADOR
(13-15 h)

25 juny – 31 juliol

2 juliol – 31 juliol

Preu/ setmana

48 €

38 €

12 €

195,50 €

155,50 €

48 €

97,50 €

78,00 €

24,00 €

Amb carmanyola

* Hi haurà servei d’acollida sempre que hi hagi 8 inscrits com a mínim.
** Descompte del 5% en la quota del segon germà i 10% pel tercer germà i
successius.
*** L’Ajuntament subvenciona els empadronats amb 30 € (6 € per setmana).
- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, del 28 de maig al 15 de juny, de dilluns
a dijous de 9 a 13 h i dimecres també de 17 a 20 h. (Cal portar full d’inscripció****
emplenat, fotocòpia de la targeta sanitària; fotocòpia del carnet de vacunes o certificat
mèdic conforme l’infant es troba sa i sota control mèdic, i fotocòpia del carnet de
família nombrosa o monoparental, si és el cas)
****Us
podeu
baixar
el
full
de
la
inscripció
a
través
del
blog
casalestiubonmati.blogspot.com.es
Direcció tècnica: Anncon
Ho organitza: Regidoria de Cultura i Ensenyament

Activitats
“Saludem l’estiu”. Concert de cant coral
Diumenge 3 de juny, a les 6 de la tarda, a l’església de Bonmatí.
Trobada de les corals:
Grup d’Havaneres de Montilivi - Cors Alegres d’Anglès Rosó d’Osor - Ipso Lauro de Bonmatí.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

FULL INFORMATIU

PREUS PER NEN/A
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Per a nois i noies nascuts entre el 2005 i el 2013, ambdós inclosos.

Medi Ambient
On llencem els excrements dels gossos?
Els excrements dels gossos els hem de llençar al calaix
que hi ha a l’interior dels dispensadors de bosses
(obrint la porta basculant) o bé al contenidor de la
resta (contenidor gris).
Encara que ens sembli que els excrements dels gossos,
i dels animals de companyia en general, són un residu
orgànic, no els hem de llençar als contenidors de
l’orgànica (contenidor marró) perquè alguns additius de
pinsos, els antibiòtics i els antiparasitaris que prenen
els animals i que es troben presents en la seva femta,
poden alterar el procés de compostatge.
Per aquest motiu no s’han de barrejar els excrements
dels animals amb els residus de la fracció orgànica.

Ensenyament
Ajuts per a material escolar. Curs 2018/19
Del 18 de juny al 2 de juliol es podran presentar sol·licituds per
obtenir ajuts per a material escolar pel curs 2018/19 per als
estudiants empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que es trobin
en una situació familiar especial amb necessitats socials i/o
econòmiques.
En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes que el
curs que ve vagin a l’escola pública Sant Jordi o a l’institut Rafael
Campalans d’Anglès a fer l’ESO.
Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i tota la
documentació que cal presentar, podeu demanar informació a
l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9
del matí a 2 del migdia i els dimecres de 5 a 8 de la tarda.
També es poden consultar les bases al lloc web de l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí (e-Tauler).

Empreses

Exposició
I Taula Industrial i Empresarial

Dilluns 14 de maig, a la sala de plens de l’ajuntament.
Sessió informativa sobre línies de finançament i subvencions per a les empreses industrials.

Pintures 10è Concurs Pintura Ràpida
Fins al 13 de maig, a la sala gran del Centre Cívic, estaran exposats els treballs del 10è
Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí.

“Imatges i històries de Sant Julià del Llor i Bonmatí”

Ordre del dia:
10.00 h Benvinguda
10.05 h Presentació de les línies de finançament disponibles per a les empreses
10.45 h Preguntes
11.00 h Fi de la jornada
Informació i inscripcions: Per correu electrònic a competitivitat@selva.cat
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
programes de suport al desenvolupament local.
Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí

A partir del 15 de maig, a la sala gran del Centre Cívic s’exposaran les pintures de diferents
artistes, locals i de la rodalia, que han servit per il·lustrar una publicació, “Imatges i històries
de Sant Julià del Llor i Bonmatí”, que es presentarà en un acte al mes de juny.
Amb la col·laboració d’alguns dels membres del col·lectiu 9Art, en aquesta exposició hi podrem
trobar pintures de Cinta Arbonès, Xavier Bisbe, Lluís Boada, Toni Canals, Pere Martínez, Nil
Perujo, Jordi Quer, Susanna Roura, Enric Rubió, Èric Serrat, Alain Talbot, Imma Trias, Pere
Ventura Julià i Tomàs Vilà.
Les obres que s’exposaran tenen com a tema llocs i masies del terme de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, i està previst que es posin a la venda en una subhasta benèfica, que s’anunciarà
pròximament.

Ràdio Bonmatí

Joventut

“10 anys en 10 hores”

Premis del 4t Concurs Literari i Fotogràfic Ter-Brugent

El dissabte 19 de maig, de 10 del matí a 8 del vespre, al davant
del Centre Cívic, programa especial de Ràdio Bonmatí per celebrar
el 10è aniversari de l’emissora local.

El 27 d’abril passat es van entregar els premis de la 4a edició del Concurs Literari i Concurs
Fotogràfic Ter-Brugent, promogut per l’Oficina Jove de la Selva amb el suport de les regidories
de Joventut de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Amer, Anglès i la Cellera.

La realització de la programació es durà a terme a peu de carrer,
sota una carpa, amb la unitat mòbil.

Els guanyadors del concurs literari van ser:

Vine i podràs aconseguir una samarreta de Ràdio Bonmatí!

Jov 1: Pol Ripoll Alsina, de Bonmatí

Ho organitza: Associació Radiofònica de Bonmatí.

Jov 2: (Desert)
Jov 3: Aina Bosch Collell, d’Anglès
La guanyadora del concurs fotogràfic va ser Marina Boïgues, de la Cellera.

Ensenyament

Podeu llegir i veure les obres guanyadores a la pàgina del Facebook de l’Oficina Jove de la
Selva.

Festa de final de curs a l’escola
Divendres 15 de juny, a les 7 de la tarda, al pavelló poliesportiu de Bonmatí.

Activitats

Benvinguda dels nous alumnes de P3 del curs 2018/19 i comiat dels alumnes
de 6è del curs 2017/18.

Gimnàstica suau

Actuació sorpresa!

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

Tot seguit, botifarra, beguda i postres (7 euros).

Inici de les sessions setmanals el dimarts 8 de maig.

En acabat, karaoke. Aneu pensant què cantareu!

Preu: 6 euros/mes (+ matrícula de 10 euros per als no socis)

Adquisició de tiquets per a la botifarrada: dimarts 5 de juny, de 9 a 9.30 h (al pati gran) i
dimecres 6 de juny, de 12.45 a 13.15 h (a la porta del parc) i de 15 a 15.30 h (al pati gran).

Inscripcions al Centre Cívic de Bonmatí.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Més informació: ampabonmati@hotmail.com
Tots els actes són oberts a tothom.
Ho organiza: Claustre i AMPA de l’escola Sant Jordi.

