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FULL INFORMATIU

Pista pavimentada a la plaça de les Moreres
A l’espai situat entre la fàbrica Horno de San Juan (antiga Sonoco) i la filera
de moreres paral·lela a la carretera de les Serres, s’habilitarà una pista
poliesportiva descoberta amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol sala, a
més d’un “skate park”.
L’estrena d’aquest nou equipament està prevista per a aquest mes de juliol.

Gent gran
Grup d’envelliment actiu
Sessions setmanals. Inici el dijous 6 de setembre del 2018
Vuit sessions en total: dies 6, 13, 20 i 27 de setembre i 4,
11, 18 i 25 d’octubre.
Horari: de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Centre Cívic de Bonmatí
Objectius: Aquestes sessions tenen com a objectiu dotar les persones grans
de les eines necessàries per poder assolir un envelliment de qualitat.
Mitjançant xerrades, tallers i grups participatius, es presentaran temes
d’interès, sempre adaptats a les inquietuds dels assistents, com ara: com
volem envellir? Raons i estratègies; Cuidem al cuidador; Seguretat a la llar.
Què cal tenir en compte.
Inscripcions a l’ajuntament, del 16 de juliol al 31 d’agost, en horari d’oficina.
Ho organitza: Regidoria de Gent Gran

Centre Cívic
El Centre Cívic estarà tancat durant tot el juliol, en concepte de vacances.

L’AMPA informa
Venda de llibres
Dijous 26 de juliol del 2018, de 10.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h,
a l’escola
La venda serà als barracons i l’entrada serà pel pati de l’escola.
Es podrà pagar amb targeta de crèdit.
El mateix dia l’AMPA cobrarà la quota de soci: 25 euros/alumne
(pel segon germà i els següents la quota serà de 20
euros/alumne).

Activitats
Cinema a la fresca
Tots els divendres del mes de juliol, a les 10 del vespre, a la zona esportiva.
- 6 de juliol: “Piratas del Caribe”
- 13 de juliol: “Baby Driver”
- 20 de juliol: “Spiderman”
- 27 de juliol: “Jumanji 2”
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Activitats
Festa de l’espuma
Dijous 12 de juliol, a la plaça de les Moreres (entre la fàbrica d’Horno de San Juan i la
carretera de les Serres).
A les 18 h, festa amb l’animació “A ritme de l’espuma”, a càrrec d’Els Atrapasomnis.
(El dijous 9 d’agost a la tarda hi haurà una altra sessió amenitzada per Els Atrapasomnis.)
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Celebracions
Aplec a Sant Pere Màrtir
El diumenge 17 de juliol, a les 12 del migdia, se celebrarà un aplec a la capella de Sant Pere
Màrtir, situada a Sant Julià del Llor.
Hi haurà refrigeri per a tots els assistents.
Ho organitza: Comissió de Festes de Sant Agustí de Sant Julià del Llor

Activitats
6a Marxa de Nit
Dissabte 28 de juliol del 2018. Ruta nocturna de 8 km aprox.
Sortida: a les 10 del vespre, al pavelló de Bonmatí.
Inscripcions: de 9 a 10 del vespre, al punt de sortida.
Donatiu: 5 euros (inclou avituallament, botifarrada a l’arribada i petit obsequi).
El recorregut es pot fer corrent o caminant. Hi haurà servei de dutxes.
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

