Festes
Festa major de Sant Julià del Llor
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FULL INFORMATIU

Els dies 25 i 26 d’agost, se celebrarà la festa major de Sant Julià.
Programes a part.
Ho organitza: Comissió de Festes Sant Agustí de Sant Julià del Llor

Calendari municipal
Festes locals 2019
En l’últim ple municipal es van aprovar les dues festes locals per a l'any 2019
en el nostre municipi, que seran els dies:
-

Dimarts 23 d’abril i

-

Dilluns 10 de juny

Gent Gran
35è Homenatge a la Gent Gran
El dimarts 11 de setembre se celebrarà el 35è Homenatge a la Gent Gran,
en què les persones empadronades al municipi majors de 70 anys estaran
convidades a un dinar.
Programa:
- A les 11 del matí, concentració dels homenatjats, familiars i amics a la plaça
Massana.
- A 2/4 de 12 del matí, missa a l’església parroquial de Santa Maria de Bonmatí
i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí.
- Cap a la 1 del migdia, sortida cap al restaurant El Cabrit de Sant Esteve de
Llémena, on es farà el dinar de l’Homenatge. Hi haurà servei gratuït d’autocar.
- Després del dinar, ball.
Inscripcions del 8 d’agost al 5 de setembre a les oficines de
l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Preus del dinar:

Més grans de 70 anys: de franc.

Acompanyants majors de 13 anys: 25 euros.
Menors de 12 anys: consulteu.
Organitzat: per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Amb la
col·laboració de la Diputació de Girona.

Activitats
Festa de l’espuma
Dijous 9 d’agost, a les 18 h, al pàrquing de darrere de l’ajuntament.
Animació a càrrec d’Els Atrapasomnis.
Ho organitza: Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la Diputació de Girona

Activitats
Pilates
Tots els dimarts, a partir del 4 de setembre, a l’Esplai de Sant Julià.
Posa't en forma i corregeix la teva postura. Reeducant la respiració millorarem el control, la
precisió i la fluïdesa dels nostres moviments.
Enfortint el centre (core, mansió del poder...) aconseguirem la força necessària per tenir
una musculatura saludable i una bona forma física.
Dos horaris possibles: 18-19 h o 19.15-20.15 h
Inscripcions (25 euros/mes) el primer dimarts de setembre, a l'Esplai mateix
Cal portar una màrfega
Per a més informació, contacteu amb el 609 485 364 (Mireia)
Ho organitza: Associació Germinal

Bonmatí CF. Temporada 2018/19
Fes-te soci!
El Bonmatí CF començarà la temporada 2018/19 enquadrat en el grup 27 de 4a Catalana.
Comença els entrenaments el dilluns 6 d’agost i el primer partit de lliga el disputarà el
diumenge 2 de setembre (16 h), al camp de la Penya Esportiva Montagut.
El primer partit a casa serà el dissabte 8 de setembre (16 h), contra el CF Serinyà.
Informació sobre descomptes, promocions i tarifes per
bonmaticf@gmail.com o al camp de futbol els dies de partit.

a

socis

i

patrocinadors:

Centre Cívic
El Centre Cívic de Bonmatí es reobrirà aquest mes d’agost. S’informarà del dia i dels horaris
d’obertura en programes a part.

Les oficines municipals al mes d’agost només estan obertes de 9 a 14 h. Disculpeu les molèsties.

