
Activitats  

Taijitsu (defensa personal) 

Curs de defensa personal, de defensa personal femenina i de defensa personal 
policial, adreçat a diferents grups: infantil (a partir de 4 anys), per edats i adults.  

L’inici de curs serà el proper 12 de setembre, al Pavelló Municipal d’Esports de 
Bonmatí.  

Horaris: Dimarts i dijous 

· Grup A: de 16.30 a 18 h 

· Grup B: de 18 a 19.30 h 

· Grup C: de 19.30 a 21 h 

Al setembre, prova gratuïta. 

Per a més informació contacteu amb: taijitsugirones@gmail.com  

 

Country Line Dance 

Sessions d’iniciació: cada divendres, de 19 a 20 h, al Pavelló, a partir del 21 de 
setembre 

Sessions de pràctica: cada divendres, de 20 a 22 h (a partir del 21 de setembre), i 
cada diumenge, de 18 a 21.30 h (a partir del 23 de setembre), al Pavelló.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Curs de dibuix i pintura 2018-2019 

Curs d’iniciació al dibuix, al pastel i a la pintura a l’oli, a càrrec del professor i pintor 
olotí Enric Rubió. 

Inici del curs el dimarts 2 d’octubre, a l’Escola d’ Art de Bonmatí (plaça Massana). 

Horari: Cada dimarts, de 16 a 18 h, de 17 a 19 h o de 18 a 20 h. 

Més informació: Tel. 659 100 055 (Jordi Quer) 

Ho organitza: Associació Escola d’Art de Bonmatí 

 

Ioga i Pilates 

Ioga, cada dilluns i dimecres, de 19 a 20.15 h, a l’Esplai de Sant Julià 

Pilates, cada dimarts, de 18 a 19 h i de 19.15 a 20.15 h, a l’Esplai de Sant Julià. 

Ho organitza: Associació Germinal 

 

Gimnàstica suau 

Informació sobre dies i horaris, en programes a part en establiments del poble. 

Inici al mes d’octubre. Ho organitza: Associació Nova Frontera. 

Subvencions Diputació de Girona 

 
• Subvenció de Cooperació Municipal de 50.000 euros per al 

finançament de l'obra "Projecte adequació i ampliació de la xarxa 
de pluvials (fase 1)”. 
 

• Subvenció de Programes Europeus, FEDER,  per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament, Centre Cívic, 
Esplai i estació de bombament. Import: 12.500 euros. 

 
• Subvenció del Pla a l'Acció 2018-2019 línia 1, per a la comptabilitat 

energètica i l'informe de seguiment del PAES, repartit així: la 
subvenció total és de 958,50 euros (import 2018 de 479,25 euros i 
import 2019 de 479,25 euros), subvenció comptabilitat de 668,25 
euros i subvenció informe de 290,25 euros. 

 

 

 

 

Plens municipals 

La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el 
dimecres 12 de setembre, a les 8 del vespre, a la sala de plens. 

 

Taxa per conservació del cementiri 

El període voluntari de pagament de la taxa de conservació del 
cementiri del 2018 serà de l’1 d’octubre a l’1 de desembre. El 
cobrament domiciliat serà el 10 d’octubre. 

Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar al banc o a les 
oficines municipals (els pagaments es poden fer amb targeta bancària) 
en horari d’atenció al públic. 

 

2a fracció de l’IBI 

Per als contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI) per 
domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a fracció 
de l’IBI corresponent a l’any 2018.  

  

Centre Cívic  

El Centre Cívic està obert cada dia a partir de les 8 del matí. 
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CF Bonmatí. Temporada 2017/18  

El CF Bonmatí ja ha començat la temporada a 4a catalana (grup 27). 

Els partits que es juguin al camp de futbol municipal de Bonmatí, es disputaran el 
dissabtes a la tarda. 

 

TEMPORADA 2018/19 – 1a VOLTA 

Jornada 1 
 

02/09/2018 

PENYA ESP. MONTAGUT – BONMATÍ 

Jornada 2 
 

09/09/2018 

BONMATÍ – SERINYÀ, C.F. 

Jornada 3 
 

16/09/2018 

LA CANYA – BONMATÍ 

Jornada 4 
 

23/09/2018 

BONMATÍ –  UE CASTELLFOLLIT 

Jornada 5 
 

30/09/2018 

BONMATÍ – AT. OLOT 

Jornada 6 
 

07/10/2018 

JOV. ST. PERE MÀRTIR – BONMATÍ 

 

35è Homenatge a la Gent Gran 

El dimarts 11 de setembre del 2018, a 2/4 de 12 del migdia, missa a l’església de 
Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí. 

El dinar de l’Homenatge serà al restaurant El Cabrit de Sant Esteve de Llémena. 

 

Activitats  

Marxa de Torxes per la República 

El dilluns 10 de setembre, vine a la Cellera a fer un llaç groc amb les torxes. 

Sortides a les 21 h, del passeig de l’Estació d’Anglès i de la plaça de l’Església de la 
Cellera. 

Marxa caminant fins a trobar-se a la Creu de Madona, a la Cellera, a les 21.30 h. 

Encesa de torxes i, tot seguit, marxa fins a la plaça de Can Roca, on es farà un llaç 
groc, la lectura d’un manifest i un piscolabis. 

 

1ctubre’t 

El dissabte 29 de setembre es farà una jornada multidisciplinària per homenatjar el 
Primer d’Octubre, convocada per les assemblees territorials de l’ANC del Ter-
Brugent i pels CDR d’Amer i Anglès. 

Concerts, vídeos, fotografies, exposicions, pallassos, teatre, mural, mosaic, sopar 
groc... i altres sorpreses. 

Més informació en programes a part. 

Donació de sang 

El dilluns 24 de setembre, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 
del vespre, al Centre Cívic de Bonmatí, es farà extracció de 
sang als donants voluntaris.  

 

Activitats  

Grup d’envelliment actiu 

Cada dijous (fins al 25 d’octubre), de 3 a 5 de la tarda, al Centre Cívic, sessions 
gratuïtes del grup d’envelliment actiu. Places disponibles. Més informació, a 
l’ajuntament.  

Zumba 

El diumenge 30 de setembre, a partir de les 11.30 h, al Pavelló, Master Class Party 
Zumba amb Rafa Marvel i Judite Oliveira. 

Preu: 8 euros. 

 

Activitats Extraescolars 2018-19 – AMPA Escola Sant Jordi 

Els interessats podeu enviar un correu electrònic a ampabonmati@hotmail.com 
 

 

ACTIVITAT HORARI I DIA PREU SOCI PREU NO SOCI 

SERVEI D’ACOLLIDA Dilluns a Divendres 

 de 7.45 a 9  

 de 8 a 9 

Eventual (0,5h/dia) Preu únic 

 

43,00€ 

38,00€ 

22,00€ 

 

44,00€ 

39,00€ 

ZUMBA KIDS 1r a 6è                      Dilluns de 16.30 a 18  19,75€ 22,75 € 

ANGLÈS INFANTIL P3, P4, P5
  

Dilluns de 16.30 a 18  21,00 € 25,00 € 

ZUMBA JÚNIOR P3, P4, P5 Dimarts de 16.30 a 18  19,75 € 22,75 € 

ANGLÈS de 1r a 6è Dimarts de 16.30 a 18  21,00 € 25,00 € 

TEATRE material inclòs Dimecres de 16.30 a 18  23,50 € 26,50 € 

ROBÒTICA de 1r a 6è Dimecres de 16.30 a 18  35,00 € 38,00 € 

TAIJITSU INFANTIL (4 a 8 anys) 

TAIJITSU KIDS(9 a 14 anys) 

Dimarts i Dijous de 16.30 a 18  
Dimarts i Dijous de 18 a 19.30 

35,00 € 38,00 € 

MULTIESPORTS   Divendres de 16.30 a 18  19,75 € 22,75 € 


