Medi Ambient

Activitats

Campanya de reciclatge

El dissabte 29 de setembre, a la Burés d’Anglès, 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.
Programa:
16 h – Obertura de les exposicions (durant la jornada es recolliran fotografies)

17.15 h – Teatre “Urnes, tenim un problema”, a càrrec de Trigliescènics
18 h - Ponències de diferents personalitats i vídeos de diversos exiliats
20 h – Inauguració de la Sala 1r d’Octubre
20.45 h – Xaranga Damm-er
21.30 h – Sopar Groc (Adults 15 € – Petits 8 € - Venda tiquets a Queviures Bonmatí)
22 h – Intervenció de Jordi Pesarrodona
22.30 h – Concert amb The Privateers
23.30 h – Concert amb Brown Cougar
01.00 h – Yuriyow – Homenatge a Valtònyc
01.30 h – DJ Élvet
**Participa! Porta’ns la teva foto del teu 1r d’octubre (porta-la a Queviures Bonmatí
o el mateix dia 29 a la Burés d’Anglès) i rebràs una xapa de regal. Porta-la impresa
(màxim 3 fotos per persona) en una mida de 13 x 18 cm aprox. i quedarà inclosa en
l’exposició per commemorar l’1-O. Més informació en programes a part.

Activitats
Master Class de Zumba
El diumenge 30 de setembre, a les 11.30 h, al Pavelló, Master Class Party Zumba
amb Rafa Marvel i Judite Oliveira.
Preu: 8 euros.
Ho organitza: Regidoria de Salut

Gimnàstica suau
Cada dilluns i dimecres (inici a l’octubre), al matí, de 9.30 a 10.30 h, al Centre Cívic.
Preu: 1 dia a la setmana – 8 euros/mes
2 dies a la setmana – 15 euros/mes
Inscripcions al Centre Cívic fins al dijous 27 de setembre.
Ho organitza: Associació Nova Frontera.

FULL INFORMATIU

16.30 h - Espectacle infantil “Plis Plas” a càrrec de la cia. Filigranes

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Octubre 2018. Núm. 85

1ctubre’t

Aquest mes d’octubre ens espera una intensa campanya sobre
reciclatge, amb accions que s’aniran anunciant puntualment. El motiu
principal d’aquesta nova campanya és incrementar i millorar la
recollida de la fracció orgànica (que són les restes de menjar i petites
restes de l’hort i el jardí que van al contenidor beix i marró).
Tot i que el nostre nivell de reciclatge d’orgànica, del 40%, és prou
alt si ens comparem amb el d’altres municipis veïns (que no arriben
al 30%), no en fem prou per complir amb el repte català, que es
proposa arribar al 60% l’any 2020 i evitar les penalitzacions que cada
cop acusen més els residus que entren sense separar als abocadors.
A part de tot això, tenim un mal costum que cal redreçar, que és
llençar al contenidor marró residus que no toquen i perjudiquen el
procés de transformació de l’orgànica en compost apte per a horta,
jardineria i restauracions del paisatge.
El compostatge casolà és el tercer gran tema de què parlarem durant
aquesta campanya, ja que és la manera més sostenible de totes de
tractar un residu; i tant és així que l’Ajuntament entregarà a totes les
llars interessades compostadors gratuïts, sotmesos només a una
fiança retornable.
Per aconseguir aquests propòsits, demanem la participació de tots i
de totes, tant en la campanya com en el retoc dels bons hàbits que
es promouran.
Els primers a apuntar-s’hi ja ha estat l’escola, que s’ha ofert a
ensenyar-nos els millors trucs per reciclar a casa, amb la gimcana
de les RRR que tindrà lloc al mercat municipal (plaça dels
Pins) del dijous 25 d’octubre.
I amb aquest tret de sortida, desenvoluparem tota una colla d’actes:

-

Enquesta del reciclatge amb premi
Gimcana de les RRR
Punts informatius
Xerrada “Parlem de residus” i
Taller de compostatge casolà

I en els mateixos dies de la campanya, veureu com es substitueixen
tots els contenidors beix i marró del carrer per un nou model que,
durant unes setmanes, durà un missatge penjant per recordar-nos la
importància d’utilitzar-lo força i bé, com pertoca.
A banda d’aquesta campanya ciutadana, diversos comerços del
municipi rebran la visita d’un informador ambiental, per comprovar la
correcció en el reciclatge i assessorar-los en la seva millora.

Taxa per conservació del cementiri

Activitats

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.
*Per un error d’edició, en el Full Informatiu n. 84, del mes de setembre del 2018, les dates que sortien
publicades no eren correctes

Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera
Dissabte 6 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Pavelló de Bonmatí.
La festa consistirà en un berenar sopar.
Tot seguit, ball obert a tothom amb el duet Giravolt. Hi haurà
servei de bar.
Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros / Infantil 10 euros

Subvencions

Venda de tiquets: Fleca Montse i Estanc de Bonmatí (fins al 4 d’octubre), i el dijous
27 de setembre, de 5 a 6 de la tarda, al Centre Cívic

La Diputació de Girona col·labora amb el municipi
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 9.595,15
euros, dins el Pla a l’Acció 2018-2019, línia 5, per a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’Escola
Jordi.

Més informació en programes exposats en establiments del poble.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Gent gran

Tractant-se d’una subvenció biennal, queda repartida de la manera següent :

Total subvenció

Import 2018

Import 2019

Despesa a justificar

9.595,15 €

4.797,57 €

4.797,58 €

12.793,53 €

"Què cal saber sobre el dolor?"
El dimecres 17 d'octubre, a les 5 de la
del Centre Cívic, xerrada sobre "Què cal
de la farmacèutica M. José Medina.

tarda, a la sala de lectura
saber del dolor?", a càrrec

Ho
organitza
el
Consell
de
Col·legis
de
Farmacèutics
de
Catalunya, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat i
el CatSalut i la col·laboració de la regidoria de Salut i Gent Gran de l’Ajuntament.

Ajuts Leader
El 17 de setembre passat es va publicar al DOGC la nova convocatòria d'ajuts
Leader. Les empreses i emprenedors que s’hi vulguin acollir tenen temps per
presentar la sol·licitud fins al 17 d'octubre del 2018. Aquests ajuts, finançats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural (Feader), són subvencions a fons perdut per a la creació,
ampliació i/o millora de negocis situats en l’àmbit territorial d’Adrinoc (entre altres
municipis, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Amer, la Cellera, Osor i Susqueda) i poden
suposar un ajut des d'un 25% fins a un 40% de l’import de la inversió.
Trobareu més informació i tota la documentació per poder tramitar la sol·licitud d’ajut
al web www.adrinoc.cat
Per a més informació, assessorament personalitzat i presentació de sol·licituds, les
persones interessades es poden adreçar a info@adrinoc.cat

Activitats

Activitats
Batucada amb instruments del món
El diumenge 21 d’octubre, a les 6 de la tarda, a la pista de la plaça de les moreres
(costat Horno de San Juan), batucada amb instruments del món.
Gratuït i obert a totes les edats, l’espectacle inclourà una sessió participativa.
Hi haurà castanyes per berenar!
Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

T’agradaria formar part d’un Pessebre vivent?
Maquillatge Halloween

Aquest mes d’octubre es durà a terme un taller de maquillatge relacionat amb el
Halloween.
Més informació en programes a part.

Un grup de veïns del poble està tirant endavant la idea de muntar un Pessebre
vivent aquest Nadal. El muntatge es faria el diumenge 23 de desembre a la tarda.
Tenen moltes idees per compartir. Si t’agradaria participar-hi i t’hi vols posar en
contacte, envia un correu electrònic a pessebre.bonmati@gmail.com

