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FULL INFORMATIU

Adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (Fase 1)
La colònia és una de les zones més castigades quan es produeixen episodis
severs de pluja, ja que és la zona més baixa del nucli de Bonmatí i és on
s’acumula l’aigua que cau i la que baixa de la zona alta.
En vista dels episodis d’inundacions que s’han produït, s’ha decidit ampliar
la xarxa de pluvials amb un col·lector que ajudi a absorbir aquests
possibles aiguats. El projecte s’ha dividit en dues fases, degut a la
complexitat i el cost per a l’execució total.
La primera fase, que és la que està en fase d’execució, constarà de
l’habilitació d’un col·lector d’1,5 m paral·lel a l’avinguda 22 de Febrer per
recollir les aigües pluvials i de la canalització mitjançant tubs de la riera
que baixa de l’àrea del camp de futbol i passa sota can Surroca. A més del
col·lector principal, a l’avinguda 22 de Febrer s’hi faran 10 embornals més.
(Vegeu plànol adjunt al dors d’aquest full)
Les obres les porta a terme l’empresa Aglomerats Girona SA amb un
pressupost de 175.468,54 euros, IVA inclòs. Aquest projecte està
subvencionat amb tres aportacions de la Diputació de Girona:
48.688 euros de Presidència el 2018
42.711 euros del Fons de Cooperació Local 2018
50.000 euros (subvenció extraordinària) del Fons de Cooperació
Local 2018
Les obres necessàries per fer aquesta actuació requeriran tallar
temporalment l’avinguda 22 de Febrer i els accessos i sortides dels carrers
perpendiculars, i fer alteracions puntuals en el trànsit de vehicles. Tots els
canvis se senyalitzaran convenientment. Preguem que disculpeu les
molèsties.

Millora de l’enllumenat públic
L’empresa IMS 2020 Soluciones de Energía SL va guanyar el concurs del
projecte per a la “Millora de l'enllumenat públic del sector Massana i del
sector Sant Julià”, per un import d'adjudicació de 81.096,69 euros, IVA
inclòs. L’actuació ha de consistir en el canvi de 110 fanals i en la
instal·lació d'un quadre general de maniobra i protecció nou que unificarà
els diferents quadres existents. Aquest projecte requerirà fer obra civil en
una part de la urbanització Massana.
La Diputació de Girona subvenciona amb 70.000 euros aquesta actuació,
corresponent al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), anualitat 2017, del
Programa Específic de la Diputació pel període 2013-2017.

Vacunació contra la grip

13a Volta a Osona Clàssic Ral·li

Fins al mes de gener del 2019 es mantindrà vigent la campanya de
vacunació contra la grip.

El dissabte 17 de novembre, els vehicles participants en el ral·li Volta a Osona Clàssic,
provinents de la carretera C-63 (Anglès), passaran per Sant Julià i
després per Bonmatí i agafaran la carretera GI-532 en direcció
a les Serres. L’horari previst és:

Les persones que encara no s’hagin vacunat, poden demanar hora
a la infermera de capçalera.
Els usuaris de Sant Julià del Llor i Bonmatí poden sol·licitar la
vacunació tant al Consultori de Bonmatí (dilluns i dijous al matí)
com al CAP d’Anglès (dimecres i dimarts a la tarda).

16:40 h. Pas del 1r vehicle / 17:40 h. Pas de l’últim vehicle
Ho organitza: Clàssic Motor Club del Bages

Xerrades d’educació sanitària
Programació Ràdio Bonmatí 2018/19

Dimecres 21 de novembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic, “QUÈ CAL SABER DELS

Dilluns

21 h

La Moixiganga (infantil). Amb Moisès Burch

ANTIBIÒTICS”, a càrrec de la farmacèutica M. José Medina.

Dimecres

21 h

Birdland (jazz i blues). Amb Jaume Datsira

Dijous

21 h

Ruta 66 (música americana). Amb Pitu dos Santos

Ho organitza: Col·legi de Farmacèutics de Girona, amb el suport de la Regidoria de Gent
Gran i Salut de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Posa’t al dia. Notícies, Agenda, Esports, Efemèrides...
cada hora en punt, de 8 del matí a 9 del vespre

Divendres
09 h

Divendres 23 de novembre, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic.

Posa’t al dia Notícies, Agenda, Esports, Efemèrides... cada
hora en punt, de 8 del matí a 9 del vespre

Fes un grup de 3-4 persones i vine a jugar. Per a majors de 12 anys.

08 h

Església viva. Amb Àngel Rodríguez

09 h

Compàs de cobla (repetició)

Ho organitza: Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de l’Oficina
Jove de la Selva i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

11 h

El Castor Radiofònic (actualitat de l’escoltisme gironí).
Cada últim diumenge de mes. Programa conduït per Eloi
Guerrero.

Taller de cura de la pell facial

Birdland (repetició)

Dissabte 24 de novembre, a les 4 de la tarda, al Centre Cívic

Dissabte

Diumenge

Compàs de cobla. Amb Jordi Canaleta

Jocs de taula per equips

21 h

Demostració i pràctica, per a totes les edats, a càrrec d’Amanda Díaz

Taller de compostatge
Dijous 8 de novembre, a les 8 del vespre, al Centre Cívic, taller sobre compostatge.
Durant el taller s'explicarà com es pot fer un bon compost i es facilitarà un compostador a
les persones interessades.
Aquesta iniciativa forma part de la campanya “La Selva recicla l’orgànica”.
Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva amb el suport de la regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament

Inscripció al taller: 8 euros socis – 10 euros no socis
Inscripcions (abans del 21 de novembre) i més informació: 972 42 04 84
(Maria), 627 692 952 (Mei), 691 414 221 (Amanda)
Ho organitza: Assoc. Nova Frontera i Cuida’t

Informació empresa Goufone
L’empresa operadora Goufone, interessada a desplegar la fibra òptica al poble, oferirà una
nova sessió informativa el divendres 9 de novembre, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic,
en què concretarà detalls de la implementació del projecte de desplegament.

Àlbum de fotos de l’Homenatge a la Gent Gran
Les persones interessades ja poden passar, entre el 5 i el 22 de novembre, per
l’ajuntament per veure les fotos del 35è Homenatge a la Gent Gran del dia 11 de
setembre passat.

Bústia del Grup Il·lusió
Al Centre Cívic trobareu una bústia del Grup Il·lusió per a suggeriments i queixes.

