
Activitats 

El dia 16, Anar-hi Anant amb La Marató de TV3 

Diumenge 16 de desembre, a les 9 del matí, 

al pavelló 

Pujada a la capella de Sant Julià. Caldo a la 

capella i esmorzar a l’arribada, al pavelló 

Donatiu: 5 euros 

Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3.   

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant 

Julià del Llor 

 

Cultura 

“Imatges i històries de Sant Julià del Llor i Bonmatí”  

Diumenge 16 de desembre, a les 17.30 h, al Centre Cívic  

Presentació i lliurament al públic de la publicació “Imatges i històries de Sant Julià del 

Llor i Bonmatí”. 

Tot seguit, subhasta de quadres de llocs i masos de Sant Julià i Bonmatí realitzats per 

artistes locals i membres del grup 9Art. La subhasta es realitzarà en favor de Càritas 

Bonmatí. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí   

 

Activitats 

Taller d’automaquillatge 

Dimarts 18 de desembre, de 18 a 20 h, al Centre Cívic 

Maquillatge per a les festes de Nadal. Taller obert a totes les edats, a càrrec de Sílvia 

Pérez Balsebre. 

Balsebre Inscripció al taller: 10 euros socis – 12 euros no socis Inscripcions i més 

informació: 972 42 04 84 (Maria), 627 692 952 (Mei) Ho organitza: Assoc. Nova 

Frontera  

 Taller de xapes 

El divendres 21 de desembre, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic. Taller de xapes per 

a majors de 12 anys. 

Ho organitza: Regidoria de Joventut

Eleccions Municipals 2019 

Sou residents estrangers i voleu votar? 

Si sou ciutadans de la Unió Europea i voleu votar en les eleccions 

de l’any que ve, heu de complir els requisits següents: 

• Tenir 18 anys o més. 

• Estar inscrits al Padró municipal d’habitants. 

• Si anteriorment no heu participat en processos electorals, disposeu fins 

al 30 de gener de 2019 per manifestar la vostra voluntat de votar. La 

declaració formal d’intenció de vot es pot realitzar personalment a 

l’ajuntament, per internet a https://sede.ine.gob.es o per correu postal. 

Si sou ciutadans de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, 

Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de 

Corea, Trinitat i Tobago o Xile, heu de complir els requisits 

següents: 

• Tenir 18 anys o més. 

• Estar inscrits al Padró municipal d’habitants. 

• Tenir l’autorització de residència a l’Estat espanyol. 

• Haver residit legalment al territori espanyol el temps exigit en 

l’acord corresponent: 3 anys en el cas de Noruega i 5 anys per a la 

resta de països. 

Només en el cas que no es pugui deduir el temps de residència legal 

requerit a la targeta d’identitat d’estranger, haureu de sol·licitar un 

certificat de residència a la comissaria de Policia Nacional. 

• Encara que hàgiu participat anteriorment en processos electorals heu 

de sol·licitar la vostra inscripció en el cens electoral, que es pot realitzar 

personalment a l’ajuntament, per internet a https://sede.ine.gob.es o per 

correu postal, a partir de l’1 de desembre del 2018 i fins al 15 de gener 

del 2019. 

 

Important: 

• Estar inscrit al cens electoral és indispensable per votar. 

• Els terminis per garantir el dret de vot acaben el 30 de gener 

(nacionals de la UE) i el 15 de gener (nacionals dels altres països). 

 

Més informació: 

• A l’ajuntament 

• Al telèfon 901 101 900 

• Al 012 immigració 

• A l’oficina del Cens Electoral: C/ Cap de Creus, 4-6 – Girona  
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Tradicions 

Fanalets de la Puríssima  

El dia 7 de desembre, quan es fa fosc, és el dia que s’encenen els fanalets de la 

Puríssima, que es posen als balcons i les finestres de les cases. Trobareu fanalets en 

establiments del poble. L’Associació Nova Frontera agraeix la col·laboració dels veïns 

en aquesta tradició. 

 

Medi Ambient 

Llencem correctament els envasos i les restes de medicaments 

Sota l'eslògan “Gràcies per donar un cop de mà”, SIGRE ha començat 

aquesta tardor a Catalunya una nova campanya de conscienciació dirigida 
a sensibilitzar el ciutadà sobre la necessitat de dipositar al punt SIGRE de 
la farmàcia els envasos buits o amb restes de medicaments. 

Què s'ha de dipositar al Punt SIGRE de la farmàcia? 

• En acabar un medicament: L'envàs buit (blíster, flascó, tub, 
aerosol, etc.) juntament amb el seu envàs original. 

• Al finalitzar un tractament: L'envàs amb la resta de medicació 
que hagi pogut sobrar, sempre dins el seu envàs original. 

• Al revisar la farmaciola: Els medicaments caducats, en mal estat 
de conservació i els que ja no es necessitin. 

Què és SIGRE? 

SIGRE Medicament i Medi Ambient és una entitat sense ànim de lucre en què participen 
tots els agents del sector farmacèutic (indústria, distribució i farmàcia) per garantir el 

correcte tractament mediambiental dels residus d'envasos, buits o amb restes de 
medicaments, que es generen als domicilis. 

La seva activitat es centra en tres grans línies d'actuació: l’impuls i coordinació de les 
mesures d'ecodisseny que aplica la indústria farmacèutica als envasos de medicaments 

perquè siguin cada cop més ecològics; la gestió ambiental dels residus que el ciutadà 
diposita en els Punts SIGRE de les farmàcies, per cuidar el medi ambient, i la 
conscienciació de l’opinió pública per aconseguir un ús més responsable del medicament. 

 

Plens Municipals 

El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 12 de desembre, a les 

8 del vespre, a la sala de plens municipal. 

 

Gent Gran 

Festa d’Homenatge 2018 

A partir del 10 de desembre, ja es podrà passar per l’ajuntament a recollir les fotos 

encarregades de la 35a Festa d’Homenatge a la Gent Gran. 

 

Ràdio Bonmatí 

Tres sortejos per Nadal 

El dia 21 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, a 

Ràdio Bonmatí, en el programa especial “Món de 

Nadals”, es farà el sorteig de tres lots: una panera i 

dues espatlles de pernil + dos àpats. 

La panera està exposada a l’Estanc de Bonmatí, on es 

pot entrar en el sorteig fent un donatiu de 2 euros. 

Les apostes es podran fer fins al dijous 20 de 

desembre al migdia. 

Els participants en aquest sorteig de Nadal entraran 

també en els sortejos que es puguin fer a la ràdio al llarg del 2019. 

Ràdio Bonmatí agraeix a les empreses i establiments següents la seva col·laboració en 

les paneres: Bassó Modes (Anglès), Bastons Finna, Bona Compra, Bosch Ferreteria 

(Anglès), Can Jans, Caramels i Bombons Gerió, Carnisseria Bon Tall (Anglès), 

Carnisseria Casacuberta, Carnisseria Manel (Anglès), Casa Malé (Anglès), Cuida’t 

Servei d’Estètica i Perruqueria, Estanc i Detalls Bonmatí, Farmàcia M. José Medina, 

Ferreteria Castañer (Anglès), Floristeria Sant Miquel (Anglès), La Botiga, Perruqueria 

Fanap’s, Perruqueria Modreams, Perruqueria Xevi, Puig Instal·lacions, Queviures 

Bonmatí, Reformes J. Pedraza (Anglès) i Restaurant La Cantonada. 

 

“El Patge Reial en antena” 

El dia 29 de desembre del 2018, a les 7 de la tarda, per 

Ràdio Bonmatí (107.1 FM), el Patge Reial Xalimardim, 

ambaixador reial de Ses Majestats els Reis d’Orient, dirigirà 

unes paraules als nens i nenes.  

Voleu que el Patge Reial digui unes paraules al vostre fill o 

filla? 

Si voleu donar permís perquè l’Ambaixador Reial es dirigeixi per ràdio personalment al 

vostre fill o filla, podeu omplir el formulari que trobareu entrant a la web 

www.radiobonmati.net. 

L’Ambaixador Reial farà recomanacions particulars a cada nen i nena per tal que Ses 

Majestats els Reis d’Orient estiguin contents i siguin esplèndids el dia que passin per 

casa vostra. 

Si voleu rebre informació podeu trucar o enviar un whatsapp al 627 692 952 o enviar 

un correu electrònic a radiobonmati@gmail.com . 

L’emissió del programa “El Patge Reial en antena” es repetirà el dia 1 de gener, a les 7 

de la tarda. 

El programa es podrà seguir pel dial 107.1 FM de la ràdio o per internet entrant a la 

web www.radiobonmati.net. 

http://www.radiobonmati.net/
mailto:radiobonmati@gmail.com
http://www.radiobonmati.net/

