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FULL INFORMATIU

Recomanacions en cas de glaçades
En el cas de glaçades, aconsellem prendre algunes
mesures per tal d’evitar possibles problemes en el
subministrament d’aigua.
Són punts sensibles a la congelació: les aixetes de pas,
els reguladors de pressió i en general qualsevol element
o canonada que transcorri per l’exterior i a la
intempèrie. Per això és recomanable tapar-los amb
parracs o trossos de manta velles.
A la nit es pot deixar un petit rajolí d’aigua en una o vàries aixetes, perquè hi
hagi circulació d’aigua i no es congelin (però no sempre és útil, segons el grau
de la glaçada).
En cas de quedar-se sense subministrament per congelació d’algun tram de
canonada, cal esperar que les temperatures es recuperin per sobre dels 0ºC.

Cultura
“Imatges i històries de Sant Julià del Llor i Bonmatí”
Les persones interessades a tenir la revista catàleg “Imatges i històries de
Sant Julià del Llor i Bonmatí” poden passar per les oficines de l’Ajuntament a
recollir-la (de dilluns a divendres de 9 a 14 h i el dimecres, també, de 17 a
20 h).

Ensenyament

Curs 2019-2020
La Generalitat informa que la previsió del termini per a la presentació de
sol·licituds de preinscripció a Educació infantil de segon cicle (P3, P4 i P5),
educació primària i educació secundària obligatòria, serà del 29 de març al 9
d’abril de 2019.

Activitats
Carnaval 2019
Diumenge 3 de març, a la tarda, rua
Aneu preparant la disfressa!
Més informació en programes a part el pròxim mes de febrer.
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Activitats
XXXII Marxa Popular Anar-hi Anant
El diumenge 24 de febrer arriba la 32a Marxa Popular i la 8a Trail Anar-hi
Anant.
Hi haurà 3 recorreguts: 10 i 15 km aprox. (Marxa) i 25 km aprox. (Trail)
Les inscripcions (8 euros per internet, 10 euros presencial) es podran fer:
-

A web de la marxa, www.marxabonmati.com, del 21 de gener al 21 de febrer.
El dissabte 23 de febrer, de 17 a 19 h, al Centre Cívic.
El mateix dia de la marxa, a partir de les 7 h, al Pavelló.

Més informació en el pròxim Full Informatiu. Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Pessebre Vivent de Bonmatí
L’organització del 1r Pessebre Vivent de Bonmatí aprofita la difusió d’aquest full per donar
les gràcies a totes les persones que van venir el dia 23 de desembre passat (més de 450) i,
especialment, als 90 figurants que hi van sortir i tots els familiars i amics que van ajudar a
muntar-ho (i desmuntar-ho) tot. Agraïm també la impagable ajuda d’un munt de
col·laboradors, que són:
-Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí
-Ajuntament de Bescanó –
Comissió de Reis

-Càritas Parroquial Bonmatí

-Pentacarpa

-Colla Excursionista de Sant
Julià

-Pere Sararols (artesà ferrer)
-Planxisteria i Pintura Polma

-Construccions Llui'ss
-AMPA Escola Sant Jordi

-Plàstics i Tapisseries Ter
-Escola Sant Jordi

-Arqueolític Gestió Cultural

-Queviures Bonmatí
-Fleca Montse

-Antex

-Ràdio Bonmatí
-Fruites Lara

-Associació Anar-hi Anant
-Gerió

-Sílvia Pérez Balsebre
(maquillatge)

-Associació Escola d'Art de
Bonmatí

-Grup de Dones de Bonmatí

-Taller de Fusteria Genoher

-Associació Nova Frontera

-Grup Il·lusió

-Trigliescènics

-Bar La Cantonada

-Lluís Nadal (bales de palla)

-Tupinamba

-Bastons de Castanyer SC

-Manaies d'Amer

-Can Jans

-Xavier Sarsanedas
(muntatge caganer)

-Parròquia de Bonmatí

I donem les gràcies més dolces als patrocinadors del berenar per als figurants:
-Excavacions Fèlix Castillo

-Forn de Pa Can Centena

-Puig Instal·lacions

