Obres

Activitats

Pavimentació d’un tram del camí de la Pera

“El món a la cuina”

El dilluns 5 de març s’iniciaran les obres de pavimentació d’un tram del
camí de la Pera, entre can Rigau i la casa de la Pera.

Tindrem l’oportunitat d’elaborar i degustar plats de diferents continents.

Ho organitza: Càritas Parroquial de Bonmatí, amb el suport de l’Ajuntament

Jornada de portes obertes
El divendres 8 de març, a les 4 de la tarda, hi haurà la Jornada de portes obertes i
lectura del manifest a l’Escola Sant Jordi.

Taller de Grafits
Divendres 8 de març, de 6 de la tarda a 8 del vespre, al Pavelló de Bonmatí.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es portarà a terme aquest taller gratuït de
grafits a càrrec de Tanit Baldiz.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Cine+Teca al Centre Cívic
El divendres 8 de març, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, al Centre Cívíc
de Bonmatí es projectarà “Erin Brockovich” (protagonitzada per Julia Roberts).
Per assistir a la sessió de Cine+Teca hi ha dues opcions:
-

Sopar i pel·li (15 euros) a les 20:45 h

-

Tapa + beguda i pel·li (5 euros) a les 21:45 h

Cal fer les reserves al Centre Cívic abans del dijous 7 (tant per al sopar com per a la
tapa).

“Conte de primavera”
Divendres 15 de març, a les 17 h, al Centre Cívic de Bonmatí
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Gratuït i oberts a tothom.
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Fins al 14 de març, cada dijous, de 9 del matí a 2/4 de 12 del migdia, tallers de cuina
intercultural al Pavelló.

L’obra ha estat adjudicada per un import de 50.384,98 € (IVA inclòs).
El camí de la Pera és un camí públic titularitat de l'Ajuntament i el tram
que es preveu arranjar és el que actualment es troba en més mal estat,
i per això s’ha considerat que és una actuació necessària per al
municipi, ja que es tracta d'un vial que utilitzen els veïns, bé per accedir
als habitatges, bé per accedir als camps de conreu amb tractors i
maquinària agrícola.
El termini previst d’execució de l’obra és d’un mes.

Subvencions
Substitució de finestres de l’escola Sant Jordi
L’Ajuntament ha acceptat l’ajuda econòmica d’11.811 euros concedida
per la Diputació de Girona, dins el Pla a l’Acció 2018-2019, línia 3, per a
la substitució de les finestres de l’escola Sant Jordi amb tancaments
d’alumini amb pont tèrmic i la col·locació de 4 persianes de gelosia per
millorar l’envolupant tèrmic de l’edifici.
El cost total d’aquesta actuació puja a 15.748 euros, dels quals la
Diputació de Girona n’ha subvencionat el 75% en dues anualitats
(5.724,79 euros el 2018 i 6.086,21 euros el 2019).

Ensenyament
Preinscripcions a l’escola Sant Jordi
La Generalitat ha informat que del 29 de març al 9 d’abril del 2019 és el
termini previst 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.

Sessió de contaconte.

Més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general

Gratuït i obert a tothom

Mitjans de contacte de l’escola Sant Jordi:

Ho organitza: AMPA Escola Sant Jordi

Tel. 972 42 10 70 / Correu electrònic: b7000123@xtec.cat

Plens municipals

Activitats
Aplec de Calders

Sessió ordinària
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 13 de març, a les 8 del
vespre, a la sala de plens municipal.

Medi Ambient

Diumenge 24 de març.
- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del davant de
l'església de Bonmatí
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de Calders
- A la sortida, pica-pica per als assistents
Per al dinar, trobareu més informació en programes a part
que es penjaran en establiments del poble.

Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals
Del 14 de març al 16 d'octubre, queda prohibit en els terrenys
forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de
500 metres que els envolta, encendre foc sense autorització o
fer qualsevol activitat que pugui ser l’origen d’un incendi.
Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de sol·licitud
que us podreu descarregar a la pàgina web de l’ajuntament
www.stjuliabonmati.com [Seu electrònica / Tràmits i gestions
(e-Tram) / Comunicació i autorització per encendre foc] i
presentar-lo a l'ajuntament o bé, en els casos de terreny forestal, als Serveis
Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona (plaça
Pompeu Fabra, núm. 1).

Ho organitza: Associació Nova Frontera

Exposicions
“Mirades i colors de la natura”
Durant tot el mes de març es pot veure al Centre Cívic l’exposició fotogràfica “Mirades i
colors de la natura”, de Jordi Palomeras.
Nota: La segona part de l’exposició fotogràfica sobre “Constantins al segle XX” queda
ajornada per a més endavant. Ja s’anunciarà oportunament.

Exposició d’art de la pintora Carla Font

Consum
Compra al Ter-Brugent
El dimecres 13 de març s’iniciarà una campanya de comerç local a tota la zona del TerBrugent, amb el lema “Sigues responsable, compra producte local”.
Amb aquesta campanya es vol conscienciar les persones perquè consumeixin productes de
proximitat, de millor qualitat, per aconseguir un consum mediambiental més sostenible,
reduint costos energètics de transport, i així beneficiar l’economia local.

Al mes d’abril, al Centre Civíc de Bonmatí, hi haurà exposades obres d’art de la pintora
Carla Font.

Horari de les oficines municipals
Les oficines de l’ajuntament estan obertes de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del
migdia i els dimecres també de 5 de la tarda a 8 del vespre.

Presentant 3 tiquets de compra de les botigues locals a l’ajuntament, aconseguireu de regal
una bossa plegable.

Medi Ambient
Fibra òptica
Goufone és una empresa operadora de telecomunicacions que ofereix serveis de connexió a
Internet via Fibra Òptica o Radioenllaç, telefonia fixa, mòbil i televisió.
Aquesta empresa obrirà una botiga temporal al Centre Cívic, els dies 8 i 15 de març, de 4
de la tarda a 8 del vespre, per informar i donar d’alta al servei de fibra òptica a qui estigui
interessat.

Si això ho fes a casa teva, ho netejaries?
El poble també és casa teva...
Mantingues netes d’excrements les voreres, les
zones verdes, les zones industrials... Gràcies!

