
Casal d’estiu 2019  

Casal del 25 de juny al 31 de juliol a Sant Julià del Llor i Bonmatí.  

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 

Grups: casalet (P3 a P5), casal mitjans (1r a 3r) i casal grans (4t a 6è). 

- Reunió informativa: Dijous 29 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic. 

 

 PREUS PER NEN/A 

 
25 juny – 31 

juliol 
1 juliol – 31 juliol Preu/ setmana 

BON DIA   

(7:45-9 h) 
75 € 62 € 15 € 

MATÍ  

(9-13 h) 
195,50 € 155,5 € 48 € 

 

* Descompte del 5% en la quota del segon germà i d’un 10% en la del tercer germà i 

successius. 

** Es realitzarà una bonificació del 30 € (en la modalitat mensual) i de 6 € (modalitat 

setmanal) del preu públic a les famílies empadronades al municipi de Sant Julià del llor 

i Bonmatí per cada nen/a. 

 

- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, a partir del divendres 30 de maig, de 

dilluns a dijous de 9 a 13 h i dimecres també de 17 a 20 h. (Cal portar full d’inscripció 

emplenat, fotocòpia de la targeta sanitària; fotocòpia del carnet de vacunes o certificat 

mèdic conforme l’infant es troba sa i sota control mèdic, i fotocòpia del carnet de 

família nombrosa o monoparental, si és el cas) 

 

Ho organitza: Regidoria de Cultura i Ensenyament 

 

Exposició pintures 11è Concurs de Pintura Ràpida 

Fins al 14 de maig, a la sala gran del Centre Cívic, estaran exposats els treballs de 

l’11è Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí. 

 

Concert de Cant Coral 

Diumenge 2 de juny, a les 6 de la tarda, a l’església de 

Bonmatí. 

Trobada de corals:  - Cors Alegres d’Anglès  

- Rossinyol de Sales de la Cellera  

- Ipso Lauro de Bonmatí 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Convocatòria eleccions 

 

Calendari 

Campanya electoral: Del 10 al 24 de maig  

Vot per correu: El 16 de maig finalitza el termini per sol·licitar el vot 

per correu per als residents en territori de l’Estat espanyol. Per 

demanar-ho cal anar a una oficina de Correos. El termini per enviar el 

vot per correu acaba el 22 de maig.  

Jornada de reflexió: 25 de maig 

Jornada electoral: 26 de maig. El lloc de votació serà l’escola Sant 

Jordi de Bonmatí, i l’horari, de 9 del matí a 8 del vespre. 

Ple constitutiu per al mandat municipal 2019-2023: 15 de juny. 

Quadre històric - Dades de participació 

Any  Cens (nombre d’electors) Participació 

2019 889 - 

2015 908 66,60% 

2011 906 59,38% 

2007 888 76,45% 

2003 775 77,94% 

1999 777 63,84% 

1995 737 71,37% 

1991 713 80,36% 

1987 693 65,51% 

1983 669 69,36% 
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Eleccions generals 2019 

Resultat de l’escrutini 

Recompte de vots a la mesa electoral de Sant Julià del Llor i Bonmatí el 28 d’abril. 

Cens electoral: 889     [convocatòria 2016: 897] 

Congrés dels Diputats 

  Vots: 726 (81,66% del cens)     [convocatòria 2016: 568 (63,32%)] 

ERC   -   257 

JxCat   -   223 

PSC   -   89 

Cs   -   61 

En Comú P.   -   32  

Front Rep.   -   28 

Vox   -   11 

PP   -   10 

PACMA   -   6 

 

Abstencions: 163 Nuls: 5 Blanc: 4 

Senat 

  Vots: 708 (79,64% del cens)      

Jordi Martí Deulofeu (ERC)  -  265 

Jami Matamala Alsina (JxCat)  -  250 

Elisenda Pérez Esteve (ERC)  -  235 

Josep Quintana Queralt (ERC)  -  219 

Josep M. Cervera Pinart (JxCat)  -  214 

Laura K. Corsunsky Zeitune (JxCat) 

- 205 

22 candidats més - entre 75 vots i 1 

vot cada un 

2 candidats   -   0 vots 

Nuls: 32 Blanc: 12 

 

 

Candidats a Hereuets i Pubilletes 2019 

Les Delegades del Pubillatge de Sant Julià del Llor i Bonmatí informen: 

El dilluns dia 10 de juny, al berenar sopar de la festa major de 

Bonmatí, es farà l’acte de presentació dels hereuets i pubilletes 

d’aquest any (nens i nenes que cursen 2n de primària) i els hereuets i 

pubilletes que van rebre la banda l’any passat (nens i nenes de 3r de 

primària) seran els encarregats de posar la banda als nous. 

Tots els nens i nenes que cursin 2n de primària i que hi vulguin participar, i també els 

de 3r que vulguin posar la banda, han de confirmar la seva assistència abans 

del dijous 23 de maig per WathsApp als telèfons 649 289 652 (Núria Boada) / 696 078 

521 (Estel Molas) o per correu electrònic a pubillatgebonmati@gmail.com, dient nom i 

cognoms del nen/a. 

Ajuts per a material escolar. Curs 2019/20 

Del 17 de juny a l’1 de juliol està previst que s’obri el termini per presentar sol·licituds 

per obtenir ajuts per a material escolar pel curs 2019/20 per als estudiants 

empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que es trobin en una situació familiar 

especial amb necessitats socials i/o econòmiques.  

En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes 

que el curs que ve vagin a l’escola pública Sant Jordi o a 

l’institut Rafael Campalans d’Anglès a fer l’ESO.  

Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i 

tota la documentació que cal presentar, podeu demanar 

informació a l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de 

dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dimecres 

de 5 a 8 de la tarda. 

Pròximament també es podran consultar les bases al lloc web 

de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (e-Tauler).  

 

Activitats 

Jornada taller al Centre Cívic 

mailto:pubillatgebonmati@gmail.com

