Resultats eleccions 26 de maig del 2019

Ocupació
Formacions per fomentar l’artesania artística al Ter-Brugent

Eleccions Municipals
Candidatura
Regidors

Les persones que es dediquin a l'artesania de forma professional o semiprofessional i que

Grup Independent - AM

9

vulguin millorar la seva formació en disseny de producte, en gestió empresarial, en

al programa de formació que ofereix el projecte COOP’ART.

Fontbernat d’Anglès. Cal inscriure’s prèviament a www.selvacultura.cat
Les sessions formatives previstes són les següents:
“Disseny del producte

“Models de negoci i

“Estratègies i canals

“Creació

artesà”

creació d’una

de venda per a

d’experiències

empresa artesana”

l’artesania”

turístiques a partir de
l’artesania artística”

Dissabte 8 de juny,

Dijous 13 de juny, de

Dimecres 9 d’octubre,

Dimecres 16 d’octubre,

de 10 a 14 h

15 a 20 h

de 16 a 10 h

de 16 a 20 h

Sala Fontbernat

Centre Cívic de

Ajuntament de la

Can Boles d’Amer

d’Anglès

Bonmatí

Cellera de Ter

Els projectes dels artesans que participin en el programa entraran, a més, en una bossa
d’hores d’acompanyament i assessorament empresarial i de disseny de producte i de
producció.
Informació o inscripcions: www.selvacultura.cat / nuria.alamon@raiels.cat / tel. 696103559.
COOP’ART (2018-2020) és un projecte transfronterer per millorar el potencial de l’artesanat
artístic i està finançat al 60% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Ajuts per a material escolar. Curs 2019/20
Del 17 de juny a l’1 de juliol es poden presentar les 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.
Més informació, a l’ajuntament, en horari d’atenció al públic.

FULL INFORMATIU

La jornada informativa sobre el programa es farà el 30 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala
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comercialització o en crear experiències turístiques vinculades a l'artesania, estan convidades

Cens electors
Total votants
Vots Grup Indep.
Vots nuls
Vots en blanc

901
604 (67,03%)
518
31
55

Eleccions Europees
Candidatures - vots
JxCat 336
ERC 148
PSC
50

Cs
22
Unides Podem 18
PP
12

Cens electors
Total votants
Vots nuls
Vots en blanc

897
615 (68,56%)
5
7

Pacma 4
Vox
3
Altres 10

Plens municipals
El dimecres 12 de juny, a les 8 del vespre, a la sala de plens de
l’ajuntament, es durà a terme el darrer ple del consistori del mandat 20152019.
El dissabte 15 de juny, a les 12 del migdia, es durà a terme a la sala de
plens municipal el ple en què quedarà constituït el nou consistori i es
nomenarà l’alcalde.

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.
- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, fins al 14 de juny. (Cal
presentar instància emplenada, targeta sanitària, cartilla de vacunes, llibre
de família i 1 foto mida carnet.)
Més informació, a l’ajuntament, en horari d’atenció al públic.
Ho organitza: Regidoria d’Ensenyament

Exposició de l’Escola d’Art de Bonmatí
Dissabte 1 de juny del 2019, a les 6 de la tarda, a la Sala Gran del Centre Cívic,
inauguració de la mostra de treballs del curs 2018-19 de l’Escola d’Art de Bonmatí.
Els treballs estaran exposats durant tot el mes de juny.
Ho organitza: Escola d’Art de Bonmatí

Festa de final de curs a l’escola
Divendres 14 de juny.
-A les 5 de la tarda, als barracons de l’escola, xerrada-taller per a famílies sobre el joc i la
coeducació: “Eines per educar en i per la igualtat”, a càrrec de Cristina Vila, d’Igualtat
Creativa.
Paral·lelament, al pati de l’escola hi haurà jocs per als infants.

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

-A les 7 de la tarda, al pavelló poliesportiu de Bonmatí, espectacle amb Els Atrapasomnis,
sopar i Karaoke.
Venda de tiquets per al sopar (7 euros) a La Botiga (pl. Don Manuel) fins a l’1 de juny.
Tots els actes són oberts a tothom.
Ho organitza: AMPA de l’escola Sant Jordi.

- Ipso Lauro de Bonmatí

Marxa solidària “Comptartint el viatge”

Ho organitza: Associació Nova Frontera

Dissabte 15 de juny del 2019, marxa solidària fins al Pasteral.

Dia Internacional de Teixir al Carrer
El divendres 7 de juny, entre 5 i 7 de la tarda, vine i participa en el Dia
Internacional de Teixir al Carrer, a la plaça dels Pins de Bonmatí.
Porta material de casa per fer ganxet, mitja, tapís, punta, costura... i passa una bona
estona en companyia.

Punts de sortida:

- Anglès: passeig de la Feve, a les 9 del matí
- Amer: plaça del Monestir, a les 9 del matí
- La Cellera: bar La Presó, a 2/4 de 9 del matí

“Compartint el viatge” és un repte de caminar arreu del món 1 milió de quilòmetres.
Inscripcions (gratuïtes) al tel. 607 542 245 (Francesc Caparrós) abans del 12 de juny.
Ho organitza: Càritas Girona amb les delegacions de Càritas del Ter-Brugent.

Ja hi haurà taules i cadires!
Ho organitza: Grup de Dones de Bonmatí, amb la col·laboració de Càritas i l’Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí

Festa major de Bonmatí 2019
La festa major de Bonmatí se celebrarà els dies 7, 8, 9 i 10 de juny.

“Descobrim herbes remeieres”
Dissabte 15 de juny del 2019
A 2/4 de 5 de la tarda, trobada al Centre Cívic de Bonmatí per fer una caminada per
l’entorn i reconèixer plantes que tenen propietats medicinals i culinàries.

El programa amb tots els actes, en el llibret que heu rebut al vostre domicili junt amb aquest
full informatiu.

Tot seguit, taller a la Sala de Lectura del Centre Cívic per elaborar un ungüent per al dolor.

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí

Preu*: 10 € socis // 15 € no socis (inclou els ingredients per a l’elaboració de l’ungüent)

“Fes la teva ratafia”

Inscripcions (abans del 12 de juny): 972 42 04 84 (Maria), 627 692 952 (Mei)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Dissabte 8 de juny, a partir de les 11 del matí, al Centre Cívic
Taller a càrrec de Teresa Rebenaque, d’El Celler de Sant Narcís
El taller inclou tot el material necessari per fer la ratafia i el dinar (plat combinat i postres,
amb degustació de ratafia de Sant Narcís).
Preu: 35 euros
Reserva prèvia: telèfon 625089064 (Anna)
Ho organitza: Anna Hernandez Organització Events, amb la col·laboració del Centre Cívic
de Bonmatí i El Celler de Sant Narcís.

Revetlla de Sant Joan 2019
Diumenge 23 de juny
- Cap al tard, fogueró de Sant Joan al camp de futbol d’entrenament (al pavelló).
- A 2/4 de 10 del vespre, al pavelló, sopar i ball.
Més informació en programes que trobareu als establiments del poble.
Ho organitzen: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

