
Horaris d’estiu

Oficines municipals

Durant el mes d’agost les oficines municipals només romandran obertes de dilluns
a divendres de 9:00 a 14:00. Disculpeu lesmolèsties.

Centre Cívic

El Centre Cívic de Bonmatí romandrà tancat per vacances del 5 al 18 d’agost
(ambdós inclosos).

La resta de diumenges d’agost estarà tancat.

A partir del mes de setembre s’obrirà a l'horari habitual.

Deixalleria mòbil

Els mesos d’agost i setembre la deixalleria mòbil estarà oberta el primer dimecres
de mes de 09:00 a les 14:00.

Tràmits

Duplicat del permís de circulació

La DGT informa que a partir d’ara les persones interessades en obtenir un
duplicat del seu permís de circulació també poden anar a fer la soŀlicitud a
l’Oficina de Correus que tinguimés propera ja sigui perquè:

• L’ha perdut
• El té deteriorat
• Li han robat

Festes

Festa Major de Sant Julià del Llor

Els dies 24 i 25 d’agost, se celebrarà la festa major de Sant Julià del Llor.

Properament, programes a part.

Ho organitza: Comissió de Festes Sant Agustí de Sant Julià del Llor.
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Gent Gran

36è Homenatge a la Gent Gran

El dimecres 11 de setembre tindrà lloc el 36è Homenatge a la Gent Gran. 

Programa:

• A les 11 del matí, concentració dels homenatjats, familiars i amics a la plaça Massana.

• A 2/4 de 12 del matí, missa a l’església parroquial Santa Maria de Bonmatí.

• Tot seguit, concert amb la coral Ipso Lauro de Bonmatí.

• A la 1 del migdia, sortida cap al restaurant Can Xel d'Olot, on es farà el dinar de l’Homenatge
(hi haurà servei gratuït d’autocar).

• Dinar i ball.

Preus del dinar:

Persones més grans de 70 anys empadronades al municipi De franc
Acompanyants i majors de 13 anys 25 euros
Menors de 12 anys 14 euros

Inscripcions als matins a les oficines de l’Ajuntament, del 12 d’agost fins el 2 de setembre.

Ho organitza: l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb la coŀlaboració de la Diputació de
Girona.

Benestar social

Servei de teleassistència

El servei de Teleassistència és un servei públic finançat i
gestionat per Dipsalut, els ajuntaments i els consells
comarcals gironins.

Està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any,
dona suport, fa companyia i aporta seguretat a les persones
usuàries i als seus familiars.

Poden ser usuaris del servei totes les persones grans que viuen soles o passen moltes hores del dia
soles al domicili, persones amb dificultats de mobilitat o amb necessitats específiques: des d'infants
amb discapacitat fins a persones que viuen soles i temporalment (o permanentment) es troben amb
la mobilitat limitada.

Per soŀlicitar el servei demaneu hora al telèfon: 972 129 099 (serveis socials).



Esport

C.F. Bonmatí

Aquest mes d’agost s’inicia la pretemporada de C.F. Bonmatí amb els següents partits amistosos
que es disputaran al camp municipal:

Dissabte 10 d’agost, a les 18:00 C.F. Bonmatí - C.F. Les Planes
Dimecres 14 d’agost, a les 21:00 C.F. Bonmatí - U.E. Osor
Dijous 22 d’agost, a les 21:00 C.F. Bonmatí - C.D. Bescanó
Dissabte 24 d’agost, a les 18:00 C.F. Bonmatí - C.F Sarrià de Ter
Dimecres 28 d’agost, a les 21:00 C.F. Bonmatí -  U.C.E. Celrà

La temporada començarà el diumenge 8 de setembre, jugant a fora contra el Camós C.F.

L’equip veterà disputarà un partit amistós el dissabte 31 d’agost a les 18:00 al camp municipal.

C.B. Anglès a Bonmatí

Vine a jugar bàsquet al pavelló de Bonmatí. 

• Nivell: iniciació.
• Edat: de 1r a 6è de primària
• Dies de l’activitat: 

◦ Dimecres i divendres de 16:30 a 18:00 
◦ Entre els mesos d’octubrea maig.

• Preu: 22€/mes (els dos dies de la setmana)

 Per més informació:
• Correu de l’AMPA: ampabonmati@hotmail.com
• Correu Club Bàsquet Anglès: basquet.angles@gmail.com

Joventut

Cursos gratuïts per a joves

Si tens entre 16 i 29 anys i no estàs estudiant ni treballant, potser t’interessarà algun dels següents
cursos gratuïts que començaran els mesos de setembre i octubre.

• Pilot oficial de drons i radiofonista
• Atenció al client
• Indústria alimentària
• Certificat de carretons elevadors frontals

• Permís C de camió
• Monitor/a de lleure
• Auxiliar d’estètica

Per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos a les oficines municipals o bé contactar amb la
tècnica de joventut a l’adreça de correu electrònic: tbaldiz@selva.cat



Medi ambient

El viatge invisible de les tovalloletes humides

Les tovalloletes humides ens fan un gran servei i han simplificat les nostres
tasques domèstiques, però s’han convertit en un residu molt perillós.

Quan llancem una tovalloleta humida pel vàter iniciem un problema que no
veiem. No són com el paper de vàter que es desfà. Tot i que moltes són
biodegradables i alguns fabricants indiquen que es poden llençar pel vàter,
no s’ha de fer perquè arriben intactes a les depuradores.

Al llarg del camí es converteixen en una massa compacta que arrossega
altres residus i que genera embussos a les canonades i grans sobrecostos
en el sanejament. Uns sobrecostos que acabem pagant entre tota la
ciutadania en el rebut de l’aigua.

Consells per combatre el mosquit tigre

La forma més efectiva de combatre el mosquit tigre és no deixar-lo criar.

Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment, gerros, 
cendrers, abeuradors...

Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o 
tapar-los amb una lona.

Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels mosquits en basses 
ornamentals i fonts del jardí.

Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.

Eliminar els pneumàtics vells.

Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.

Informació:
Telèfon: 972 42 22 96
Correu:  info@stjuliabonmati.com
Pàgina web: www.stjuliabonmati.com

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


