
Consistori

Convocatòria de ple

La propera sessió de ple tindrà lloc el dimecres 23 d’octubre a les 20:00 a la sala
de plens de l’Ajuntament en caràcter extraordinari.

Medi ambient

Deixalleria mòbil i objectes voluminosos

• La deixalleria mòbil estarà oberta el dimecres 2 d’octubre davant l’envelat
de 09:00 a 20:00 ininterrompudament.

• La recollida d’objectes voluminosos tindrà lloc el dijous 3 d’octubre*.

*Per a la recollida cal trucar prèviament a l’ajuntament i us recolliran els trastos al
vostre domicili.

Recollida de compost

La planta de compostatge de Santa Coloma de
Farners,  convida  a  tots  aquells  veïns  que
vulguin  compost,  a  recollir-ne  gratuïtament
durant tot l’any a les instal·lacions ubicades a la
carretera C63, cruïlla amb l'eix transversal.  Es
pot recollir tots els dimecres de 8:30h a 14:00
trucant prèviament al 872 012 018. 

El compost és un excel·lent substitut natural de fertilitzants d'origen químic, utilitzat
en  agricultura  i  jardineria.  Amb  el  seu  ús  s'aconsegueixen  aliments  més
saludables, i es completa de forma natural el cicle de la matèria.  

Salut

Xerrada sobre la salut bucodental

Dins del «Programa d’educació sanitària a la gent gran», el proper dimecres 9
d’octubre, a les 17:00 tindrà lloc a la sala de lectura del Centre Cívic de Bonmatí
una  xerrada  sobre  la  salut  bucodental  a  càrrec  de  la  farmacèutica  M.  José
Medina.

Activitat  organitzada pel  Consell  de Col·legis de
Farmacèutics  de  Catalunya,  amb  el  suport  del
Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de
Catalunya  i  el  CatSalut  i  la  col·laboració  de  la
regidoria de Gent Gran i Salut de l’Ajuntament.
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Eleccions generals 10N

Cens electoral

El proper 10 de novembre hi ha convocades eleccions generals a les Corts espanyoles, a les quals
estan convocats tots els ciutadans de l’Estat espanyol majors  d'edat  inscrits  al  cens  electoral,
tant residents en territori de l’Estat com a l'estranger. 

Si no rebéssiu la targeta censal o si volguéssiu consultar el cens abans de rebre-la podeu fer-ho:
• Presencialment

◦ A l’ajuntament.
◦ A la delegació de l'Oficina del Cens  

Electoral de Girona.
(Cap de Creus, 6 - 17005 Girona)

• Telèfon
◦ 901 101 900 (Oficina del Cens Electoral)

• Internet
◦ www.ine.es (Institut Nacional d’Estadística)

Gent Gran

Àlbum de fotos de l’Homenatge a la Gent Gran

Les persones interessades ja poden passar, durant el mes d’octubre, per l’ajuntament per  veure les
fotos del 36è Homenatge a la Gent Gran del passat dia 11 de setembre.

Esports

Marxes cicloturistes

Durant el mes d’octubre està previst que transcorrin dues marxes cicloturistes
pel nostre municipi sense produir afectacions importants a la circulació:

• 1a Gran Fondo, organitzada per The Service Course
◦ Dia: diumenge 13 d’octubre, a les 10:30 (aproximadament).
◦ Recorregut: procedents  de  Les  Serres  GI-532,  direcció  a  Sant

Julià del Llor i Anglès.
◦ Afectació: Plaça dels Pins, Avinguda 22 de Febrer, carretera de St. Julià del Llor.

• 5a Marxa Cicloturista «Gerunda Road», organitzada pel Club Ciclista Sport Ter
◦ Dia: diumenge 27 d’octubre, a les 11:50 (aproximadament).
◦ Recorregut: procedents de la N-141, direcció a Les Serres GI-532.
◦ Afectació: pont de Bonmatí-Vilanna, Plaça dels Pins.

C.F. Bonmatí

Dissabte 5 d’octubre, a les 16:30 C.F. Bonmatí - U.E. Osor

DIADA DEL SOCI: recollida de carnets i sopar de franc per als socis i a 6 euros per als no socis.

Dissabte 19 d'octubre, a les 16:30 C.F. Bonmatí - Ripoll C.F.

Dissabte 2 de novembre, a les 16:30 C.F. Bonmatí - P.E. Montagut



Activitats

Pessebre vivent 2019

Un grup de veïns del  poble està organitzant novament una nova edició del  pessebre vivent per
aquest proper Nadal 2019. La representació es faria el diumenge 22 de desembre a la tarda.

Si t’agradaria participar-hi, el dilluns 14 d'octubre a les 18:00 s'ha convocat una reunió al Centre
Cívic o bé, també pots enviar un correu electrònic a pessebre.bonmati@gmail.com

Pintures de Josep Matas Diumenge 

Durant el mes d'octubre, es podrà veure a la sala gran del Centre Cívic l'exposició d'obres del pintor
de Vilajuïga (Alt Empordà) i resident a Olot Josep Matas Diumenge, especialitzat en la pintura a l’oli.

Ràdio Bonmatí - 107.1 FM

Nova temporada carregada d’èxits!

Aquesta  nova  temporada 2019-2020 ens volem marcar  un
repte  molt  important:  poder  treballar  conjuntament  amb La
Xarxa de Comunicació Local i,  així,  poder oferir a la nostra
audiència  una  programació  de  caràcter  més  informatiu,
proper i de qualitat.

Tampoc deixarem de banda programes ja més que coneguts, com ara La Moixiganga per als més
menuts de la casa, el Birdland per a tots els amants del jazz i el blues, la Ruta 66 amb tota la música
d’arrel americana, el Compàs de cobla amb el millor de la dansa tradicional catalana o Església viva,
amb tota l’actualitat cristiana, social i humana de la diòcesi de Girona.

A més, volem ser un model a seguir pel que fa als èxits musicals d’actualitat que fan moure Europa,
sense deixar de banda la música de casa nostra o els clàssics de sempre, que continuaran sonant
cada nit de dilluns a dijous dins el Sentim la nit.

Pel que fa a les nits del cap de setmana, volem apostar per la música de ball del moment i la de fa
uns anys enrere dins un espai anomenat Electrònica de nit.

L’altra novetat és acabar el diumenge a la nit oferint una selecció de música ambiental i de caràcter
més minimalista a l’espai Hidrogen, posant tots els teus sentits a flor de pell.

Per acabar, volem donar les gràcies una vegada més a tota la gent que fa possible que la ràdio del
Ter-Brugent, Ràdio Bonmatí, pugui continuar sent un mitjà de referència a la nostra zona.

Recordeu que si esteu interessats a col·laborar amb la nostra emissora podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres sempre que vulgueu.

Telèfon: 972 42 44 92 (contestador)
Correu: radiobonmati@gmail.com

Web: www.radiobonmati.net
Facebook: @radiobonmati
Twitter: @rbonmati

*Per error del consell de redacció de la revista l’Amic, aquest escrit no es va poder incloure a l’últim número
de la revista d’aquest passat mes de setembre.



Violència de gènere

En el marc del "Pacte d'Estat contra la violència de gènere", el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat, va subvencionar un seguit d'actuacions portades a
terme al nostre municipi. El projecte que es va emprendre, titulat "Campanya de sensibilització i prevenció de
qualsevol forma de violència contra la dona i elaboració de materials", va incloure les activitats següents:

• Xerrada per a famílies "La coeducació com a mètode de prevenció de violència masclista".
• Taller de grafits del Dia de la Dona titulat "Ni masclisme ni sexisme".
• Mocadors  de la  festa  major  de  color  lila  amb la  imatge  del  grafit  realitzat  el  Dia  de  la  Dona "Ni

masclisme ni sexisme".

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


