
Medi ambient

Deixalleria mòbil i objectes voluminosos

• La  deixalleria  mòbil  estarà  oberta  el  dimecres  6  de  novembre  davant
l’envelat de 09:00 a 20:00 ininterrompudament.

• La recollida d’objectes voluminosos tindrà lloc el dijous 7 de novembre*.

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

Convocatòria d’eleccions

Eleccions Generals 10N

El  pròxim  diumenge  10  de  novembre,  la  mesa  electoral  per  a  les  votacions
estarà situada al col·legi CEIP Sant Jordi de Bonmatí. 

L’horari d’obertura de la mesa serà de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Si heu sol·licitat el vostre vot per correu, teniu termini per lliurar-lo fins el divendres
8 de novembre a les 14:00 a les oficines de Correus.

Gent Gran

Recollida de les fotos de l’Homenatge a la Gent Gran

Les persones que van sol·licitar còpies de les fotografies de l’Homenatge a la Gent
Gran, podran passar a recollir-les a les oficines de l’ajuntament a partir de l’última
setmana del mes de novembre.

Salut

Xerrada sobre l’insomni

Dins del «Programa d’educació sanitària a la gent gran», el proper dimecres 13 de
novembre, a les 17:00 tindrà lloc a la sala de lectura del Centre Cívic de Bonmatí
una xerrada sobre l’insomni 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,  el  CatSalut  i  la  col·laboració  de  la
regidoria de Gent Gran i Salut de l’Ajuntament.
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Campanya de vacunació contra la grip

Durant els mesos de fred, la grip i el refredat apareixen amb més freqüència. Ambdues malalties són
causades per virus que es transmeten a través de l'aire i del contacte, sobretot amb les mans. 

No hi ha cap medicament que les pugui curar, però alguns ajuden a alleujar molèsties com el mal de
cap o la febre. En el cas de la grip, la vacunació contra aquesta malaltia és la manera més eficaç
d'evitar-la. El període ideal per vacunar-se són els mesos d'octubre i novembre. 

També hi ha alguns hàbits que dificulten el contagi tant de la grip com del refredat:

• Apliqueu mesures de protecció  
◦ Tapeu-vos el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar.
◦ Utilitzeu mocadors d'un sol ús i llenceu-los després de mocar-vos.
◦ Eviteu tocar-vos els ulls, els nas o la boca.
◦ Eviteu les aglomeracions durant l'època de grip.
◦ Adquiriu  hàbits  saludables i  milloreu  la  vostra  salut  en general:  ser  físicament actiu,  controlar

l'estrès, beure força líquids, alimentar-se de manera saludable, dormir bé.

• Renteu-vos les mans sovint  
• Després de...

◦ Estar en contacte amb un malalt de grip.
◦ Mocar-vos o de mocar un infant.
◦ Tossir o esternudar.
◦ Compartir joguines (en el cas dels infants).
◦ Utilitzar el transport públic.
◦ Tocar passamans en llocs públics.
◦ Anar al lavabo.
◦ Canviar un bolquer.
◦ Manipular les escombraries.

• Abans de...
◦ Manipular aliments, menjar o 

donar de menjar als altres.
◦ Raspallar-vos les dents.
◦ Posar-vos o treure-us les lentilles.
◦ Curar una ferida

La campanya de vacunació ja ha començat i des del passat 28 d’octubre ja podeu adreçar-vos al
CAP d’Anglès per vacunar-vos.

Seguretat

Principis bàsics d'autodefensa

El proper 25 de novembre té lloc el «dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les
dones» aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1999.

Des de  Tai-Jitsu  Bonmatí  ens traslladen  alguns  consells  bàsics  per  fer  front  a  una hipotètica  i
inevitable situació de violència.

• Ser ràpida, directa, contundent i fer el mínim de moviments que garanteixin la defensa i/o la fugida.
• Durant la fase de la defensa, cal que ser el màxim de contundent possible per invalidar l’agressor.
• No s’ha d’oblidar que l’objectiu de la defensa és garantir la fugida i no continuar amb l’enfrontament. 
• Fugir cap una zona segura, amb afluència de gent i il·luminada, si fos de nit. 

S’ha de defugir de zones fosques, aïllades i sense sortida.

No cal esperar ser una dona maltractada per aprendre defensa personal; ben al contrari, cal aplicar
programes formatius en tots el àmbits necessaris al més aviat possible per forjar una dona capaç de
fer front a aquests tipus de maltractaments.



Esports

1r Rally Clàssic Girona

El proper dissabte 16 de novembre està previst que transcorri pel nostre municipi
la primera edició del Rally Classic Girona, procedent de la N-141 (Anglès) direcció
a la GI-532 (Les Serres) sense produir afectacions a la circulació.

C.F. Bonmatí
Sorteig d'una panera

Des d'aquest mes de novembre, al bar La Cantonada i a Queviures Bonmatí (Suma) ja es poden fer
les apostes, amb el donatiu de 2 euros per aposta, per al sorteig de la panera de Nadal del C.F.
Bonmatí.
La panera inclou 1 televisor 32", 1 pernil, 1 ampolla de cava, 1 ampolla de vi i un obsequi sorpresa.
El sorteig tindrà lloc durant la quina del dilluns 6 de gener del 2020 al Pavelló.

Propers enfrontaments

Propers enfrontaments al camp municipal:

Dissabte 2 de novembre, a les 16:30 CF Bonmatí – PE Montagut

Divendres 15 de novembre, a les 21:00 CF Bonmatí – UE St. Miquel de Campmajor

Dissabte 1 de desembre, a les 16:30 CF Bonmatí – EF Garrotxa

Destaquem el derbi que es disputarà al camp de la Cellera:

Dissabte 9 de novembre, a les 16:00 CF Cellera  - CF Bonmatí

Activitats

«El Món al plat»: taller de cuina intercultural

Des del  passat  30  d’octubre  i  fins  el  18  de desembre s’està  duent  a  terme un  taller  de  cuina
intercultural cada dimecres de les 09:15 a les 11:30 al pavelló de Bonmatí.

L’activitat és gratuïta i oberta a tothom.
Ho organitza: Càritas Bonmatí i l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Pintures abstractes a favor de la protectora Meraki

Durant el mes de novembre, es podrà veure a la sala gran del Centre Cívic l'exposició d'acrílics de la
pintora Maite Echevarría. Les obres exposades estaran a la venda a preus populars i la recaptació
anirà íntegrament a l'associació protectora animalista Meraki.

L'associació protectora animalista Meraki és una entitat sense ànim de lucre situada a la Cellera de
Ter que rescata animals abandonats i els fa una revisió veterinària, els esterilitza, els implanta un xip
i els té en acollida fins a trobar-los una llar definitiva.



1r Mercat de Segona Mà
El divendres 6 de desembre, de 9:00 a 14:00 a la plaça dels Pins tindrà
lloc el 1r Mercat de 2a Mà.
Si teniu coses a casa que estan en bon estat i no sabeu què fer-ne,
podeu venir a muntar una parada!
Es  tracta  d’un  mercat  no  professional  i  obert  a  la  participació  de
tothom, amb inscripció prèvia.

Les  taules,  catifes,  mantes...  que  siguin  necessàries  per  posar  les
coses que vulgueu exposar al públic van a càrrec de cadascú.

Les reserves de places cal fer-les abans del 30 de novembre als telèfons següents:
• Carme: 659 918 790 • Francesc: 607 542 245

S’acceptaran sol·licituds fora de termini en el cas que hi hagi espai disponible.

I si no podeu muntar parada però teniu coses que podríeu donar, tant Càritas com l'AMPA accepten
donacions (Càritas 607 542 245 / AMPA 664 213 974).

En cas de mal temps, s'anul·larà l'activitat.
Ho organitza: Càritas Bonmatí i l’AMPA Escola Sant Jordi

Joventut

Taller de maquillatge de por

Vols aprendre alguns trucs de maquillatge de por? En aquest taller t’ajudaran a convertir-te en un
autèntic zombie, katrina o bruixa!

• Dia i hora: divendres 22 de novembre a les 17:00.
• Lloc: al Centre Cívic de Bonmatí.

             Joc del Cluedo pel municipi

Sigueu el primer grup en esbrinar i en descobrir qui ha estat l'assassí, amb quina arma i quin lloc.

• Dia i hora: divendres 22 de novembre a les 20:00.
• Lloc: a la Plaça Massana, davant l'església.
• Requisits:

◦ Cal formar un grup de 3 persones.
◦ Cal realitzar una inscripció prèvia al telèfon: 620 203 300.

Les dues activitats són gratuïtes i dirigides per a majors de 12 anys.
Ho organitza la regidoria de joventut i l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


