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FULL INFORMATIU

Festes

Festa major de Sant Julià del Llor
Els dies 27 i 28 d’agost, se celebrarà la festa major de Sant Julià.
Programes apart.
Ho organitza: Comissió de Festes Sant Agustí de Sant Julià del Llor

Gent Gran
33è Homenatge a la Gent Gran
El pròxim diumenge 11 de setembre se celebrarà el 33è Homenatge a la
Gent Gran, en què les persones empadronades al municipi majors de 70
anys estaran convidades a un dinar.
Programa:
- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de
Santa Maria de Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral
de Bonmatí.
- En acabat, sortida cap al restaurant La Deu d’Olot, on es farà
el dinar de l’Homenatge. Per desplaçar-nos-hi, es posarà a
disposició de qui ho desitgi un servei gratuït d’autocar.
- Després del dinar, ball.
Inscripcions del 22 d’agost al 2 de setembre a les oficines de
l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Més grans de 70 anys: de franc.
Acompanyants adults: 25 euros.
Menors de 12 anys: 15 euros.
En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa més detallat de la
festa d’Homenatge.
Nota: D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, no es convidarà
personalment mitjançant carta.
Organització: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb la
col·laboració de la Diputació de Girona.

Joventut
Festa de l’Aigua
Dijous 18 d’agost, de 4 a 7 de la tarda, a la zona de l’envelat.
Tobogans aquàtics i piscina inflable (gratuït).
Hi haurà refrigeri i servei de bar amb begudes i entrepans.
Ho organitza: Regidoria de joventut i Associació de Joves.

Curs de monitor en el lleure
Curs intensiu de monitor/a de lleure infantil i juvenil del 29 d'agost al 10 de setembre a Amer.
Curs adreçat a joves majors de 18 anys.
Consulta la bonificació sobre l'import de matrícula a tbaldiz@selva.cat. Més info: www.laselvajove.cat

Activitats
Excursió al Ripollès i la Garrotxa
Dissabte 17 de setembre. Sortida a 1/4 de 9 del matí de la plaça Massana.
Programa: Al matí, visita lliure al mercat del Centre de Ripoll. A les 12 del migdia, visita guiada i ruta
amb el trenet Tricu-Tricu per Camprodon. A la tarda, visita al Museu de Miniatures de Besalú.
Dinar: Restaurant La Cabanya de Setcases.
Preu: 35 euros (socis Nova Frontera), 38 euros (no socis)
Inscripcions i pagament: Centre Cívic de Bonmatí, del 16 d’agost al 4 de
setembre.
Més informació: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 627 692 952 (Mei Brescó)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Solidaritat
Nafen Tim, equip per l’Oncotrail
L’equip Nafen Tim, sorgit de membres del claustre de l’escola Sant Jordi de
Bonmatí, té com a objectiu participar en l’Oncotrail, els dies 1 i 2 d’octubre, fent
un recorregut de 100 km.
Per poder participar en l’Oncotrail, l’equip recapta fons. Per col·laborar amb Nafen Tim:
-podeu comprar bolígrafs que trobareu als establiments comercials de Bonmatí, o
-podeu entrar a la web www.oncolligagirona.cat i fer un donatiu a l’equip.
L'Oncotrail és una cursa per equips d'uns 100 quilòmetres, amb sortida i arribada a Palafrugell,
organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb l’objectiu de recaptar fons per a investigació i per
millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.

