Medi Ambient

Activitats

L’empresa Exide Technologies

Diumenge 11 de desembre, a les 9 del matí,
a l’envelat
Pujada a la capella de Sant Julià. Caldo a la
capella i esmorzar a l’arribada, a l’envelat
Donatiu: 5 euros

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant
Julià del Llor

Salut
Vacunació de la grip
El dijous 15 de desembre, entre 10 del matí i 2/4 de 3 de la tarda,
les persones que fins ara no han pogut vacunar-se de la grip poden
passar pel consultori de Bonmatí a fer-ho.
Per vacunar-se aquest dia, no cal demanar hora.

CF Bonmatí
Carnets de soci
El CF Bonmatí informa que els carnets de soci de la temporada 2016/17 es
poden passar a recollir al bar del camp de futbol els dies de partit.

Centre Cívic
El Centre Cívic estarà tancat els dies 25 i 26 de desembre del 2016 i 1 i 6 de gener del
2017, amb motiu de les festes nadalenques.

Gent Gran

FULL INFORMATIU

Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3.
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El dia 11, Anar-hi Anant amb La Marató de TV3

Aquest any 2016 s'està portant a terme la revisió de l'autorització
ambiental de l’activitat de gestió de residus perillosos de l'empresa Exide
Technologies Recycling SL, situada al nucli de Bonmatí.
Arran d’episodis freqüents de fortes olors i de l'historial de l'empresa, un
ampli grup de veïns del poble i l’Ajuntament estem presentant
al·legacions a aquesta revisió de l'autorització, per tal d'assegurar-nos
que tenim una correcta qualitat de l'aire i que se’ns pot garantir uns bons
nivells de salut, ja que considerem que les dades aportades i els controls
realitzats fins al dia d'avui són insuficients.
L’empresa Exide Technologies Recycling és una multinacional nordamericana especialitzada en el reciclatge de bateries que han acabat la
seva vida útil. Aquesta indústria, en el procés de gestió que du a terme,
treballa amb el plom, el sulfat de sodi i l’àcid sulfúric de les bateries que
entren a la seva planta.
Donat que és una empresa que exerceix una activitat que pot afectar el
medi ambient –inclosa en el que s’anomena Annex I–, és l’administració
de la Generalitat la que intervé en el control d’impacte ambiental
d’aquesta indústria.
La multinacional Exide posseeix tres plantes a Europa, totes tres a la
península Ibèrica: una a Portugal, una altra a la província de Sòria i la de
Bonmatí.

Consorci Ter-Brugent
Renovació de càrrecs
L’alcalde de les Planes d’Hostoles, Eduard Llorà, ha estat elegit president
del Consorci Ter-Brugent, en substitució del regidor d’Amer Salvador
Clarà, i l’alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Marc Garcia, és
vicepresident de l’ens, ocupant el lloc del regidor de la Cellera Oriol
Amargant.
Actualment formen part del Consorci Ter-Brugent els municipis d’Amer,
Anglès, la Cellera, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Susqueda, les
Planes i Sant Feliu de Pallerols.

Plens Municipals
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 14 de
desembre, a les 8 del vespre, a la sala de plens municipal.

Festa d’Homenatge 2016
Ja es pot passar per l’ajuntament a recollir les fotos encarregades de la 33a Festa
d’Homenatge a la Gent Gran.

Oficines Municipals
Les oficines de l’ajuntament estaran tancades el dia 7 de desembre.
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Ràdio Bonmatí

MIRA TOT EL QUE PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA MÒBIL...
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Sorteig de dues paneres
El dia 23 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, en el
programa especial de Nadal de “Posa’t al dia”, es farà el sorteig
de les dues paneres que ha preparat Ràdio Bonmatí.
Les paneres (cada panera inclou una espatlla de pernil i un sopar
per a dues persones) estan exposades al Centre Cívic, on fent un
donatiu de 2 euros per aposta podreu entrar en el sorteig.
Les apostes es podran fer fins al dijous 22 de desembre al migdia.
Ràdio Bonmatí agraeix a les empreses i establiments següents la seva col·laboració en
les paneres: Estanc M. Carme Lladó, Bastons Finna, Bona Compra, Can Jans, Caramels
i Bombons Gerió, Carnisseria Bon Tall (Anglès), Carnisseria Casacuberta, Carnisseria
Manel (Anglès), Centre Cívic de Bonmatí, Farmàcia M. José Medina, La Botiga,
Perruqueria i Estètica Rosa, Perruqueria Fanap’s, Perruqueria Modreams, Perruqueria
Xevi, Planxisteria i Pintura Polma (Vilanna), Puig Instal·lacions, Queviures Bonmatí i
Reformes J. Pedraza (Anglès).

“El Patge Reial en antena”
El 30 de desembre del 2016, a les 7 de la tarda, per Ràdio Bonmatí
(107.1 FM), el Patge Reial Xalimardim, ambaixador reial de Ses
Majestats els Reis d’Orient, dirigirà unes paraules als nens i nenes.

grossos

Medicaments i
cosmètics

Joguines velles...
Vidres plans, miralls...

Voleu que el Patge Reial digui unes paraules al vostre fill o filla?
Si voleu donar permís perquè l’Ambaixador Reial es dirigeixi per ràdio personalment al
vostre fill o filla, podeu omplir el formulari que trobareu entrant a la web
www.radiobonmati.net.
L’Ambaixador Reial farà recomanacions particulars a cada nen i nena per tal que Ses
Majestats els Reis d’Orient estiguin contents i siguin esplèndids el dia que passin per
casa vostra.

Ferralla, bicicletes...

LA DEIXALLERIA, LA TROBAREU CADA PRIMER DIMECRES DE MES (NO FESTIU),
AL DAVANT DE L’ENVELAT DE BONMATÍ:
· De 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Si voleu rebre informació podeu trucar o enviar un whatsapp al 627 692 952 o enviar
un correu electrònic a radiobonmati@gmail.com .
“El Patge Reial en antena” es repetirà el dia 1 de gener, a les 7 de la tarda.
El programa es podrà seguir pel dial 107.1 FM de la ràdio o per internet entrant a la
web www.radiobonmati.net.

I SI EL QUE TENIU A CASA SÓN TRASTOS VELLS O
ELECTRODOMÈSTICS GRANS PER LLENÇAR...
Truqueu a l’Ajuntament (972 42 22 96) i digueu on voleu que us ho passin a recollir. Ho haureu de
treure al carrer el primer dimecres de mes següent i ho vindran a buscar el dijous a primera hora

Tradicions
Fanalets de la Puríssima

LES RESTES DE PODA I ESPORGA S’HAN DE PORTAR AL CAMP SITUAT AL FINAL DEL CARRER DEL MOLÍ (EN DIRECCIÓ AL
RIU): cal demanar la clau a l’ajuntament per obrir el cadenat que tanca l’accés al camp.

El dia 7 de desembre, quan es faci fosc, és el dia que s’encenen els fanalets de la
Puríssima, que es posen als balcons i les finestres de les cases. Trobareu fanalets en
establiments del poble.

Està prohibit llençar-hi runa, ja que la runa ha d’anar a un gestor autoritzat. La deixalleria mòbil tampoc està autoritzada
per recollir runa.

L’Associació Nova Frontera agraeix la col·laboració dels veïns en aquesta tradició.

