
Activitats 

Calçotada Popular 

Diumenge 5 març, a les 13.30 h, a l’envelat, Calçotada Popular. 

• Menú Adults: 12 euros (calçots, carn a la brasa, amanida, pa, postres i vi) 

• Menú Infantil: 7 euros (pica-pica, amanida, macarrons, postres, pa i aigua) 

Podeu comprar els tiquets fins al 2 de març a Carnisseria Casacuberta, Queviures 
Bonmatí i Centre Cívic de Bonmatí.  

Cal portar-se els cobert. Se sortejarà una panera. 

Ho organitza:  

 

 

Activitats 

Aplec de Calders 

Diumenge 26 de març.  
Programa:  
- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del davant de 
l'església de Bonmatí  
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de Calders  
- A la sortida, pica-pica per als assistents 
- A les 2 del migdia, dinar al Centre Cívic de Bonmatí:  

. Menú adults (16 euros socis Nova Frontera – 18 euros no socis): Entremès, 
rostit amb acompanyament, postres, aigua, vi, cava i cafè. 

. Menú infantil (7 euros): Pica-pica, pollastre a la brasa, postres i beguda. 
Venda de tiquets pel dinar: Centre Cívic i Fleca Montse (fins al dimecres 22 de març) 

 
Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Comunicació 

Nou canal de comunicació “Twitter” 

Twitter oficial de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Seguiu-nos per estar al dia de les nostres novetats a l'instant!  

https://twitter.com/julia_bonmati  

 

Horari de les oficines municipals 

Les oficines de l’ajuntament estan obertes de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del 
migdia i els dimecres també de 5 de la tarda a 8 del vespre. 

 

Sanitat 

Reclamació del servei d’ambulància de 24 hores 

En el ple de l’Ajuntament celebrat el 23 de novembre del 2015 es va 
aprovar una moció conjunta amb les poblacions de l’àrea del Ter-
Brugent per demanar al Servei Català de la Salut que es restableixi el  
servei d’ambulància de 24 hores.  

Considerem que és totalment necessari el servei d'ambulància bàsic tot 
el dia a la base del CAP d'Anglès perquè entre Salt i Olot no hi ha cap 
més base d'ambulàncies, perquè aquesta zona té un elevat percentatge 
de població envellida, i per tant susceptible d’haver de requerir el servei 
d’ambulància urgent, i perquè es posa realment en risc la resolució 
d’una emergència nocturna a la nostra zona (comptant que, a més, es 
va eliminar el servei nocturn del CAP). 

Per això, es convoca una concentració pel pròxim 10 de març, a les 

8 del vespre, al CAP d’Anglès, per reclamar el servei d’ambulància de 
24 hores a la zona del Ter-Brugent. 

 

Ensenyament 

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi 

El termini previst per a la preinscripció al 2n cicle d’Educació 
Infantil (P3, P4 i P5) i l’Educació Primària Obligatòria per al 
curs 2017-2018 va del 23 de març al 4 d’abril. 

La resolució relativa a aquestes dates està en tràmit de 
publicació al DOGC, segons comunica el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. 

Si voleu saber els criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds 
(la puntuació que s’aplica en unes determinades condicions), podeu 
entrar a la pàgina web: 

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general    

L’horari d’administració de l’escola Sant Jordi és dilluns i dimecres de 
8.30 a 13 h i de 15.15 a 16.15 h.  

Cal trucar a l’escola (972 42 10 70) per concertar hora fora d’aquest 
horari. 

 

Plens municipals 

Sessió ordinària 

El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 8 de 
març, a les 8 del vespre, a la sala de plens municipal.  
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Medi Ambient 

Vespa velutina 

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie exòtica invasora que  va arribar fa 
uns anys a França i s'ha anat estenent fins a arribar a Catalunya. 

El cicle de la vespa asiàtica comença a la primavera, quan les vespes reines surten de 
la hibernació i inicien una nova colònia que esdevindrà el típic niu en forma de bola 
penjat a la part alta d'un arbre. Aquests nius poden mesurar més de 60 centímetres. 
Aquests nius acaben la seva activitat pels volts de l'octubre en zones fredes o poden 
restar actius fins al desembre. Quan s'acaba l'activitat el niu es va deteriorant amb les 
ventades i acaba esmicolant-se i caient a terra. 

Abans que el niu deixi d'estar actiu surten noves vespes reines que hibernaran i 
fundaran noves colònies l'any següent.  

A la comarca de la Selva, l'any 2014 se’n va detectar la primera colònia i enguany se 
n'han detectat un total de 19.  

Els anys 2014 i 2015 el Cos d'Agents Rurals va dedicar molts esforços a localitzar els 
nius de Vespa Velutina per procedir a la seva destrucció, però aquesta mesura no ha 
resultat efectiva per frenar la seva expansió, de manera que en l'actualitat no es fa 
recerca activa dels nius i en cas de localitzar-los únicament es procedeix a la seva 
destrucció si es troben situats en terreny urbà o si poden representar un perill per a les 
persones. 

Fins ara no s'ha detectat una problemàtica alarmant d'incidències amb les persones, 
tot i que s'han trobat nius en parcs públics i espais de lleure. Únicament es té 
coneixement d'un atac greu a una persona que va tallar un arbre on hi havia un niu. 

Cal tenir present que els nius no sempre estan penjats dalt d'arbres, també se n'han 
trobat en façanes d'edificis i en marges de pistes forestals o murs de pedra seca. 

En cas de localitzar un niu és convenient comunicar-ho per tal de valorar la seva 
perillositat.  

Direcció General de Forests Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tel.  972 84 37 87  

 

Promoció Econòmica 

Ajuts a les empreses per a contractació 

Si sou una empresa i necessiteu contractar personal, el Consell Comarcal de la Selva 
ofereix subvencions per a la contractació de personal de fins a 3.931,20 euros per 
contractes de sis mesos o més, en el marc dels programes de polítiques actives  
d'ocupació. 

Per a més informació podeu contactar amb el departament de Promoció del Territori del 
Consell Comarcal de la Selva a ofertes@selva.cat o bé per telèfon al 872 973 887. 

 

Medi Ambient 

Minideixalleria  

Al febrer es va instal·lar una minideixalleria per tal de millorar el reciclatge. 

Aquesta minideixalleria, situada davant del consultori local (plaça Don Manuel de 
Bonmatí), consta de set recipients per recollir objectes de petita dimensió que NO es 
poden llençar a cap dels altres contenidors que hi ha per a la recollida de residus. 

Els objectes que es poden llençar a la minideixalleria són: 

- Cartutxos de tinta 

- CD 

- Piles 

- Bombetes halògenes i de baix consum  

- Mòbils i bateries de mòbils 

Ajuda'ns a reciclar! 

 

Medi Ambient 

Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals  

Del 15 de març al 15 d'octubre, queda  prohibit en els terrenys forestals 
(poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els 
envolta, encendre foc sense autorització o fer qualsevol activitat que 
pugui ser l’origen d’un incendi.  

Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de sol·licitud (es pot 
descarregar del lloc web gencat.cat) i presentar-lo a l'ajuntament, que el trametrà a 
l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura de la Generalitat. 

 

Seguretat 

Aplicació mòbil per a emergències 

L’app My112, desenvolupada pel CAT112 conjuntament amb Telefónica, permet 
geolocalitzar les trucades en cas d’emergència. L’aplicació és gratuïta i està disponible 
per als sistemes Android i iOS. La localització és especialment indicada per a casos en 
què la persona que truca no sap on es troba exactament (zones rurals, en trajectes per 
carreteres, etcètera).  

  


