
Activitats 
 

Espectacle infantil i sopar per la Cavalcada 2017 

Dissabte 19 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat 

• Espectacle infantil amb Els Trambòtics 

• Tot seguit, botifarrada. 

Més detalls, en programes a part.  

Els beneficis d’aquesta activitat es destinaran a la cavalcada 

de Reis del 2017. 

Ho organitza: Grup Il·lusió 

NOTA: El Grup Il·lusió informa que s’ha constituït una nova junta de l’associació, 

amb la Dolors Garangou com a presidenta, l’Imma Casacuberta com a secretària 

i l’Iris Planchart com a tresorera.  

 

Anar-hi Anant amb La Marató 

Diumenge 11 de desembre, a les 9 del 

matí, a l’envelat  

Caminada fins a la capella de Sant Julià. 

Caldo a la capella i esmorzar a l’arribada, 

a l’envelat 

Donatiu: 5 euros  

Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3, que aquest any 

dedica la seva campanya als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 

traumàtiques  

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

Sant Julià del Llor, el CAP d’Anglès i Imma Bou  

 

 

Exposició en record de Társila Marcos 

A la sala gran del Centre Cívic de Bonmatí, estan exposades pintures de Társila 

Marcos (“la Tarsi”), veïna i mestra de Bonmatí. 

 

Salut 
 Donació de sang 

El dimarts 29 de novembre, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, 

al Centre Cívic de Bonmatí, extracció de sang als donants voluntaris.  

Subvencions 

La Diputació de Girona concedeix 57.475 euros  

En data 1 de març del 2016 la Diputació de Girona va concedir a 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí una subvenció, exclosa 

de concurrència, per ajudar en les despeses de substitució de la 

depuradora situada al carrer Vell del nucli de Sant Julià del Llor, per 

import de 57.475,00 euros (el 95% del cost d’execució de l’obra), i 

les obres seran realitzades durant aquest mes de novembre. 

L’any 1996 es va executar la xarxa de sanejament del carrer Vell de 

Sant Julià del Llor i es va resoldre l’evacuació de les aigües residuals 

dels veïns amb un col·lector d’aigües plujanes i un altre d’aigües 

residuals. Per a les aigües residuals es va implantar un sistema de 

depuració que funciona simplement per gravetat, fent circular l’aigua 

a través d’esferes de material plàstic. Però actualment s’ha demostrat 

que aquest sistema és insuficient, ja que l’aigua que surt dels filtres 

és abocada al rec, cosa que provoca mala qualitat tant visual com 

biològica i causa molèsties importants al veïnat per males olors.  

Vist que era necessari desmantellar el filtre biològic actual i el dipòsit 

clarificador, i substituir-lo per un nou sistema de depuració, 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va sol·licitar una 

subvenció a la Diputació de Girona per contribuir a sufragar el cost de 

l’obra, que puja a 60.500 euros (IVA inclòs), segons la memòria 

valorada presentada per l’arquitecte municipal. 

 

 

 

Festes Locals Any 2017 

En la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament del 14 de setembre 

passat, es van aprovar les dues festes locals per a l'any 2017 en el 

nostre municipi, que són els dies següents: 5 de juny de 2017 i el 

25 de juliol de 2017. 

 

Plens Municipals 

El pròxim dimecres 9 de novembre, a les 8 del vespre, se celebrarà 

un ple extraordinari a la sala de plens de l’ajuntament. 
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Equipaments municipals 

Ús de l’Esplai de Sant Julià del Llor 

L’Ajuntament uniforma que seran usuaris de 

l’Esplai de Sant Julià del Llor:  

- Associacions i entitats del municipi que 

ofereixen serveis als seus associats i/o a la 

població en general  

- Usuaris particulars del municipi que vulguin 

fer ús de les instal·lacions municipals, per a la qual cosa hauran de demanar la 

corresponent autorització  

- Totes les persones que participin en alguna de les activitats que s’hi duguin a 

terme. 

Per als usuaris particulars, les taxes i el preus públics per la utilització de l'Esplai 

s’exigiran segons el que disposin les ordenances vigents (actualment, 8 

euros/hora). En cas de no disposar d’assegurança de responsabilitat civil, a més, 

els usuaris particulars hauran d’abonar una fiança de 200 euros en previsió de 

possibles desperfectes en les instal·lacions i en el material del local. 

Per obtenir l’autorització per a l’ús del local s’haurà de formular la sol·licitud a 

l’Ajuntament, emplenant l’imprès establert i aportant totes les dades 

d’identificació necessàries, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils al dia 

sol·licitat. 

Una vegada realitzada l’activitat i un cop supervisat l’estat de les instal·lacions, 

es procedirà, si escau, a la devolució de la fiança. 

 

“Defensem les nostres institucions” 

Bus per anar a Barcelona el 13-N 

Diumenge 13 de novembre, a les 12 del migdia, 

hi haurà concentració a Barcelona (a les Fonts de 

Montjuïc – avinguda Maria Cristina) per expressar 

el suport a les institucions catalanes i denunciar la 

judicialització de la política, sobretot arran de la 

querella contra la presidenta del Parlament, 

Carme Forcadell, però també l'expresident Artur 

Mas, les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, 

i càrrecs electes municipals. 

Per anar fins a Barcelona, s’ha organitzat un servei de bus que sortirà d’Anglès el 

mateix dia 13 a les 9.30 h del costat del supermercat Maxi Dia. 

La venda de tiquets per al bus (10 euros, inclou anada i tornada) es pot adquirir 

a la llibreria Ca la Nati d’Anglès. 

El servei de bus està organitzat per l’Assemblea Local de l’ANC “Anglès per la 

Independència”. 

Joventut 

Concurs de logotip 

El Consell Comarcal de la Selva convoca un 
concurs per al disseny del logotip de la 
celebració dels 50 anys de la construcció de 
l’embassament i la presa de Susqueda. 

Per participar-hi cal complir els requisits 
següents: 

- Hi podran participar totes les persones 
d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys 
(ambdós inclosos) 

- Les obres han de ser originals, és a dir, que 
no hagin obtingut mai cap premi ni hagin estat 
publicades en cap mitjà de comunicació. 

El premi al logotip guanyador serà un val per 
valor de 300 euros per adquirir llibres, música, 
material educatiu i/o informàtic, etc.  

El lliurament del premi serà dintre dels actes 
de la Fira de Sant Antoni d’Anglès, que tindrà 
lloc els dies 14 i 15 de gener de 2017. 

Les propostes es poden presentar a la seu del Consell Comarcal de la Selva, a Santa 
Coloma, o bé a qualsevol ajuntament dels pobles que formen part del Consorci Ter-
Brugent. 

El termini d’admissió d’originals és fins el dijous 5 de gener de 2017 a les 14 hores. 

Més informació: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/198/201619808534.pdf 

 

Medi Ambient 

Sancions per abandonament de mobles i altres objectes  
 

Recordem que l’abandonament fet per persones 
particulars d’objectes, residus o altres deixalles fora 
dels llocs autoritzats és considerat infracció i pot ser 
sancionat amb una multa que pot oscil·lar entre 120 i 
60.000 euros (art. 76 del DL 1/2009, de 21 de juliol, Text 
refós de la Llei reguladora dels residus).  

Recollida de residus voluminosos 

La recollida de residus voluminosos o de mida gran (mobles vells, matalassos, 
electrodomèstics, fustes, portes, etc.) es fa cada primer dijous de mes.  

Cal sol·licitar prèviament la recollida trucant a l’Ajuntament (972 42 22 96) o 
bé directament a l’empresa que gestiona la retirada de residus, Nora SA (902 103 
493, amb cost de trucada local).  

Haureu de deixar els trastos el dimecres a la nit al davant de la porta de casa vostra 
o en el lloc que haureu concretat en la vostra sol·licitud. 


