
 

 

Gent gran 

Xerrades d’educació sanitària 

Dimecres 26 d’octubre, a les 5 de la tarda, al Centre 
Cívic, “QUÈ CAL SABER DE  LA HIPERCOLESTEROLÈMIA”, 
a càrrec de la farmacèutica M. José Medina 

Ho organitza: Col·legi de Farmacèutics de Girona, amb el suport de 
la Regidoria de Gent Gran i Salut de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Ràdio Bonmatí 

 
Programació 2016/17 

Dilluns 21 h La Moixiganga (infantil). Amb Moisès Bruch 

Dimarts 21 h Tango y algo más. Amb Eduardo Vera 

Dimecres 21 h Birdland (jazz i blues). Amb Jaume Datsira 

Dijous 21 h Ruta 66 (música americana). Amb Pitu dos Santos 

Divendres 
18 h Posa’t al dia. Programa conduït per Xavier Sarsanedas 

21 h Cara B (repetició programa setmana anterior) 

 

 

Dissabte 

09 h Compàs de cobla. Amb Jordi Canaleta 

11 h Posa’t al dia (repetició) 

12 h Cara B (música rock). Amb Jordi Arbat i Albert Montalbán 

17 h La novetat. Amb Nil Marbà 

18 h Posa’t al dia (repetició) 

 

 

Diumenge 

08 h Església viva. Amb Àngel Rodríguez 

09 h Compàs de cobla (repetició) 

11 h El Castor Radiofònic (actualitat de l’escoltisme gironí). 
Cada últim diumenge de mes (a partir del novembre). 
Programa conduït per Eloi Guerrero. 

21 h Birdland (repetició) 

 

Fotos de l’Homenatge a la Gent Gran 

Les persones interessades ja poden passar per l’ajuntament per veure les fotos 
del 33è Homenatge a la Gent Gran, celebrat el dia 11 de setembre passat. 

Subvencions 

La Diputació de Girona concedeix 50.000 euros 

En relació amb els aiguats del 8 d’agost del 2015, l’àrea de 
Presidència de la Diputació de Girona va concedir una ajuda 
econòmica de 50.000 euros per contribuir a sufragar part de les 
despeses de reparació dels danys produïts per la tempesta. 

Arran dels aiguats del 8 d’agost del 2015, es van haver de reparar, 
entre altres, camins de terra, murs de contenció, col·lectors, i també 
es va haver de fer neteja dels col·lectors, que havien quedat plens de 
sorra i altres materials que havia arrossegat l’aigua, i cunetes dels 
camins i carreteres. 

Segons l’estació meteorològica situada en aquell moment al camp de 
futbol, el 8 d’agost de l’any passat van caure 104 litres per m2. 

 

 

Joventut 

Concurs Fotogràfic Juvenil Ter-Brugent 

Amb motiu del Dia Mundial de 
l'Alimentació, el 16 d'octubre, els 
Ajuntaments de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, Amer, Anglès i la Cellera de Ter, 
a través dels tècnics de joventut, 
organitzen un concurs de fotografia 
juvenil, amb l'alimentació com a part 
important d’un estil de vida saludable com 
a tema de les fotografies. 

Els requisits per participar-hi és tenir entre 
12 i 25 anys, estar empadronat en un dels 
citats municipis i que la fotografia estigui feta amb mòbil.  

Per participar en el concurs cal omplir un formulari a la página web 
www.laselvajove.cat i enviar abans del 7 d'octubre la fotografia per 
correu electrònic en format JPG a tbaldiz@selva.cat o 
abreva@selva.cat. En el mateix correu, cal indicar nom i cognoms de 
la persona jove participant, títol de la fotografia i breu descripció de 
la relació entre la imatge i la temàtica del concurs. 

Ho organitza: Oficina Jove de la Selva i les regidories de Joventut de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Amer, Anglès i la Cellera. 
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Promoció Econòmica 

“Ho tens a la mà”, un espai web per a empreses i comerços 

El Consorci Ter-Brugent va licitar l'agost passat el 
projecte "Aparador virtual d'empreses i comerços del 
Ter-Brugent, amb posicionament SEO", que va guanyar 
l'empresa ESTUDI13, amb la qual es va signar el 
contracte de serveis al setembre.  

L’objectiu d’aquest projecte és crear una xarxa comercial que sigui de referència 
per a tota la ciutadania del Ter-Brugent. 

Sota el lema "Ho tens a la mà" (per proximitat i per l'ús del mòbil), es pretén que 
es coneguin els serveis i productes del territori. També es vol proporcionar un espai 
web, fotografies de qualitat i posicionament SEO a totes aquelles societats que no 
en disposen. 

Les tasques que s’han d’executar d’ara endavant es divideixen en cinc accions: 

-Adhesió d'empreses i comerços al projecte (setembre-octubre) 

-Creació de suport fotogràfic i digital (octubre-novembre)  

-Aparador virtual i posicionament SEO (octubre-novembre) 

-Preparació de la plataforma per esdevenir un mercat on line i captació de fons 
(novembre) 

-Preparació de la plataforma per a tasques de distribució i generació d’ocupació 
(novembre). 

Els resultats que s’esperen són: 

• El millor coneixement i aprofitament del teixit econòmic per part de les persones i 
les empreses del Ter-Brugent. 

• Noves sinergies de col·laboració entre empreses. 

• La mobilització del capital social i econòmic local vers el model de 
desenvolupament plantejat. 

• L’augment de les transaccions comercials entre el teixit econòmic del territori. 

• La generació de llocs de treball en relació al projecte. 

El departament de promoció econòmica de la Diputació de Girona, dins el programa 
de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, ha atorgat al 
Consorci Ter Brugent un ajut de 20.000 euros per finançar el projecte denominat 
“Aparador virtual d’empreses i comerços del Ter Brugent amb posicionament SEO”.  

Aquest projecte, promogut pel Consorci Ter Brugent (a petició de l'empresariat de 
la zona), consta de 5 accions específiques i té un pressupost de 26.666,67 euros. 

 

Divendres, 7 d’octubre del 2016, a les 15.45 h, al Centre Cívic de Bonmatí: 

Sessió informativa sobre el projecte de  
l’Aparador virtual d’empreses i comerços del Ter-Brugent 

Activitats 

Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera 

Dissabte 15 d’octubre, a les 7 de la tarda, a l’Envelat de 
Bonmatí. 

La festa consistirà en un berenar sopar. 

Tot seguit, ball obert a tothom amb el duet Giravolt. Hi haurà 
servei de bar. 

Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros / Infantil 10 euros  

Venda de tiquets (fins al 13 d’octubre): Fleca Montse i Centre Cívic 

Més informació en programes a part. 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Activitats  

Excursió a la Fageda d’en Jordà 

Dimecres 19 d’octubre. Sortida a les 9 del matí de la plaça 
Massana de Bonmatí.  

Programa:  

A les 10 del matí, passejada en carro per la Fageda d’en Jordà. 

A les 12 del migdia, visita a la fàbrica de iogurts La Fageda. 

A 2/4 de 3 de la tarda, dinar. 

A les 5 de la tarda, passejada en carrilet pels volcans de la Garrotxa. 

Preu: 42 euros (socis Nova Frontera), 45 euros (no socis)  

Inscripcions, abans del 13 d’octubre: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 627 692 952 
(Mei Brescó), novafrontera@gmail.com 

Ho organitza: Associació Nova Frontera  

 

Activitats  

Curs de fotografia presencial 

El Curs de Fotografia Presencial organitzat per l’Associació Nova 
Frontera es portarà a terme els dilluns (19.30 h-21 h) i 
dissabtes (10 h-13 h, inclou teoria i pràctica) al Centre Cívic.  

El curs començarà el dilluns 17 d’octubre i tindrà una durada de 6 
setmanes. 

Places disponibles. 

Més informació: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 627 692 952 (Mei Brescó), 
novafrontera@gmail.com  


