Diada Nacional de Catalunya

Bonmatí CF. Temporada 2016/17

11 de Setembre

Fes-te soci!

4a Catalana:

Dissabte 3 de setembre, 18.30 h: BONMATÍ CF – VILABLAREIX FC

Dimecres 7 de setembre, 21 h: BONMATÍ CF – QUART UE (juvenil)
Inici de temporada (4a catalana – Grup 29):
Dissabte 17 de setembre, 18.30 h: BONMATÍ CF – GUALTA AU

Esportiu Bonmatí:
Dissabte 10 de setembre, 16 h: ESPORTIU BONMATÍ – VET. HOSTALRIC

Gent gran
Xerrades d’educació sanitària
Dimecres 28 de setembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic, “QUÈ CAL
SABER DE LA DIABETIS”, 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

Joventut
Tallers
Dimarts 6 de setembre, a l’envelat.
- Graffiti, de 16-19 h
- Hip hop, de 19-21 h
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Regidoria de Joventut amb la col·laboració de l’Oficina Jove de la
Selva i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

FULL INFORMATIU

Partits de pretemporada:

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Setembre 2016. Núm. 60

• A les 9:30 h, davant l’escola Sant Jordi:
Informació sobre descomptes, promocions i tarifes per a socis i patrocinadors:
bonmaticf@gmail.com - Tel. 654 081 389 – 669 414 869.

-Esmorzar popular gratuït.
-Concurs de coques (la coca premiada es triarà per votació popular. Hi
haurà dos premis: un àpat al restaurant Duc de l’Obac i un lot de
productes)
- Taller de clauers
Per acabar l’esmorzar, es cantarà l’himne d’Els segadors.
• Al migdia, les Assemblees Territorials de l’ANC del Ter-Brugent
proposen dinar de pícnic (a càrrec de cadascú) al parc de l’Ajuntament
de Bescanó i, després, fer una Marxa a peu fins a Salt pel carril bici.
(Les persones interessades a dinar a Bescanó aniria bé que ho
notifiquessin a Queviures Bonmatí –a la plaça Don Manuel– o que
enviïn un correu a santjulia-bonmati@assemblea.cat, per poder fer una
previsió aproximada de taules i cadires. Per aparcar, hi haurà els
espais que s’habiliten per la Fira de l’Embotit)
• A les 17:14 h, concentració al passeig dels Països Catalans de Salt
(entre antiga estació i rotonda de la piscina)
ES RECOMANA:
- Apuntar-se a la pàgina web www.apunt.assemblea.cat, on
s’assignarà un tram, per mirar que no quedin espais buits. Aquest
any s’enlairaran punt grocs, que s’hauran de veure des de l’aire.
- Compartir cotxe. No pretendre entrar a Salt.
- Qui
vulgui
anar-hi
amb
bus,
podeu
contactar
amb
amer@assemblea.cat o bé podeu passar per l’Hotel d’Entitats de la
Cellera el dissabte 3 de setembre, d’11 del matí a 1 del migdia, i
reservar plaça.
- Es poden encarregar lots amb la samarreta “A punt” (samarreta,
retolador, “punt groc” i full d’instruccions) a la botiga Queviures
Bonmatí (15 euros).
Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, en col·laboració amb altres AT de l’Assemblea Nacional
Catalana i Òmnium Cultural

Centre Cívic
Descans del personal
Per descans del personal, el Centre Cívic estarà tancat des del dissabte
3 de setembre fins al dilluns 19 de setembre, dia que ja estarà obert a
partir de les 3 de la tarda. Disculpeu les molèsties. Gràcies.

Contribucions

Activitats

Taxa per conservació del cementiri
Aquest mes de setembre comença el període voluntari de pagament de la taxa de
conservació del cementiri del 2016, amb el calendari dels mesos de setembre i
octubre.

Tallers per al curs 2016/17
• Gimnàstica suau (per a gent gran): dilluns, de 16 a
16:50 h, al Centre Cívic de Bonmatí. Preu: 5 euros/mes. A
càrrec d’Elena Martín

Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
- A qualsevol sucursal de la Caixa d’Estalvis i Pensions “La Caixa” en l’horari
d’oficina d’atenció al públic o
- A les oficines municipals (pl. Don Manuel, 12) de dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda i els dimecres de 5 de la tarda a 8 del vespre (recordem que els
pagaments a les oficines municipals es poden fer amb targeta bancària).

• Ioga: dilluns, de 17 a 18 h, al Centre Cívic de Bonmatí.
Preu: 25 euros/mes. A càrrec d’Elena Martín
• Cant coral: dilluns, de 19:30 a 20:30 h, al Centre Cívic de Bonmatí. Gratuït. A
càrrec d’Euken I. Ledesma
• Iniciació a la informàtica: dimecres, de 15 a 16:30 h, al Centre Cívic de

2a fracció de l’IBI
Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles (IBI) per
domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la 2a fracció de l’IBI
corresponent a aquest any 2016.

Bonmatí. Preu: 25 euros/mes (4 rebuts en total). A càrrec de Mecacentre. (Aquest
curs consta de 24 h en total, que es faran entre octubre del 2016 i febrer del 2017)
• Català (escriptura): dijous, de 17 a 18 h, al Centre Cívic de Bonmatí. Preu
(material): 5 euros/trimestre. A càrrec de Mei Brescó
• Curs de fotografia presencial: els dies s’acordaran amb el formador. Preu total:

Gent Gran

85 euros. A càrrec de Joan Timonet. (Aquest curs consta de 27 h aproximadament,

33è Homenatge a la Gent Gran

que es faran entre octubre i novembre)

Diumenge 11 de setembre del 2016.

• Country: divendres, de 19 a 21 h (aprenents) i de 21 a 23 h (iniciats), a

Programa:

l’envelat. Preu: 4 euros/dia. A càrrec de Rosa Torrent

- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de Santa
Maria de Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí.

Matrícula dels cursos: 10 euros (quota soci). Les persones que ja són sòcies de
l’entitat no han de pagar matrícula.
Les activitats estan obertes a totes les edats, excepte la gimnàstica suau.

- En acabat, sortida cap al restaurant La Deu d’Olot, on es farà el
dinar de l’Homenatge seguit d’una sessió de ball.

Places limitades. En el cas que no s’arribés a un mínim d’inscrits, se suspendria
l’activitat.

Organització: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb la col·laboració de la
Diputació de Girona.

Inici dels cursos a l’octubre.
Inscripcions: novafrontera@gmail.com. Tel. 972 420 484 (Maria) / 627 692 952 (Mei)

Ho organitza: Associació Nova Frontera

Plens municipals
Ple ordinari
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 14 de
setembre, a les 8 del vespre, a la sala de plens.

Sessió informativa del Curs de fotografia presencial
El dimecres 28 de setembre, a les 19 h, a la Sala de Lectura del Centre Cívic, sessió
informativa del contingut del Curs de fotografia organitzat per l’Associació Nova
Frontera. Obert a tothom.

