DOCUMENT
DE BENVINGUDA
AJUNTAMENT DE BORDILS
Benvolgut / benvolguda,
Et donem la benvinguda a Bordils. Bordils és un
poble de 1.710 habitants, situat a 16 quilòmetres
de la ciutat de Girona (capital de província).
Pensant en la integració de les persones
nouvingudes, des de l’Ajuntament de Bordils
hem preparat aquest document per explicar-vos
alguns aspectes del poble. Tractem els temes
següents: tràmits administratius, atenció mèdica
i atenció social i educativa.

► Per a TRÀMITS ADMINISTRATIUS (empadronament, registre civil, etc), podeu
venir a les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i els dimecres, de
16 a 18.30 h.

► Per a ATENCIÓ MÈDICA, a Bordils hi ha un consultori al mateix edifici de
l’Ajuntament. Per ser atès cal demanar cita prèvia, al telèfon 972 49 11 77.

L’horari de visites mèdiques són dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 14 h, i dimarts
i dijous, de 13 a 20 h. El servei de pediatria s’ofereix els divendres, d’11.15 a 12.30
h. A la recepció us informaran de com demanar cita i també de com sol.licitar la
targeta sanitària individual.
En cas d’emergència mèdica, cal que us dirigiu al CAP de Celrà. Si l’emergència fos
més greu, truqueu directament al 112.

► Per a ATENCIÓ SOCIAL, podeu demanar cita al telèfon 972 20 19 62, de dilluns a
divendres de 8 a 15 h.

Les professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària són: la treballadora social
que hi és dilluns i dimecres, de 9 a 15 h, i l’educadora social, dimarts, de 10 a 14 h.
Per a acollida, podeu acudir a la mediadora intercultural els dimarts d’11 a 12.30 h.

► Pel que fa a l'EDUCACIÓ, cal que tingueu present que és obligatòria dels 6 als 16
anys. Cal que us adreceu a l’Escola Pública de primària. Cal inscriure-hi els fills de 6
a 12 anys. Per als infants més petits existeix un projecte d’educació viva: Girallunes.
Per als més grans de 12 anys, l’Institut més proper és el de Celrà.

DESTACATS :
El municipi de Bordils, a més, compta amb una xarxa d'entitats que de forma voluntària
promouen i organitzen activitats que poden ser del teu interès. Si et dirigeixes a
l'Ajuntament et podem informar o bé directament contactar amb les persones que
t'ajudaran a saber-ne més. Te'n faig cinc cèntims.
1. El Club Handbol Bordils promou els esports d'handbol i voleibol a tots nivells. Pots
acostar-te als pavellons municipals per saber-ne més.
2. En el Punt de Lectura hi trobaràs el caliu dels llibres, els dimecres i dijous i, a més,
et podràs emportar contes i llibres per a infants i adults.
3. Des de la Zona Jove, les tardes de 16 a 18.30 h, els nois i noies, a partir dels 12
anys, poden anar al local de joves on s’organitzen activitats i s’atenen les necessitats
dels joves de Bordils.
4. La gent gran, cada tarda, poden participar a les activitats de la Llar de Jubilats.
5. A més hi ha les entitats que sense tenir una periodicitat fixa, ofereixen i promouen
activitats de tipus social i cultural, que fan que Bordils sigui un poble petit però ple
de bones sorpreses. Deixa't sorprendre i gaudeix-lo!

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament			
CAP Celrà 			
CAP Güell			
Correus Bordils 		
Consultori mèdic 		
Escola de Bordils		
Institut de Celrà 		
Llar de jubilats 		
Local de joves 		
Pavelló Blanc-i-verd

972 49 00 03
972 49 25 00
972 21 07 08
972 49 12 33
972 49 11 77
972 49 01 15
972 49 24 05
972 49 11 91
872 96 00 37
972 49 05 65

Web de l’Ajuntament
www.bordils.cat
Adreça de correu electrònic
ajuntament@bordils.cat
Ajuntament de Bordils

@ajuntamentdebordils

@aBordils

Generalitat de Catalunya			
012
Emergències 				112
Bombers 					112
Mossos d’Esquadra			112
Emergències mèdiques			061
Endesa avaries				
800 76 07 06
Aigües, Prodaisa				
Endesa avaries				
Gas Natural Girona, avaries 		
Gas Natural, informacio			

972 20 20 78
800 76 07 06
900 34 40 41
900 30 31 32

Consell Comarcal del Gironès 		
Oficina Comarcal Habitatge
Servei Comarcal de Català
Transport Escolar
Consorci Benestar Social Gironès
Diputació de Girona			
Hospital Josep Trueta 			
Jutjats de Girona- At. al Ciutadà
Renfe - Girona				
Sarfa- Girona				

972 21 32 62

972 20 19 62
972 18 50 00
972 94 02 00
972 18 17 00
972 20 70 93
972 20 17 96

