DOCUMENT
DE BENVINGUDA
AJUNTAMENT DE BORDILS
Stimate/stimată
Vă urăm bine ați venit la Bordils. Bordils este un
sat de 1.710 de locuitori și este situat la 16 km de
orașul Girona (capitala provinciei).
Primăria de Bordils gîndînd în integrarea
persoanelor nou-veniți am preparat acest
document pentru a vă explica anumite aspecte
ale satului. Tratăm următoarele teme: proceduri
administrative, asistență medicală, asistență
socială și educație.

► Pentru PROCEDURI ADMINISTRATIVE (Înregistrare domiciliu, registrul civil, etc.)
puteți să veniți la birourile municipale de luni pînă vineri de la 9:00 la 14:00 și miercuri
de la 16:00 pînă 18:30

► Pentru ASISTENTA MEDICALĂ în Bordils este un consultoriu în același edificiu

al primăriei. Pentru a fii primit este necesar să concertați o programare previa, la
telefonul 972 49 11 77.
Orarul vizitelor medicale este luni, miercuri, vineri de la 8:00 pînă la 14:00 iar marți și
joi de la 13:00 pînă la 20.00. Se oferă serviciul de pediatrie vineri de la 11:15 pînă la
12:30. La recepție vă vor informa cum se cere o programare și cum se solicită cardul
sanitar individual.
În caz de urgență medicală, vă rugăm să mergeți la consultoriul CAP Celra. Dacă
urgența este foarte gravă sunați direct la 112.

► Pentru ASISTENŢĂ SOCIALĂ puteți cere programare la telefonul 972.20.19.62

de luni pînă vineri de la 08:00 pînă la 15:00.
Serviciile sociale de atenție primară au următorii profesionisti: asistenta social luni și
miercuri de la 9:00 pîna la 15:00, educatoarea social marți de la 10:00 pînă la 14:00.
Pentru acollida-primire puteți merge la mediatoarea intercultural marți de la 11:00
pînă la 12:30.

► În ceea ce PRIVEȘTE EDUCAȚIA, trebuie să fiți conștienți de faptul că aceasta

este obligatorie de la 6 ani pînă la 16 ani. Trebuie să vă adresați la Școala primară
publică. Trebuie să vă înscrieți copiii de la 6 ani la 12 ani. Pentru copiii mai mici există
un proiect de ‘educació viva’: Girallunes. Pentru cei mai mari de 12 ani institutul cel
mai aproape este situat in Celrà.

REPERE:
Municipiul de Bordils are de asemenea o rețea de organizații care în mod voluntar
promovează și organizează activități care pot fi in interesul tau. Dacă te adresezi
Primariei vă putem informa sau contacta direct cu persoanele care te vor ajuta cu
mai multe informații.
1. Clubul de Handbal Bordils promovează sportul de handbal și volei la toate nivelurile.
Puteți obține mai multe informații la sălile municipale.
2. La Punctul de Lectură veți găsi căldura cărților miercuri și joi, de asemenea puteți
împrumuta cărți de povești și cărți pentru copii și adulți.
3. Din partea zonei tineret “ZONA JOVE”, după-amiezile de la 16:00 pînă la 18.30
băieții și fetele începînd de la vârsta de 12 ani pot merge la localul de tineri unde se
organizeaza activități și se acordă atenție la nevoile tinerilor din Bordils.
4. Persoanele mai în vârstă în fiecare după-amiză pot participa la activitățile Casei
Pensionarilor.
5. Mai mult există entități care fără să aiba o ofertă fixă, oferă și promovează activități
de tipul social și cultural care fac ca Bordils să fie un oraș mic dar plin de surprize
bune. Lasă-te surprins și bucurăte!

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament/Primărie
Cabinet medical Celrà
Cabinet medical Güell
Postă Bordils 		
Cabinet medic		
Școala de Bordils		
Liceul de Celrà 		
Casa de pensionari 		
Localul de tineri 		
Pavilionul 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
Primăria de Bordils
@ajuntamentdebordils

@aBordils

Generalitat de Catalunya			
Urgențe					
Pompieri 					
Poliția Mossos d’Escuadra			
Urgențe medicale				
Endesa avarii				

012
112
112
112
061
800 76 07 06

Apă, Prodaisa				
Endesa avarii				
Gaz Natural Girona, avarii			
Gaz Natural informații			

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

Consell Comarcal del Gironès 		
Biroul Județean de locuințe
Serviciul Județean de Català
Transport Escolar
Consorci Benestar Social Gironès
Delegația de deputați de Girona		
Spitalul Josep Trueta			

972 21 32 62

972 20 19 62
972 18 50 00
972 94 02 00
Judecătoria de Girona, Serviciul cu publicul 972 18 17 00
Renfe/Tren Girona				
972 20 70 93
Sarfa/autobuz Girona
		972 20 17 96

