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Núm. 59
Març 2013

PORTAVEU
Butlletí municipal de Balenyà

Amb la seva sinceritat ens saben dir les
coses millor que ningú
Fotodenúncia a la Biblioteca
Hola! Som els agents cívics de la biblioteca El Drac dels
Hostalets de Balenyà. Els nostres noms són: Aina, Alba,
Anna, Mireia, Kènia, Jan, Josep, Albert, Jordi, Júlia, Emma,
Ernest i Marc.
El dia 16 de gener va venir l’agent cívic a veure’ns a la
biblioteca. Ens vàrem reunir amb ell durant una hora i ens
va explicar en què consisteix la seva feina. Ens va ensenyar algunes fotos d’actes incívics i ens va parlar de l’ordenança de civisme. Després vàrem fer un debat sobre actes
incívics i li preguntàvem els dubtes que ens sorgien.
Després va venir la feina d’organitzar els grups d’expedicions per anar a fer les fotodenúncies. Van sortir 4 grups,
que vàrem fer més de 600 fotodenúncies.

L’Agenda

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

17 de març
De 7.30h a 8.30h.
24 Caminada Popular d’Hostalets de Balenyà.
De 7.30h a 15.00h.
Trobada de motos clàssiques de muntanya.
21 de març
20.30h. Conferència: Com afrontar la crisi des de la societat
civil, a càrrec de Salvador Simó.
22 de març
20.00h. Reunió informativa Cursa Roc Gros.
1 d’abril
Tarda. Aplec dels Ous.
5 d’abril
Concurs per al disseny del logotip de l’Associació Llar del
Jubilat dels Hostalets de Balenyà.
7 d’abril
2a Cursa del Roc Gros.
21 d’abril
10h. Festa de Sant Jordi de l’Escola Joan XXIII.
23 d’abril
9.30h a 19.30h. Diada de Sant Jordi.
11 de maig
Fira de la Cervesa i Mostra d’entitats.
3 de juny
Tarda. Donació de Sang.

Ah! Hem de dir que mentre els diferents grups estaven voltant pel poble buscant la fotodenúncia, la biblioteca es convertia en la CRF (central receptora de fotodenúncies)!
I què hem fet amb totes aquestes fotos?
- Un plafó a les dependències de la policia local amb l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Balenyà.
- Uns plafons a l’Ajuntament de Balenyà.
Segueix darrere>

Telèfons d’interès:
Ajuntament
93 889 83 85
Consultori
93 889 83 21
L’Ateneu
93 882 06 59
Biblioteca El Drac 618 22 08 18

Centre Obert
Escola Joan XXIII
Escola Bressol
Jutge de Pau
Pavelló Municipal

14 de juny
Sopar de final de curs de l’Escola d’Adults de l’Ateneu.
15 de juny
Festa de final de curs de l’AMPA.
23 de juny
Revetlla de Sant Joan i arribada de la Flama del Canigó.

93 882 06 67
93 889 83 04
93 882 03 03
93 882 07 03
93 882 00 26

Policia municipal
Punt Jove
Ràdio Pista
Mancomunitat
Serveis Socials

639 38 23 23
93 882 04 04
93 882 02 03
93 812 40 94
93 812 54 45
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<Ve de davant

Fem dissabte!
Amb l’objectiu de vetllar activament pel civisme i per
prendre consciència sobre la necessitat d’un poble net,
el passat 9 de desembre es va fer un matí de neteja, al
qual hi van participar uns 40 veïns del municipi.
Amb aquesta jornada es volia donar també suport a la
figura de l’Agent Cívic.

Nous cursos de l’Ateneu
L’Ateneu ja té a punt la inscripció als cursos d’aquest tercer
trimestre. Són aquests:
- Un espai de fotodenúncia de la biblioteca a partir de mobiliari urbà... No us el podem descriure! Només podem convidar-vos a veure’l perquè us sorprendrà!
Per acabar només ens falta dir-vos:

NOSALTRES SOM CÍVICS.... I TU?

Càritas - Parroquial de Sant Fruitós de Balenyà
Agraïment de Càritas Parroquial
Des de Càritas volem comunicar a tot el poble la nostra
satisfacció per tots els aliments rebuts en la campanya
organitzada per l’Ajuntament i en el dia del Gran
Recapte.
El cap de setmana del Gran Recapte es van recollir uns
2.500 quilos d’aliments a l’Esclat de Malla i 500 quilos al
Supermercat Dia dels Hostalets. Entre aquests dos llocs
i tot el material recollit a l’Escola Joan XXIII, Llar d’infants
El Roc Petit, Escola d’Adults Ateneu, Flik-Flak, la Parròquia i el Santuari de l’Ajuda s’han recollit uns 4.000
quilos d’aliments.
Per tot això volem agrair a tots els voluntaris que ens
van ajudar el cap de setmana del Gran Recapte, ja que
va ser un dia molt emocionant.
SOM UN POBLE SOLIDARI I HO HEM DEMOSTRAT!
Una vegada més en nom nostre i de totes les famílies
necessitades del nostre poble: MOLTES GRÀCIES!

Recerca de feina: Internet i word Novetat!
Dilluns i dimecres de 9 a 11 hores. Optimitza els recursos
que t’ofereix internet per trobar feina i aprendre a crear
documents.
Excel Funcional Novetat!
Dimarts i dijous de 9:30 a 11 hores. Per aprendre a treballar
els fulls de càlcul (10 sessions).
Xarxes Socials: Twitter Novetat!
Dilluns de 15:15 a 17:15 hores, 6 sessions al mes de maig i
juny.
Xarxes Socials: Facebook Novetat!
Dimecres de 15:15 a 17:15 hores, 6 sessions al mes de
maig i juny.
Anglès per a viatgers Novetat!
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30 hores. Parla anglès quan
vagis de vacances.
Parlem en català
Dimarts i dijous de 18 a 19 hores.
Francès N3
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 hores.
Tai-txí
Dilluns de 18.30 a 20 hores. Exercicis suaus, senzills i eficaços per equilibrar la nostra energia.
Treball del sol pelvià Novetat!
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 hores i dimarts de 18 a
19 hores. Per prevenir i tractar la incontinència urinària.
Moviment conscient Novetat!
Per a gent gran: dijous de 18 a 19 hores i per a totes les
edats: de 19 a 20 hores. Exercicis físics i respiratoris per
viure cada instant en plenitud.
Taller de bijuteria fàcil Novetat!
Dimarts de 18.00 a 19.30 hores, 5 sessions al mes de maig
i juny.
Taller d’elaboració de Cupcakes i Muffins Novetat!
Dimecres d’abril: 10, 17 i 24, 3 sessions, de 20 a 22 hores.
Fes les teves magdalenes gegants i decora-les: SUPER
FÀCIL!
Cuina econòmica Novetat!
Horari a concretar (4 sessions). Per aprendre a optimitzar
els aliments i els recursos.
Taller de pastisseria i xocolata Novetat!
Horari a concretar (2 sessions).
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Comiat del Patronat Municipal
d’Esports de Balenyà
El passat mes de desembre va tenir lloc l’última sessió
ordinària del Patronat Municipal d’Esports de Balenyà,
amb la presència de Manuel Contreras, Joan Mauri, Jaume Parés, Joan Guarner i Carles Capdevila, que n’han
estat presidents en algun període. La presidenta actual,
Anna Magem, va agrair-los la dedicació de tots ells i,
també, la de totes aquelles persones que, d’una manera
o altra, hi han col·laborat.
La dissolució del Patronat es deu, només, a la necessitat
de fer més àgil i eficaç la feina administrativa, però la
tasca realitzada continuarà amb el Consell de l’Esport de
Balenyà, que seguirà vetllant pel foment de l’esport al
nostre poble.

L’Ajuntament tancarà el 2012
amb un superàvit de 172.000 euros

El Ple de l’Ajuntament decideix...
Conveni Bon Preu
El Ple de l’Ajuntament va aprovar un contracte de
patrocini amb Bon Preu, segons el qual, l’empresa
esdevé patrocinadora de les activitats culturals,
socials, benèfiques i festives dels propers 4 anys,
amb l’aportació de 50.000 euros anuals.
Bon Preu es compromet, també, a la contractació
preferent de persones del poble per a les feines que
es generin a la seu central de Balenyà i pobles
veïns, i a establir, en un cert temps, la seu social a
Balenyà.
En un altre ordre de temes, el Ple va aprovar la
modificació de les normes subsidiàries del sector
del Bon Preu, que reordena qualsevol activitat urbanística i econòmica en aquesta àrea, i que, a la
pràctica, permet fer una certa reordenació d’alçades
de les construccions dins del recinte.

Modificació ordenances fiscals
L’Ajuntament de Balenyà tancarà el 2012 amb un superàvit
de 172.000 euros, gràcies, en part, a l’estalvi aconseguit en
diverses partides. En aquest sentit, es destaca la reducció
en la partida de Festes Populars i despesa telefònica, malgrat que les despeses d’electricitat i energètiques s’han
incrementat amb força per l’increment de preus. Altres partides que s’han incrementat de forma notable és la destinada a la conservació de carrers.

El principal canvi és la rebaixa de l’IBI, que passa
del 0,95% al 0,86%. Aquesta rebaixa es fa per compensar la revisió de valors cadastrals del 2012. Amb
tot, aquells habitatges en els quals l’increment de
valor hagi estat de més d’un 10% veuran incrementada la quota, atès que la rebaixa de tipus no compensa l’increment de la base. Del total d’habitatges
del municipi, uns 1.200 se’ls reduirà la quota.

El principal problema de les finances de l’Ajuntament
segueix sent l’elevat endeutament i la poca liquiditat, elements que deriven de la construcció de l’Escola Bressol i
de l’endarreriment, per part de la Generalitat de Catalunya,
en el pagament de la darrera part de l’obra, per un import
de 510.000 euros. Això ens situa com un dels municipis
més endeutats d’Osona sud.

També es rebaixa l’impost de construccions, que
passa del 4% al 3%, a fi de facilitar la reactivació
d’aquest sector; es manté l’impost de l’IAE, en
suport al teixit empresarial del municipi, i s’incrementa d’un 3% l’impost de vehicles.

Esgarrapant records...

Info-lliga: nou programa a
Ràdio Pista
S’estrena un
nou programa
sobre esports
de la comarca
i general, els
dijous de 7 a 8
de la tarda,
a càrrec
d’Ivan Rodríguez i Francisco Díaz, que en seran els locutors, i Oriol
Zamora i Martín Lozano, com a tècnics.

Plaça
Bosch i Jover
Fotografia del
Museu
Balenyano
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Entitats del poble

´ la riquesa d ‘ un poble, i
Les tradicions son
cal preservar-les per no perdre
la nostra identitat

Aplec dels Ous
A Balenyà, hi ha tradicions de fa molts i molts anys,
i l’Aplec dels Ous n’és ben segur una d’aquestes.
D’acord amb les investigacions d’en Josep Tió i Lleonart, per trobar els orígens de l’Aplec hem de
remuntar-nos a finals del segle XVI, i el seu inici va
lligat a la fundació de la confradia de la Mare de
Déu del Roser i a l’antiga tradició del salpàs.
Així, en un estat de comptes de l’any 1597 es fa
esment, per primer cop, dels ous recollits per la festa de Pasqua i dels diners recaptats: “mes arrebut
perlo proceit dels ous y polles reberen en la festa
depaschoa de resureccio trenta set sous...” (Llibre
P01/1 dels anys 1594-1711 de l’arxiu parroquial de
Sant Fruitós de Balenyà i dipositat a l’AEV).

Gràcies a tots els que treballeu
per fer possible aquest Aplec

I no hi posem la foto de tot el poble,
perquè no tenim prou espai!

Gent del poble
En aquest Portaveu no volem dedicar aquest apartat
a una persona concreta, sinó a tot un municipi,
Balenyà, que una vegada més ha demostrat la seva
solidaritat.
Així, cal destacar els 3.365 euros recaptats en el VI
Festival de Balenyà contra el Càncer, celebrat el 23
de desembre al Pavelló. Des de la junta agraeixen la
col·laboració de les mestres de l’Escola Bressol i
l’Escola Joan XXIII, a les entitats del poble, a la
Parròquia, al Grup de Teatre de Balenyà, a l’Ateneu,
les Sevillanes, els Sardanistes i a tothom que hi va

col·laborar, així com a tot el públic assistent.
En aquest mateix ordre de col·laboracions, des de l’Ajuntament es
vol agrair a l’oficina de “la Caixa” de Balenyà, que ha donat una
subvenció de 2.000 euros per al Centre Obert i una de 600 euros
per a la Llar del Jubilat.
Aquesta ajuda s’emmarca en la convocatòria d’ajuts de caire
social de l’obra social de l’entitat, a la qual, des de l’Ajuntament, es
van adreçar dues sol·licituds, una per al Centre Obert Quitxalla i
una altra per a la Llar del Jubilat.

Podeu descarregar-vos l’informe
mensual a: www.meteobalenya.net

MeteoBalenyà. Per Ramon Castany

Gener

Dia

Any

Temp. màxima

18,6º

08/01/2013

25,0º

2003

Temp. mínima

-4,0º

12/01/2013

-12,0º

2005

Temp. mitjana

6,0º

7,0º

2001

29,6 l.

146,0 l.

1996

Pluja

Dia

Febrer

Rècord

Rècord

Any

Temp. màxima

16,0º

01/02/2013

21,0º

2012

Temp. mínima

-5,0º

26/02/2013

-9,5º

2012

Temp. mitjana

5,5º

7,9º

2007

16,1 l.

100,6 l.

2003

Pluja

“Al gener, tanca la porta i
encén el braser”

Edita: Ajuntament de Balenyà. Adreça: Carrer Pista, 2, 08550 Balenyà (Osona).
Telèfon: 93 889 83 85. Fax: 93 889 80 72. Adreça electrònica: portaveu@balenya.cat
Producció: Edicions El Portal SL. Dipòsit legal: B-11.263-2000.

“Febrer curt, brau i tossut”

