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La vida del poble en fotografies
Es presenta un llibre d’imatges
històriques del poble

L’Agenda

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

23 de febrer
19-20h. Inici del curs per a cantar caramelles o tocar a l’orquestreta. 5 sessions, tots els divendres a l’Aula de música
(El Gra d’Or). Cantada a l’Ajuda. Inscripcions al 633 058 369
o a aulahostalets@gmail.com
28 de febrer
15-17h. Curs per a persones estrangeres nouvingudes sobre
coneixements laborals a Balenyà. L’Ateneu, escola d’adults
de Balenyà. Es fan diverses sessions fins al 28 de març. Cal
inscripció prèvia a l’Ateneu (de dilluns a dijous de 17 a 20h).
11 de març
7.30-8.30h. Caminada Popular. En recordança a Joan Plata.
Recorregut: 18 km, aproximadament. Sortida de la plaça Miquel Bosch i Jover. Inscripcions a la sortida. Preu: 8€ i 5€ els
menors de 12 anys. Org.: Centre Excursionista.

El 20 de gener, coincidint amb la Festa Major d’Hivern, es va
presentar el llibre Fotografies de Balenyà des de 1900, un
treball que recull un centenar de fotografies històriques de Balenyà del segle passat.
La iniciativa va sorgir l’any 2008 des de la biblioteca municipal
quan es van començar a recollir imatges històriques del municipi. La bona acollida va fer que s’exposés durant tres mesos
en un plafó del centre anomenat “Racó de fotografia”. La gran
quantitat d’imatges rebudes va fer que, a finals d’any, s’inaugurés l’exposició “Esgarrapant records” on es van recopilar fins
a 427 fotografies procedents d’arxius particulars de veïns que
cedien les seves imatges a aquest fons municipal.
Des d’aquell moment les aportacions de material dels veïns no
han parat de créixer: racons i paratges però també tradicions i
moments de la vida quotidiana com processons, trobades, escoles o l’enterrament de Miquel Bosch i Jover (1960) fins a les
1.062 actuals que es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament. D’aquestes, se n’ha fet una tria, un centenar, que es
plasmen en el llibre. S’han classificat en tres apartats: indrets
del municipi, festes, tradicions i esports i un darrer apartat de
veïns, feines i comerços.
Les persones que hi estiguin interessades en tenir-ne un exemplar, el poden recollir a les oficines de l’Ajuntament.

Telèfons d’interès:
Ajuntament
Consultori
L’Ateneu 		
Biblioteca el Drac

93 889 83 85
93 889 83 21
93 882 06 59
618 22 08 18

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

19 de març
9h a 15h. Deixalleria mòbil. Què s’hi pot portar? Piles; fluorescents i bombetes; tòners; CD’s; bateries de cotxe; aerosols,
sòlids i pastosos i dissolvents; olis vegetals i de motor; radiografies; porexpan, roba i sabates, petits electrodomèstics;
bateries d’aparells elèctrics o electrònics i andròmines petites
com mobles. Aparcament del Pumir.
1 d’abril
Sortint de missa de 10h, Caramelles. Santuari de la Mare de
Déu de l’Ajuda.
2 d’abril
17h. Tradicional Aplec dels Ous des de 1598. Sardanes per
la cobla Genisenca. Plaça Miquel Bosch i Jover.
8 d’abril
8.30h. 7a Curs del Roc Gros. Dos recorreguts de 12 (desnivell màxim 450 metres) i 24 km (desnivell màxim 1.400 metres). Sortida a les 8.30h plaça Josep Espona. Inscripcions i
més informació a: www.cursadelrocgros.com
NOTA DEL CENTRE EXCURSIONISTA: Es farà una nova
activitat que durarà tres anys amb una sortida cada mes. Es
vol seguir el GR-92 des de Portbou fins a Alcanar.

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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Oriol Usart, nou regidor en
substitució de Toni Mas
FOTO: VICENÇ BIGAS

Aprovat un pressupost de
tres milions d’euros per al 2018

El ple de l’Ajuntament del mes de gener va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2018 que puja 3.016.930 euros.
Aquest pressupost no presenta grans diferències en relació
amb l’any anterior i és bàsicament estructural com explicava
l’alcadessa Anna Magem al ple.
En l’apartat d’inversions, destaca la inclusió d’una partida de
155.000 euros per al camí de vianants entre Balenyà i Centelles. Aquest import correspondria a la part que, inicialment,
s’ha d’assumir des de l’Ajuntament de Balenyà d’aquest projecte que s’iniciarà aquest any.
Dins d’aquest 2018 hi ha previst l’inici de les obres de la antiga N152, en el tram que va des del trencant amb la carretera
de Centelles fins al pont del tren de Renfe. Les obres contemplen anivellar els dos laterals de la carretera, eixamplar
les voreres i incloure zones d’aparcament.
Per cobrir el cost d’aquesta inversió, l’Ajuntament farà un
préstec, aprofitant el baix volum d’endeutament actual.
Així, al llarg d’aquests darrers anys s’ha fet una important
reducció de la ràtio d’endeutament, que actualment se situa
a nivells del 10%.

Es renoven els tancaments
de l’edifici de l’Ajuntament
Les darreres setmanes ha quedat enllestida la primera fase
de les obres de renovació de bona part dels tancaments de
l’edifici de l’Ajuntament.
S’han substituït les finestres de l’últim pis i les portes d’entrada i la sala polivalent per tancaments d’alumini.
Només faltarà arranjar les finestres que donen a la façana
principal que s’han deixat per a una segona fase.
Les obres tenen un cost de 80.000 euros i suposaran una
millora energètica ja que permetrà estalviar calefacció i
millorar l’aïllament.

Oriol Usart va prendre possessió com a regidor de CiU
en substitució de Toni Mas en el ple celebrat el 30 de gener. Oriol Usart ha assumit les mateixes àrees que el seu
antecessor, Cultura i Salut i manté el lloc a la Junta de
Govern.
En la seva primera intervenció al plenari, Usart va explicar
que “Toni Mas ha dedicat moltes hores al poble i intentaré
no baixar el nivell que ha deixat, que és molt alt”. L’únic
càrrec que no manté Usart és la primera tinença d’alcaldia
que l’ha assumida Ramon Roig. Oriol Usart ja va formar
part de la llista de CiU a Balenyà, poble on resideix, el
2011 i el 2015 on ocupava el tercer lloc de la candidatura.
Toni Mas va dimitir el passat mes d’octubre amb la voluntat d’anar renovant la llista. Aquests tres mesos de tràmit
han permès que el nou regidor s’hagi anat incorporant
progressivament a la nova tasca municipal.
Usart és fill del qui va ser alcalde de Manlleu durant 16
anys, Joan Usart, inicialment amb el Grup Nacionalista
de CentreEsquerra en la primera legislatura i ja posteriorment amb Convergència i Unió.
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Nou mapa excursionista amb
indrets i itineraris del poble

—

L’Ajuntament
ha
editat un mapa de
tot el terme municipal. Està fet a
escala 1:15.000 i hi
estan marcades les
sis rutes que es poden fer a peu o en
bicicleta.
Recull les rutes següents:
refugis i camps
d’aviació; el Camí
Ral i Sant Jaume
de Viladrover, la
Via Romana i les
fonts amb el castell d’Esparreguera;
Santa Maria Savall,
la Sauva Negra i el
Castell de Popa, el
patrimoni retrobat
(aqüeducte de Barbat, pou de glaç i ermita de Vilageliu) i la
ruta del Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda i el Roc Gros
de la Guàrdia.
El mapa inclou un codi QR amb el qual es poden baixar les
rutes indicades pel GPS.
També hi ha un mapa urbà on s’indiquen els principals equipaments del poble i els carrers. Hi ha dos plafons informatius,
un a la plaça Josep Espona i l’altra a la zona de l’estació de
tren que recull tota aquesta informació.
El mapa es pot recollir a l’Ajuntament i és gratuït.

4a edició dels pressupostos
participatius

En breu s’obrirà el procés de recollida de propostes, per la
convocatòria de la 4a edició dels pressupostos participatius
de 2018.

7a cursa del Roc Gros
El 8 d’abril se celebrarà la 7a
edició de la Cursa del Roc Gros
amb dues proves, una de 12 km
(desnivell de 450 m) i una altra de
25 km (desnivell de 1400 m). La
sortida i l’arribada seran a la plaça Josep Espona. Les
inscripcions es poden fer a través de la pàgina web www.
cursadelrocgros.com. Preu de la cursa de 12 km: 15 euros i de la cursa de 25 km: 23 euros.
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Homenatgen Josep Pont, mort al
camp de concentració de Gusen
Balenyà va tenir 3
víctimes dels camps
de concentració alemanys segons els
llibres “Balenyà, un
terme històric: Els
Hostalets de Balenyà i el seu municipi
“ i el de Montserrat
Roig “Els catalans
als camps nazis”.
L’alcaldessa Anna
Magem va participar
a l’acte d’homenatge
que es va fer a Granollers el 28 de gener a Josep Pont, on es va plantar una llamborda coberta d’una fulla de llautó amb informació seva davant
la casa on va viure. L’acte es feia en memòria dels set veïns
que van ser deportats a camps nazis, coneguts fins a data
d’avui. El creador de l’homenatge és l’artista alemany Günter
Demnig. Amb aquestes llambordes, Demnig volia fer tornar de
manera simbòlica al seu veïnat totes aquelles persones deportades molts anys després d’haver desaparegut. Actualment ja
hi ha més de 50.000 Stolpersteine en 21 països d’Europa.
Antoni Sayós Baulenas (26-5-1910) va morir a Mauthausen
– Gusen el 24 de desembre de 1941 amb 31 anys. Va entrar
a Mauthausen 13 del desembre del 1940. Els pares vivien al
carrer Major.
Jaume Castells Mas (24-4-1911) va morir l’11 de novembre de
1941 a Mauthausen-Gusen amb 30 anys. Va entrar a Mauthausen el 13 de desembre de 1940. El pares vivien a la Cogullada.
Josep Pont i Antigas (Granollers-18/11/1903). Es va casar
amb Concepció Macià Carbonell, que vivia al carrer de la Cogullada, 3 de Balenyà. Després d’estar a altres camps va entrar
a Mauthausen el 25/01/1941. Entra a Gusen, el 20/10/1941, on
mor el 07/11/1941, als 38 anys.

Recuperem la memòria històrica
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La Festa Major d’hivern
segueix ben viva

El concert de la coral Arpa de Taradell amb l’orquestra Alumni a l’església parroquial i la presentació dels nous membres
de la colla gegantera –moments que es recullen a les fotografies– van ser dos dels actes de la Festa Major d’hivern
que es va celebrar del 19 al 22 de gener. També hi va haver
teatre, concert amb un grup de versions, ball i havaneres. I
l’ofici solemne en honor de Sant Fruitós i els seus diaques
Auguri i Eulogi.

Subscriu-te al
butlletí digital a
www.balenya.cat
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