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Núm. 67
Maig 2017

PORTAVEU
Butlletí municipal de Balenyà

Els pressupostos participatius
són un exercici de corresponsabilitat

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

12 de maig
19.30h Inauguració de l’Exposició del Col·lectiu d’Art de Balenyà. Antiga fusteria Capdevila. Hi haurà una demostració de
talla en directe. Del 12 de maig a l’11 de juny. Horari: dissabte i
diumenge de 11h a 14h i de 18h a 21h. Organitza: C. Art de
Balenyà.

Pressupostos participatius
Aquest mes de maig
encetem el procés de vot
de la 3a edició dels Pressupostos Participatius. En
la primera edició es van
fer diverses millores als
patis de l’escola i en la
segona va guanyar l’adequació d’un camí per a
vianants paral·lel a la
carretera que va al Santuari de l’Ajuda. Aquesta
actuació no s’ha pogut
executar encara perquè
requereix alguns tràmits
administratius previs.
L’import serà superior als
40.000 euros que es preveien en l’edició de l’any
passat.

13 de maig
11h a 2 matinada. Fira de la cervesa i Mostra d'Entitats.
14 de maig
18h. Cinema: Canta. Infantil 108' TP. Organitza: Associació Cinema de l’Ateneu de Balenyà. Número per reservar whatsapp:
691 06 17 60.
21 de maig
18h. Cinema: La La Land. La ciudad de las estrellas. Musical
127' TP. Organitza: Associació Cinema de l’Ateneu de Balenyà. Més info: www.cinebalenya.cat
28 de maig
Tot el dia. Sortida del centre excursionista a La Garrotxa. Horaris per determinar la mateixa setmana (hi poden haver canvis).
2 de juny
21h. Festival d’estiu de músics emergents. Roger Argemí
(pop). Explanada del parc de Vall·llosera.

Aquest és un dels motius pels quals el pressupost per
aquest any 2017 s’ha rebaixat fins a 30.000 euros i, d’aquesta manera, se’n reserven 10.000 per a poder executar
el camí.
Podran votar tot el veinat de Balenyà que siguin majors de
16 anys. Les votacions es faran a través d’internet i a les
dependències de l’Ajuntament, la qual cosa facilita que tothom pugui votar.
Els pressupostos cal entendre’ls com un exercici de corresponsabilitat perquè hem de ser conscients que els recursos
són limitats i, per tant, cal prioritzar allò que es considera
més necessari dins del conjunt de la despesa municipal.
A la pàgina següent podeu veure les propostes que s’han
fet i que es poden votar.
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

L’Agenda

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

4 de juny
18h. Cinema: Cazafantasmas 2016. Comedia 134' TP. Organitza: Associació Cinema de l’Ateneu de Balenyà.
9 de juny
19h. Formació per entitats. La Mancomunitat La Plana fa 3 formacions per les entitats que organitzen festes.
21h. Festival d’estiu de músics emergents. Shuvag (rap). Explanada del parc de Vall·llosera.
16 de juny
21h. Festival d’estiu de músics emergents. Vita Blank (pop
acústic). Explanada del parc de Vall·llosera.
18 de juny
A determinar.Sortida del centre excursionista a Berga. Horaris
per determinar la mateixa setmana (hi poden haver canvis).
Les sortides es realitzaran amb cotxes particulars.

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 darrere

Proposta

Descripció

Valoració econòmica

1

Refer el ferm de la rampa d’accés a l’escola Joan XXIII, pel carrer Escoles, des del
carrer del Sol, fins a la porta metàl·lica, que actualment es troba molt malmès.

10.000,00 €

2

Projecte de pati per l’escola bressol d’acord amb el disseny proposat conjuntament
per l’Ampa i l’equip docent.

30.000,00 €

3

Dotar d’una nova estructura de joc algun parc infantil que sigui dinàmica i atractiva per a la mainada
més gran, que disposi de diferents elements, com castells, tobogans de tub aprofitant algun
desnivell, ponts o altres elements adequats, ja que tots els que tenim són per a més petits.

30.000,00 €

4

Habilitar el tram inicial d’un passeig fluvial a la riba de la riera de Vall·llosera des de la Cogullada
fins al molí de Vall·llosera.

30.000,00 €

5

Habilitar una zona d’esbarjo per a gossos on puguin correr lliures i relacionar-se amb altres gossos,
sense que es puguin escapar.

15.000,00 €

6

Millorar el pati gran de davant les aules de P-3 i P-4 i pavimentar de nou algun tram en mal estat i
eliminar-ne algun altre per crear espais verds de caràcter educatiu. Substituir algun dels arbres
actuals, que produeixen molt pol·len, per arbres fruiters o altres que no produeixin al·lèrgies.
Millorar la delimitació del sorral que pot resultar perillosa.

30.000,00 €

7

Instal·lar algun element tipus "esquena d’ase" al carrer Barcelona que obligui als vehicles que
s’incorporen, procedents de l’antiga N-152, a reduir la velocitat.

3.000,00 €

Tres beques per a accedir
a la Universitat
L’Ajuntament de Balenyà, amb la intenció de recolzar els
joves interessats a iniciar estudis universitaris, posa en
marxa un Programa de Beques per a estudiants de Balenyà
que hagin realitzat les proves d’accés a la universitat, per
contribuir a la formació deis nostres joves. Està dirigit a
joves que acabin el batxillerat en el curs acadèmic
2016/2017 i hagin passat les proves d’accés a la universitat. Es convoquen un total de 3 beques, amb un import individual de 1.650 euros cadascuna i una dotació econòmica
total del programa de 4.950 euros. El termini de presentació
de les sol·licituds és el 21 de juliol de 2017.
Els interessats en participar en aquest programa han de
reunir, en la data de sol·licitud, els requisits: estar empadronats al municipi de Balenyà i haver passat les proves d’accés a la universitat (la nota ha de ser de 7 o més de 7, en
base 10).
Per a participar, caldrà inscriure’s a les oficines municipals
de I’Ajuntament de Balenyà aportant la documentació
sol·licitada (consulteu la pàgina web www.balenya.cat). El
tribunal farà les comprovacions oportunes i les tres millors
qualificacions obtindran una beca de 1.650 euros cadascuna per a la matrícula d’accés a la Universitat pel curs 201718. En cas d’un o més empats, en el valor de la nota mitja,
el tribunal resoldrà intentant garantir la igualtat entre dos o

més sol·licitants amb igual nota. En aquest sentit es contempla la possibilitat que, davant d’aquestes circumstàncies,
el nombre de beques sigui més elevat, conservant, però,
l’import total de la convocatòria, 4.950 euros.
El tribunal d’adjudicació d’enguany estarà format per I’alcaldessa, Anna Magem Marsó; la secretària de la corporació,
Míriam Menéndez Galceran; la regidora d’ensenyament,
Rosa Sala Domingo (JxB); el regidor de cultura, Toni Mas
Bigas (CiU), i el regidor d’obres, David Soldevila Senmartí
(ERC). Els sol·licitants que resultin nomenats com a receptors d’una de les beques hauran de presentar el justificant
que demostri haver iniciat el procediment habitual de sol·licitud de plaça a la universitat corresponent. No s’efectuarà
cap pagament mentre no s’acrediti el punt anterior.
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Premis literaris per celebrar
la diada de Sant Jordi
FOTOS: VICENÇ BIGAS

Presentació pública dels treballs
de recerca de 2n de Batxillerat

La sala d’actes de l’Institut Pere Barnils de Centelles va
acollir el dimecres 26 d’abril a la tarda la presentació dels
treballs de recerca de 2n de batxillerat, entre els que hi
havia dos alumnes de Balenyà: David Martín i Marina Martínez.
Els treballs presentats van ser:
Ainhoa Canet i Cinta Trenchs, “25 anys de L’Institut Pere
Barnils”. Ferran Hernández i Pau Ubach, “Trànsits planetaris”. David Martín, “Determinació del nivell de la condició
física dels alumnes de 4t d’ESO (curs 15-16) de l’Institut
Pere Barnils. Judit Margelí, “La immigració estrangera a
Centelles”. Sita Garriga, “Les al·lèrgies al pol·len”. Irene
Fernández i Marina Martínez, “La veu dels oblidats”. Àlex
Cid i Arnau Saladrigues, “La fibra de carboni”.
A l’acte, hi van assistir representants dels Ajuntaments
d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles
ja que tots tenen alumnes al centre.

Campanya de juny als comerços del poble
Un grup de comerciants, amb el recolzament de l'Ajuntament, han engegat una campanya que durarà tot el mes de
juny que tindrà com a resultat el sorteig d'una panera valorada en més de 600 eur. Els clients que vulguin participar en el
sorteig disposaran d'unes targetes que hauran de timbrar un
sol cop en algun dels comerços participants. Quan la targeta
estigui tota timbrada, es podrà dipositar en qualsevol dels
comerços adherits a la campanya. El dissabte 1 de juliol,
durant la Festa del Barri Sud, es durà a terme el sorteig d'entre totes les butlletes recollides en els més de 25 comerços
participants.

Nous horaris del consultori
Per demanar hora: tel. 93 889 83 21 o entrant al Web
www.ebacentelles.cat
De dilluns a dijous: Matí de 8 a 14 h i tarda de 15 a 20h.
Divendres: Matí de 8 a 15h i tarda de l’1 doctubre al 31 de
març, de 16 a 19h.
Fora d’aquest horari i en cas d’urgències i emergències: Centelles, tel. 93 881 04 85 o bé trucar al 061.

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi es van lliurar
els guardons de la 24a edició del Premi Literari
Miquel Bosch i Jover d’adults i el 43è Concurs Literari Sant Jordi, de categoria infantil.
El guanyador en prosa va ser Lluís Sanahuja de
Vilafranca del Penedès amb Ombres. En l’apartat
de poesia, el guanyador va ser el valencià Hermini
Pérez pel recull de poemes Per viure aquest goig.
El premi local va ser pel Grup de Mares del Centre
Obert La Quitxalla amb l’obra Espai de primavera.
En categoria infantil els premis van ser per:
1r de primària: Íngrid Sánchez Leal (1r), Douae
Abouchtata (2n).
2n de primària: Olatz Martí Iraizoz (1r), Martina
Valldeoriola Espejo (2n).
3r de primària: Oriol López Pont (1r), Bruna Valldeneu Pujols (2n).
4t de primària: Aina Mellado Alías (1r), Anna Garriga Muntal (2n).
5è de primària: Bruna López Pont (1r), Abril Armadans Sallent (2n).
6è de primària: Txell Monleón Simarro (1r), Ernest
Guerrero Salazar (2n), Marc Baulenas Sors (accèssit).
1r ESO: Núria Vargas Vilaró.

L’enhorabona a tots els
participants

pagina-4:pagina-4.dat 04/05/17 15:01 Página 1

PORTAVEU

Butlletí municipal de Balenyà

Tot a punt per la 8a Fira de la
Cervesa i la 5a Mostra d’Entitats

Inauguració de l’exposició del
Col·lectiu d’Art de Balenyà

La plaça Josep Espona acollirà la 8a Fira de la Cervesa i la 5a Mostra d’Entitats que es farà dissabte 13 de
maig de les 11 del matí fins a les 2 de la matinada.
ACTES
11h: Obertura de la Fira de la Cervesa i la Mostra
d’entitats.
11.30h: Representació teatral-Pregó.
12h: Matí de swing amb Men i Swing i l’Associació Vickick Swing.
D’11h a 20h: Gimcana Familiar.
D’11h a 14h i de 17h a 19h: Activitat infantil paral·lela:
Jocs gegants amb Jugantots.
De 17h a 19h: Activitat infantil paral·lela. Taller de
bombolles gegants de sabó.
17.30h: Representació Teatral.
De 18h a 19h: Exhibicions entitats (Escenari Plaça
Bosch i Jover).
19h: Inici dels concerts amb S’temple Bar, Bonobos,
The Lievens i Patxi Leiva.
20h: Tancament de la mostra.
20.30h: Botifarrada popular a la Barra del Joenacc.
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Divendres, 12 de maig de 2017 a partir de les 19,30h, a
l'Antiga Fusteria Capdevila, es farà la inauguració de l’exposició del Col·lectiu d’Art de Balenyà. Hi haurà una
demostració de talla en directe.
A la selecció d’enguany hi ha 16 artistes:
Gemma Arinyó, Ramon Autet, Carme Badillo, Meri Balsalobre, Vicenç Bigas, Ramon Cabellos, Ramon Castany,
Manel Flores, Joan Guarner, Isaac Hurtado, David Mayorgas, Santi Oms, Ramon Roig, Sílvia Valenciano, Enric Vila
i José Villaitodo. La mostra consta de pintura, dibuix, escultura, fotografia, ceràmica, talla, mosaic, joies, maquetisme,
estampats, Art Toys.
L’exposició es podrà visitar del 12 de maig a l’11 de juny.
Horari: dissabte i diumenge d’11h a 14h i de 18h a 21h.

Consulta al web
les bases pels llocs
de treball a la
piscina municipal

Edita: Ajuntament de Balenyà. Adreça: Carrer Pista, 2, 08550 Els Hostalets de 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.
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