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Activitats per a donar a conèixer què fem
Tot a punt per a la 9a Fira de la Cervesa
i la 6a Fira d’Entitats
L’Ajuntament de Balenyà, el Consell de Joves i
les entitats, associacions
i col·lectius de Balenyà
ja tenen a punt la 9a Fira
de la cervesa i la 6a Mostra d’entitats, que es farà
el dissabte 12 de maig.
Després de 8 edicions de
gran èxit, la 8a Fira de la
cervesa es presenta com
una de les fires temàtiques
més importants del sud de
la comarca d’Osona. Organitzada per el Consell
de joventut Joenacc amb
el suport de l’Ajuntament,
té com a objectiu donar a
conèixer el món de la cervesa artesana, sobretot
les d’elaboració de la pròpia terra.

pàgina web: Agenda

27 d’abril
16.30h. Balenyà vol la secundària. A la Sala Gran de l’escola
per descobrir què s’amaga darrera de l’interrogant.

29 d’abril
07h. Caminada Centre Excursionista de la travessa pel GR
92. Far del Cap de Creus-Port Lligat-Cadaqués. 14 km. Inscripcions 93 882 01 99 - 690 710 359
1 de maig
9.30 a 14h. Jornada de futbol femení. Tens entre 6 i 14 anys?
Vols jugar a futbol? Adaptat a tots els nivells, 15 seus a tot
Catalunya. Entre elles, Balenyà. Inscripció gratuïta.

La Fira de la cervesa ve acompanyada per la Mostra d’entitats de Balenyà, organitzada per l’Ajuntament des de les àrees
d’entitats i cultura amb la Coordinadora d’entitats. Pretén ser
un espai de lliure participació perquè les entitats, associacions
i col·lectius es donin a conèixer i difonguin què fan. Les entitats
participants disposaran d’un estand. Per fer-ho d’una manera
dinàmica i divertida, algunes entitats han organitzat activitats i
tallers per a la mainada conformant una gimcana familiar. Per
realitzar les activitats, només cal recollir la butlleta de participació a la carpa de l’organització i al final de la diada, en aquesta
mateixa carpa, si s’han realitzat 12 activitats amb èxit, s’obtindrà un petit obsequi.
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Informació actualitzada a la

28 d’abril al 5 de maig
10 a 13 h i de 17 a 19.30 h. Dissabtes i diumenges. Exposició
de Sant Jordi del Col·lectiu d’Artistes de Balenyà. Sala d’entitats de l’Espai Cultural.

Igual que a es últimes edicions, la fira ocuparà la plaça Josep
Espona i els carrers del voltant i començarà a les 10,30h amb
l’obertura de les parades dels artesans i de les entitats del poble. A les 11h, el muntatge teatral, a càrrec del grup Balenyà
Ateneu, donarà la benvinguda als visitants. Tot el dia, es podrà
gaudir d’activitats per a tots els públics, com els jocs gegants
de Guixot de 8 o un espectacle familiar (que es repetirà matí i
tarda) a càrrec de Catastofer. A partir de les 12h hi haurà swing
amb Men in Swing. Finalment, a partir de les 19h començaran els concerts amb els grups Boys Damm, Albercocks, Ekko i
Sleeping the monkey.

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

L’Agenda

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

2 de maig
16.30 a 17h. L’hora del conte “ara que ja sóc gran”. Contes
per a nens i nenes de p5. Biblioteca El Drac.
2 i 3 de maig. Jornada escolar: Balenyà vol la secundària.
Creació d’una pintura mural a l’escola, a càrrec de l’il·lustrador Valentí Gubianas i amb la participació de tots els alumnes.
5 de maig
10 a 13h. Balenyà vol la secundària. Jornada de la comunitat
educativa d’Osona “com volem la Secundària?”. Obert a totes les famílies. Sala Gran de l’escola.
A la tarda. Tastet Jove de la Fira de la Cervesa. Cal inscripció
prèvia al PuntJove-FlikFlak. Preu: menors de 25 anys 5€ i
majors de 25 anys 20€.
12 de maig
Tot el dia. 9a Fira de la Cervesa i 6a Mostra d’Entitats 2018.
Plaça Josep Espona.
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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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Del 26 d’abril al 27 de maig es
podrà veure al Centre d’Artesania de Catalunya a Barcelona
(carrer Banys Nous, 11) , l’exposició de l’artista de Balenyà
Ramon Autet, que va ser batejat com “L’arquitecte de Lil·liput” pel periodista Carles Capdevila el 1991. Precisament
aquest ha estat el títol escollit
per donar nom a l’exposició
ja que l’obra que donarà la
benvinguda al visitant serà “El
Castell de Lil·liput”. Un castell
que Autet va imaginar-se i confeccionar després de l’entrevista que Capdevila va publicar a
“El Dominical” de El Periódico ara fa 27 anys.
El castell és, en aquesta exposició, la porta d’entrada a un
món en miniatura on els visitants podran imaginar que es
converteixen, per una estona, en habitants diminuts d’una població imaginària. Es podran veure els detalls d’una desena
d’obres com un pessebre, masies, cases típiques de Galícia o
del País Basc, un pont i, les eines i detalls que l’artista fabrica
i utilitza per completar les obres. Aquesta és només una part
de les 200 obres realitzades per Ramon Autet, que als seus
55 anys segueix treballant per augmentar dia a dia el seu “Lil·liput particular”. El món de la miniatura és un ofici artesà poc
conegut però molt valuós. La rigorositat en la reproducció, la
cerca de la perfecció, la qualitat i excel·lència del miniaturista
fan que aquestes petites obres es converteixin en un referent
de l’artesania arreu. L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 10 del matí a 8 del vespre, i els diumenges i festius
de 10 a 2 del migdia.

Milloraran el pas dels vianants amb
una passera al pont del carrer Major
El 4 de març, a la matinada, es va col·locar una passera paral·lela al pont de baix, al carrer Major, sobre la via del tren.
La seva finalitat és solucionar les dificultats d’accessibilitat
en aquell tram del carrer que, per la seva estretor, obliga a
passar pel centre del pont amb cotxets, cadires de rodes,
carrets de la compra... La passera, però, encara no s’ha
pogut obrir al trànsit de vianants, ja que un cop col·locada,
cal fer els treballs d’urbanització de la cruïlla que permetran
la seva utilització, treballs que es retarden degut a una errada en el projecte redactat per part de l’empresa a qui es va
adjudicar l’obra, que ha obligat a replantejar el seu accés.
Des de l’Ajuntament s’està treballant per a resoldre-ho i no
dubtem que, un cop solucionada la problemàtica, la passera representarà una millora per als veïns en aquell tram, i
reforçarà la seguretat viària i de vianants.

Acaba el 2n trimestre del curs
2017-2018 del programa Arrel
El Programa Arrel és un projecte de diversificació curricular que es porta a terme a l’IES Pere Barnils de Centelles,
i que per tant, afecte directament als joves de Balenyà. El
programa va destinat als alumnes de 4t d’ESO que compleixin els següents requisits:
• Alumnes amb baix nivell d’autoestima i desmotivació.
• Alumnes amb dificultats per seguir el ritme normal de
classe.
• Alumnes amb actitud d’esforç.
Els objectius principals són:
• Que l’alumne obtingui el títol de Graduat ESO
• Fer un primer contacte amb el món laboral.
• Preparar l’alumne per fer un cicle formatiu de grau mig.
El Programa es porta a terme al llarg de tot el curs escolar
on cada un dels alumnes que el realitzen (15 en total) fan
unes hores de classe ordinària dins el centre i unes hores
de practiques laborals en empreses. En aquest sentit, és
essencial la col·laboració de les empreses del municipi
que es presten voluntàries per acollir durant un trimestre
escolar alguns dels alumnes de Balenyà.
A mitjans d’aquest mes de març, finalitza el segon trimestre del curs escolar 2017-2018 on Balenyà ha tingut sis
d’aquests quinze alumnes. Durant tres mesos, de gener
a març, aquests alumnes han estat realitzant les seves
pràctiques al Taller mecànic Xavier Oliver, al Restaurant 9
Inter, a la Perruqeria Fashion, al Forn nou, al Casal Oller
i amb la Brigada municipal. Des de l’Ajuntament volem
agrair-los molt sincerament la seva implicació i la seva voluntat ja que som conscients de tot l’esforç que el projecte
suposa. Moltes gràcies empreses de Balenyà!

La diada de Sant Jordi i els premis literaris
FOTO: VICENÇ BIGAS

Ramon Autet estrena a Barcelona
‘L’arquitecte de Lil·liput’
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El diumenge 22 d’abril es va fer el lliurament dels guardons
del 25è Premi Literari Miquel Bosch i Jover; el 44è Concurs
Literari infantil de Sant Jordi i el 1r premi Concurs Literari Jove.
Pel que fa als adults el primer premi en poesia va ser per
Àngel Fabregat Morera (Belianes), en prosa per Xavier Mas
Craviotto (Navàs) i el premi a la diferència per Jesús Pacheco
(Sant Celoni). En la categoria infantil els premiats van ser:
1r de primària: Nora Liñán Leal (1r), Mercè Mauri Montoro
(2n). 2n de primària: Aya Bouali Bejjati (1r), José Manuel
Arroyo Medina (2n). 3r de primària: Maria Torras Paré (1r),
Martina Valldeoriola Espejo (2n). 4t de primària: Emmanuella
Tetteh (1r), Mario González Tofan (2n), Aloma Armadans Sallent (accèssit). 5è de primària: Laia Moreno López (1r), Salahadín Boumazouad (2n). 6è de primària: Nerea Hernández
López (1r), Abril Armadans (2n).
També van rebre premi els joves: Imane El Marraki Afkir (2n
ESO), Chaymae Chari Charai (1r ESO), Anna Guerrero Montilla (2n ESO), Maryam Benaissati (3r d’ESO), Manal Ajouaou
(3r d’ESO), Andrea Rivera Arquero (4t ESO). Imane Ajouaou
(1r de batxillerat).

Felicitats a tots els participants

Mor Roser Romeu i Ges als 103 anys
El passat dijous dia 22 de març, va morir la persona de més edat del poble, la Roser Romeu i Ges, als 103 anys d’edat. La Roser del Molí, com la
coneixíem tots, ha estat aquella persona tranquil·la, discreta, treballadora,
sempre amb un somriure als llavis, que va viure sense fer soroll, tot i el coratge que va caldre per sobreviure en uns anys prou difícils amb la guerra civil
i la postguerra. Una gran lliçó de vida, plena de força i de dignitat que l’ha fet
mereixedora de tot el nostre respecte i la nostra admiració.
Ha estat d’aquelles generacions de persones fermes i constants que ens
varen oferir la seva experiència, el goig, el dolor i la saviesa acumulada al
llarg dels anys i, per això, no podem fer més que agrair-li a la Roser, i per
extensió a tota la nostra gent gran, tot el que ens han donat durant el temps
que, com a poble, hem fet camí junts.
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Nova edició de l’exposició del
Col·lectiu d’Art de Balenyà

Marató de Donació de Sang
coincidint amb la Ballaruga

L’èxit de la Mitja Marató de Donació de Sang que es va
fer l’any passat amb 119 donacions efectives ha esperonat als organitzadors a fer una Marató que durarà tot el
dia. Es farà el primer divendres de juliol aprofitant que es
fa la festa de la Ballaruga que organitza la Comissió de la
Cavalcada de Reis i que fa actuacions diverses a l’escenari que es munta a la plaça de Josep Espona. La capta
de sang es farà de les 10 del matí a les 9 del vespre a la
sala d’exposicions de la Llar del Jubilat.
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Una dotzena d’artistes participen de l’11 del maig al 17 de
juny a l’exposició del Col·lectiu d’Art que es podrà visitar a
l’antiga Fusteria Capdevila. Aquest any els artistes seleccionats són: Gemma Arinyó (pintura), Ramon Autet (maquetisme), Antònia Carreras (pintura), Marta Dorofeeva (teixits),
Manel Garcia del Vas (escultura en forja), Dacid Mayorgas
(escultura en qualsevol material), Toni Navarro (pintura i estany), Santi Oms Muntal (talla), Josep Sarrà (treballs amb
fusta), Sílvia Vaenciano (joies), Enric Vila (escultura en fusta) i José Villaitodo (mosaic). La mostra que compta amb
artistes que ja van participar l’any passat i d’altres de nous
es podrà visitar els dissabtes i diumenges de 10.30 a 13.30
i de 17 a 20 hores.

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