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Núm. 57
Maig 2012

PORTAVEU
Butlletí municipal de Balenyà

Gran èxit de la 1a Cursa al Roc Gros

L’Agenda

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

16 de maig
9h. Intercanvi de Casals.
(Llar de Jubilats).

27 de maig
19h. Concert de Joana Serrat

L’Aplec dels Ous, els actes de Sant Jordi i
la Festa de la Cervesa, principals actes
de les darreres setmanes

a l’Ateneu (KOK).

31 de maig
Caminada als refugis i explicació de Miquel Martí Erra
entorn al camp d’aviació (Biblioteca El Drac).

Concurs de
jardineria

1, 2 i 3 de juny
Festa de l’Esport. Durant aquests dies es realitzaran activi-

Les regidories de cultura
i medi ambient organitzen enguany el concurs
de jardineria en la seva
edició 2012.

tats relacionades amb l’esport a les instal·lacions esportives
del poble.

9 de juny
Festa de celebració dels 25 anys de l’escola nova.

Un jurat farà el seu recorregut pel terme a la
recerca dels millors jardins, entrades, balcons i
finestres i emetrà el seu
veredicte que serà inapel·lable. No fa falta inscriure’s.

23 de juny
Flama del Canigó.

30 de juny
Festival de patinatge.

6 de juliol

Des de l’Ajuntament es vol agrair a totes aquelles
persones que, amb la seva dedicació
i estima, fan possible que sigui un
plaer passejar pel poble

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

Festa de la Ballaruga (Comissió de Reis).

7 de juliol
Festa del Barri Sud.

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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Càritas - Parroquial dels Hostalets de Balenyà

Amb aquest escrit voldríem informar del que es Càritas

Amb aquest escrit voldríem informar del que és Càritas
Parroquial, dels serveis que estem oferint i dels nostres
futurs projectes tot de cara a poder ajudar les persones
més necessitades i poder tenir la màxima col·laboració
de tota la gent que els pugui interessar el nostre projecte.
Qui som?
Som un grup de 10 voluntaris que pretén arribar a la
gent del nostre poble que més ho necessita, ja sigui
oferint-los els nostres serveis, companyia o coses
bàsiques i necessàries per viure més dignament.
Què fem?
Suport amb aliments a famílies necessitades: d’acord
amb els serveis socials de l’Ajuntament atenem a 53
famílies (38 autòctones i 24 forànies), a les quals subministrem productes bàsics alimentaris.
Ajuts puntuals quan es detecten: també atenem ajuts
puntuals quan es detecten necessitats (hem demanat
roba, sabates, mobles)...

Hem volgut fer públic tot el que gestionem sobretot per
animar-vos a col·laborar amb nosaltres. Podeu contactar
al telèfon 93 882 06 22 (Glòria Alsina) o al correu electrònic gar1952@yahoo.es. Acollirem de bon grat qualsevol suggeriment o oferta que ens vulgueu fer i
agrairem la vostra col·laboració a donar-nos a conèixer
situacions o persones que necessiten el nostre ajut i
suport.
Gràcies.
Equip de Càritas Parroquial dels Hostalets de Balenyà.
Abril 2012
VOLEM DESMENTIR ALGUNS RUMORS
“Que s’ajuda més al immigrants que a les persones
del país”. Totes les persones tenen els mateixos drets,
però, tal com us hem informat, veureu que són 38 les
autòctones i 24 les famílies immigrants.
“Que es donen vals per carn i peix”. Fins aquest
moment des de Càritas no s’ha donat aquest servei a
cap família.

Esgarrapant records...

Acompanyament a persones grans: i també fem l’acompanyament a persones grans (dos voluntaris que van
un dia per setmana a la Residència Cal Oller a buscar
avis i els porten a passejar). Una activitat que valorem
molt positivament per tot el que ens aporta.
Curs per a dones magrebines “Comunica’t cosint”.
Cada divendres dediquen una hora a fer classes de costura per a dones magrebines “Comunica’t cosint”.
Espai d’escolta: dues voluntàries donen un servei
d’escolta per a persones que necessiten compartir les
seves angoixes i necessitats. Tenim diversos projectes
futurs però el més proper seria de cara el curs vinent
poder treballar amb infants, dedicar alguna hora a fer
reforç escolar per a nens que en tenen necessitat i que a
casa seva no s’ho poden permetre.
No cal dir que Càritas del Hostalets mantenim coordinació i contactes continuats amb els serveis socials que
són els que coneixen bé les necessitats del poble, també
treballem amb Càritas Diocesana de Vic on ens assessoren en determinats moments que ens pot fer falta i
amb les parròquies veïnes perquè tenen plantejats problemes semblants que podem compartir i enriquir-nos
mútuament.

Fotografia de Miquel i Martí Erra
En Miquel i Martí Erra, autors del llibre “Els Camps d’Aviació d’Osona durant la Guerra Civil”, i que properament vindran a fer una conferència sobre els refugis d’Osona, ens han fet arribar aquesta foto i ens demanen si
sabríeu situar aquesta fotografia. Fixeu-vos amb la
xemeneia del fons. És un “Mosca” que, quan volien
engegar-lo, va fer un “pet”.

No sabem si els que tenen més anys o més
bon cop d’ull els poden ajudar?
El 31 de maig tindrem l’oportunitat de
comentar-ho amb ells durant la caminada i
explicació que es farà als refugis
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El Ple de l’Ajuntament decideix...
Aprovació inicial de l’Ordenança de
Civisme i Convivència ciutadana

El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’ordenança de
civisme i convivència ciudadana, amb la voluntat de
contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de
convivència social i de respecte mutu entre la ciutadania de la localitat.
El seu contingut incorpora un seguit d’aspectes
pedagògics i de valors socials adaptats a la societat
actual que pretenen fomentar les relacions solidàries,
tolerants i respectuoses entre la gent de Balenyà.
L’ordenança estableix un conjunt d’aspectes normatius que defineixen els mecanismes per regular,
corregir i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la
qualitat de vida de la ciutadania.
Aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana es desenvolupa com un nou instrument vàlid que
permetrà avançar en la direcció de:
- Fer que Balenyà sigui, de manera gradual, un
poble més amable, acollidor i sostenible per viure-hi i
conviure-hi on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.
- Garantir els drets i deures de la ciutadania de
Balenyà, respectant els principis bàsics d’igualtat i de
no-discriminació.
- Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat,
amb especial cura vers aquelles persones que tenen
major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.
- Promoure el compromís de defensar i prestigiar
socialment el patrimoni públic i històric de tots com un
bé col·lectiu que cal protegir.

Esperem que amb el civisme de tots siguem
capaços de fer un poble més amable,
acollidor i sostenible.
Tots hi sortirem guanyant

S’aproven les bases reguladores
de les subvencions a les entitats
culturals i esportives per al 2012
Totes les entitats del poble les trobaran a la pàgina
web, a fi de preparar-ne la seva tramitació.

Pagament a proveïdors
L’Ajuntament ha pogut afrontar el pagament de totes
les factures del 2011 dins dels terminis estipulats en
el RDL 4/2012, de forma que no haurà de fer un Pla
d’Ajust que pugui comportar increments d’impostos
no desitjats o la reducció de despeses socials.

Conveni de cessions d’ús del
rocòdrom de la Sala Polivalent
L’Ajuntament cedeix a l’entitat Centre Excursionista
dels Hostalets l’ús del rocòdrom situat a la sala polivalent de l’edifici de l’ajuntament, amb les condicions
previstes en el present conveni.

Es faran sessions els dilluns i dimecres, entre les
20:00 hores i les 22:00 hores. Els usuaris de la
instal·lació hauran de disposar de la llicència federativa corresponent, com a condició indispensable per
fer ús del rocòdrom.

Informació d’interès

Els Mossos d’Esquadra ens alerten
sobre possibles estafes
en revisions de gas
En cas de dubte es pot comprovar la identitat de
l’instal·lador o empresa a través del telèfon 93.484.94.00 de
la Direcció General d’Energia i Mines (DGEM). L’horari d’atenció és de 8 a 15 hores.

Nou correu de la policia local
El servei de policia local adopta la nova adreça de correu
policia@balenya.cat. Aquest servei és el primer a adoptar
el nou domini balenya.cat, que properament serà el domini
de la nova pàgina web de l’Ajuntament.
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Gent del poble
Xavier Ginesta publica un
recull de cròniques de viatges
El periodista i professor del Departament
de Comunicació de la UVic, Xavier Ginesta, acaba de publicar Viatjant per la realitat. Una reflexió sobre les cròniques
de viatge, amb Curbet Edicions, de Girona. Els pròlegs han
estat d’Eugeni Giral (coordinador docent del Centre de
Documentació Política Contemporània de la UAB) i Eusebi
Coromina, professor titular de la UVic.

El llibre es va presentar el passat 2 de març al temple romà
de Vic i a Balenyà, el 22 d’abril, dia del concurs literari.
Actualment, Xavier Ginesta és doctor en Comunicació i
Periodisme per la UAB i col·laborador i articulista d’El 9
Nou, El Punt Avui, El 9 Esportiu i Directe.cat, a la vegada
que participa com a tertulià a La Nit, de COM Ràdio, i al De
bat a bat, de El 9 TV. A més a més, és coordinador dels
estudis de Periodisme de la UVic. En recerca, col·labora
amb el TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i
Territori) de la Universitat de Vic i amb el Fons de Documentació Política Contemporània (CEDOC-UAB).

L’escola Joan XXIII
celebra 25 anys!
En motiu de la celebració del 25è aniversari
de l’Escola Joan XXIII, s’estan començant a
preparar un seguit d’actes per a la setmana
del 4 al 10 de juny.
Entre els actes més destacats hi haurà la
col·laboració especial de Carles Capdevila i
d’un munt d’ex-alumnes que estan fent
coses molt interessants, el 2n Fòrum Educatiu de Balenyà on es presentarà el Projecte Educatiu de Poble i un dinar popular el
dissabte 9 de juny.
Aquests actes se sumen als actes que
durant tot aquest curs està realitzant la
Biblioteca El Drac, que també celebra els 25
anys!

Concurs Literari Sant Jordi 2012
Enhorabona als joves guanyadors del concurs XXXVIII Premi Literari
Sant Jordi, una de les festes més tradicionals d’aquest municipi.
Podeu descarregar-vos l’informe
mensual a: www.meteobalenya.net

MeteoBalenyà. Per Ramon Castany

Març

Dia

Any

Temp. màxima

24,8º

30/03/2012

28,0º

2001

Temp. mínima

-3,0º

06/03/2012

-9,5º

2010

Temp. mitjana

9,9º

11,5º

2001

9,9 l.

11,5 l.

2001

Pluja

Dia

Abril

Rècord

Rècord

"Març marçot, mata a la vella a la vora
del foc, i a la jove si pot"

Any

Temp. màxima

23,0º

27/04/2012

29,4º

2011

Temp. mínima

-1,0º

17/04/2012

-2,5º

2003

Temp. mitjana

11,3º

14,2º

2011

93,4 l.

158,4 l.

2007

Pluja

Un març més plujós del normal.
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"A l’abril, cada gota val per mil"

El bonic verd dels camps en dóna bona fe.

