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PORTAVEU
Butlletí municipal de Balenyà

L’Ajuntament de Balenyà estrena
nova pàgina web

L’Agenda

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

5 d’octubre
22h. Concert de Malcolm Holcombe
(Teatre Ateneu) Organitza KOK
21 d’octubre
9h. Trobada Comarcal de Geganters
(Plaça Josep Espona)
28 d’octubre
5h. Castanyada popular amb cançons i danses de tardor
(Sala Polivalent)

Vols rebre un correu electrònic anunciant-te
els actes previstos per a la propera setmana?
Subscriu-te al Butlletí digital
La nova web de l’Ajuntament, que adopta el domini de
www.balenyà.cat, incorpora com a novetat una Agenda i la
subscripció a un Butlletí Digital, que permetrà afavorir la
difusió dels actes que es fan al nostre municipi.
La nova pàgina incrementa notablement les opcions de
gestió electrònica, amb la possibilitat de realitzar tràmits on
line, com ara la petició d’autoritzacions per encendre foc,
de cites amb càrrecs electes o tècnics municipals, la recollida de mobles i trastos vells al carrer, la sol·licitud d’equipaments i material municipal, del volant de convivència i del
volant d’empadronament, a més de l’opció de fer instàncies
genèriques.
El menú principal de la nova web incorpora un apartat d’Entitats, a través del qual es vol facilitar una màxima difusió
de les activitats que aquestes desenvolupen. Amb aquest
objectiu, les entitats podran afegir-hi descripcions, els documents/formularis que considerin necessaris, fotografies o
altres elements que vulguin destacar.

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

31 d’octubre
15.30h Castanyada Jove. (Plaça Josep Espona). Organitza
Flikflak-PuntJove
23 h. Nit de música. Castanyada jove. Organitza: FlikFlakPunt Jove.
3 de novembre
17h. Festa de la Castanyada del Roc Petit (Escola Bressol
el Roc Petit)
18 de novembre
II Trobada de cotxes clàssics. Organitza: Clàssic Motor
Balenyà
25 de novembre
Actes del Dia Internacional contra la violència de gènere
2 de desembre
Matí. Mercat i intercanvi de joguines de 2a mà
(Sala Polivalent)
21 de desembre
23h. Lluna Minvant (Pavelló). Organitza Joenacc

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 de Sant Fruitós de Balenyà
Des de Càritas Parroquial de Sant Fruitós de Balenyà voldríem informar que hem començat el nou curs i també
tenim noves necessitats.
Degut a la situació actual, ja no només són aliments el
que necessiten les famílies sinó que també hi ha diversos
casos al nostre poble que no poden pagar rebuts de llum,
de gas, de lloguer etc.

Per aquest motiu donem a conèixer el nostre compte de
“la Caixa” pel qui vulgui fer-nos algun donatiu per poder
fer front a aquestes necessitats.
Núm. compte 2100 0411 21 0200071975
També si algú té alguna estufa de gas que no faci servir o
vol canviar la nevera o la rentadora, ens ho pot fer saber.
Els nostres telèfons de contacte: Glòria 93 882 06 22 i
Maria 93 882 02 40
Molt agraïts per tot.

Programació Ràdio Pista
Temporada 2012-2013
La temporada 2012-2013 de Ràdio Pista s’inicia amb set
programes, alguns d’ells ja tradicionals, i d’altres nous, com
“L'Ajuntament ens explica”, d’entrevista a l’Alcaldessa. Per
aquesta nova temporada, s’ha previst una intensa participació de les entitats i associacions del municipi, amb l’objectiu
de fer-se ressò de tots els actes socials i culturals que
esdevinguin a Balenyà.

Dilluns
Dilluns

Dimarts
Dimarts

Dimecres
Dimecres

El repte per aquesta nova
temporada és que ” tota la vida
del poble passi per la ràdio”

Dijous
Dijous

Divendres
Divendres

Dissabte
Dissabte

Diumenge
Diumenge

08.00 h de dilluns a diumenge, serveis informatius locals

10.00 h de dilluns a divendres, serveis informatius locals breus
11/12 h
Galàxia Llibre
Mercè Masnou

11/12 h
Màgic univers
de poesia
Glòria Rabot

11/12 h
Parlem-ne
J. Ma.
Puigdomènech

11/12 h
Màgic univers
de poesia
Glòria Rabot

11/12 h
L’Ajuntament ens
explica
Àngels Pàmies

09/10 h
Xibiu de Xicalla
Èlia Villaitodo

09/10 h
Xibiu de Xicalla
Èlia Villaitodo

10/13 h
Torre de l’Aire
Joan Iglesias

13.00 h de dilluns a divendres, informatius locals breus
14.00 h de dilluns a diumenge, serveis informatius locals

19.00 h de dilluns a dissabte, informatius locals breus
20/21 h
L’Ajuntament ens
explica
Àngels Pàmies

20/21 h
Posa’t a to
Xènia Àlvaro

20/21 h
Galaxia Llibre
Mercè Masnou

17/18 h
Posa’t a to
Xènia Àlvaro

17/20 h
Torre de l’Aire
Joan Iglesias

20/21 h
Parlem-ne
J.Ma.
Puigdomènech

21.00 h de dilluns a diumenge, serveis informatius locals

23.00 h de dilluns a dissabte, informatius locals breus

22/23 h
Màgic univers
de poesia
Glòria Rabot
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Amb la Festa Major es tanca
el cicle de festes del 2012
Amb la festa major d’estiu, s’ha tancat un cicle complert
de les festes anuals del nostre poble. Per això, fidels al
nostre compromís de fer-vos arribar les dades de la despesa que han suposat, us detallem el seu cost en el
pressupost de l’Ajuntament i la part que ha estat finançada amb altres mitjans (bar, tómbola, anuncis, rifes...)
Cost de les Festes
a Balenyà 2012

Cost per
l’Ajuntament

Finançat amb bar,
anuncis, rifes, tómbola...

Festes d’hivern i festa
major d’hivern

11.907 €

4.592 €

Festes de juliol

17.072 €

1.085 €

Festa Major d’estiu

13.917 €

7.193 €

La partida pressupostària de les Festes s’ha
reduït d’un 46% en relació amb la
mitjana dels darrers 4 anys

Ens agrada ressaltar que hem complert amb el compromís de reduir d’una manera important el cost de la partida
de festes del nostre poble, i que aquesta reducció de despesa no ha suposat una disminució de l’esperit de les festes que, al nostre entendre, cal conservar. No cal dir que
el detall d’aquestes despeses són a disposició de qui vulgui consultar-les i que, per això, només heu de fer que
posar-vos en contacte amb la regidoria de festes.

El Ple de l’Ajuntament decideix...
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el lloguer de l’edifici on s’ubicava l’escola bressol El Gra d’Or i que
és propietat d’Amics de Balenyà, amb un cost anual
de 11.000 euros.
La voluntat de l’Equip de Govern és aprofitar aquest
edifici, atenent a la seva excel·lent situació i a l’amplitud dels espais. A curt termini s’hi ha traslladat la
formació d’adults (L’Ateneu), atès que properament
començaran les obres d'arranjament de la teulada
de l’edifici del teatre.
El Ple va acordar com a festes locals per al 2013 el
21 de gener, dia de Sant Fruitós, i el 26 d’agost,
que és el dilluns següent del dia de Sant Bartomeu.
Es va acordar per unanimitat la dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Balenyà, amb la voluntat
d’evitar les dificultats administratives que això provoca, i amb el convenciment que això, en tot cas,
reforçarà la facilitat a l’hora de promocionar l’esport
al nostre municipi.
També es va nomenar a Josep Maria Puigdomènech i Mas nou director de Ràdio Pista, recollint el
candidat que va guanyar les eleccions realitzades
entre els membres de la ràdio.

Esgarrapant records...

Actualment ja estem treballant en la preparació del pressupost per al 2013, i en aquest sentit cal tenir en compte
que l’import de la partida de festes s’adequarà a la disponibilitat de l’Ajuntament i a les seves necessitats, sobretot
tenint en compte les dificultats del moment que estem
vivint.
Des d’aquí, volem agrair la gran participació que han tingut la majoria d’actes programats i, sobretot, la voluntat de
la gent que ha treballat en la seva organització i les
col·laboracions que han fet possible poder finançar una
part important d’aquestes festes, sense que suposin una
càrrega per a l’Ajuntament.

Plaça Bosch i Jover
Fotografia del Museu Balenyano
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Entitats del poble

Si les entitats d’un poble en só n la seva riquesa,
veure néixer una nova entitat és
una excel· lent notícia
Enhorabona a les seves promotores!
I a totes les dones de Balenyà

Associació de Dones dels
Hostalets Balenyà
Aquests darrers dies ha nascut a Balenyà una nova
entitat, l’Associació de Dones dels Hostalets
Balenyà, que el passat 28 d’octubre va realitzar el
1r sopar, que va comptar amb una gran concurrència de dones del municipi de Balenyà, i que ha servit per a la seva presentació.
Podeu trobar tota la informació que necessiteu a la
seva pàgina web (http://associacio-de-dones-debalenya.webnode.es/ )

Gent del poble

Francisco Jiménez d’Hostalets de Balenyà
celebra els seus 100 anys

El passat 1 de juny, Hostalets de Balenyà va estar de festa grossa,
i és que un dels seus habitants complia el seu 100è aniversari.
Aquest fet passa poc sovint, i per aquest motiu es van reunir al seu
domicili la seva extensa família de fills, néts i besnéts, que el va
acompanyar en aquesta data tan assenyalada.
A nivell institucional, també van acudir a felicitar-lo l’alcaldessa del
municipi Anna Magem, i el regidor de gent gran, Josep Sallent, que
li van fer obsequi d’un bastó. La Generalitat de Catalunya, a través
de Lídia Truño, va fer-li entrega de la medalla centenària de plata
gravada amb el seu nom i l’any de naixement.
En Francisco Jiménez, nascut a Montefrío (Granada),es va casar i
va tenir 11 fills; i va ser a finals dels anys 70 que es va traslladar a
viure a Catalunya amb la seva família per motius laborals.

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

MeteoBalenyà. Per Ramon Castany

Agost

Dia

Any

Temp. màxima

36,8º

21/08/2012

37,0º

2003

Temp. mínima

11,3º

31/08/2012

7,0º

2005

A l’agost hi ha hagut molts dies ennuvolats.

Temp. mitjana

24,0º

24,5º

34,2 l.

112,2 l.

2002

"Si no plou per l’agost, no gastis diners
en most”

Pluja

Dia

Setembre

Rècord

Rècord

Any

Temp. màxima

30,0º

06/09/2012

34,0º

1999

Temp. mínima

5,5º

27/09/2012

1,0º

2007

Temp. mitjana

18,7º

18,6º

66,8 l.

139,5 l.

Pluja

1992
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"El setembre, s’enduu els ponts o
eixuga les fonts"
Setembre molt sec, des del 2007 no plovia
tan poc.

