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Butlletí municipal de Balenyà

Febrer 2012

Inauguració del Roc Petit
L’acte inaugural de l’Escola Bressol Municipal El Roc Petit
es va portar a terme el 21 de gener, coincidint amb la Festa
Major d’Hivern de St. Fruitós, amb la presència del Sr.
Ferran Civil, Vicepresident de la Diputació de Barcelona, el
Sr. Joan Cañada i Campos, Director General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així com del Sr.
Josep Ramirez, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central i la Sra. Maria Montserrat
Arboix i Llobell, Coordinadora en matèria d’educació i noves
tecnologies de la Diputació de Barcelona.
Aquell dia es complien exactament 35 anys de la inauguració de la Llar d’Infants El Gra d’Or que, fins a la posada en
funcionament de la nova escola bressol, va estar qui va
donar aquest servei al nostre municipi. Va ser una bona
oportunitat per agrair a Amics de Balenyà la tasca feta
durant aquests 35 anys en bé del nostre poble.

El futur dels nens és sempre avui,
demà serà tard

Informació actualitzada a la
pàgina web: Agenda

21-28 de febrer
Arribada del rei carnestoltes a la Biblioteca el Drac i
consignes per a tota la setmana (Biblioteca el Drac).
23 de febrer
11h. Lectures en veu alta (Casal Oller). Actes 25x25 de la
Biblioteca el Drac.
24 de febrer
10:30h. Rua Infantil de Carnestoltes (Cercavila).
25 de febrer
Matí. Trobada de Plaques de Cava (Pavelló).
10h. Concurs d’Aparadors.
19h. Gran Rua de Carnestoltes (Cercavila).
22h. Sopar i ball de Carnaval (Pavelló).
9 de març
20 h. Xerrada “La dona al món, la seva realitat” a càrrec de Víctor Soler.
10 de març
17 h. Lectura pel grup de tertúlia i passi de la pel·lícula “Tomates verdes fritos”.
11 de març
7h-14h. Trobada de motos clàssiques (Sala Polivalent i
cercavila).

Balenyà contra el càncer
Des de l’organització del Festival Contra el Càncer,
celebrat el passat 26 de desembre, ens han fet arribar el
desig de traslladar a tot el poble i a tothom que d’una o
altra forma hi va participar el seu més sincer agraïment. La
generosa resposta ha permès assolir una recaptació de
3.500 euros!

Enhorabona a tots!
És un orgull tenir a Balenyà un acte tan solidari
com aquest; pels organitzadors, que hi dediquen
infinitat d’hores; pels participants, que hi donen
contingut, i per a tot el poble, que respon
amb una assistència massiva

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

12 de març
17h. Xerrada informativa “Serveis socials per a gent gran”. Llar
del Jubilat.
30 de març
22h. Concert de Willie Nile
(Sala Polivalent). KOK.
1 d’abril
Matí. 1a Cursa del Roc Gros.
Centre Excursionista.
9 d’abril
Tarda. Aplec dels Ous (Plaça Miquel Bosch i Jover).
22 d’abril
12h. Festa de Sant Jordi a l’Escola Joan XXIII.
23 d’abril
Actes de les entitats educatives per Sant Jordi (Plaça Josep Espona).

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

pagina-2-3:pagina-2.dat 21/02/12 09:30 Página 1

PORTAVEU
Butlletí municipal de Balenyà

Hi ha coses que tampoc
han canviat tant!
Càritas
Parroquial dels Hostalets de Balenyà

Esgarrapant records...

Des de Càritas ens comenten que necessiten pantalons i
sabates per a criatures de 3 a 10 anys, atès que aquests
dies en tenen molta demanda i han acabat totes les
existències, a banda dels productes alimentaris que ja
recullen de forma habitual.
Horari d’atenció al públic:
Antiga Llar d’Infants El Gra d’Or
Els divendres 24 de febrer i 9 i 23 de març, de 3 a 5
de la tarda

Aprofitem per fer neteja de peces que
ja no farem servir i que poden ser
molt útils per a altres famí lies
Estació de tren de Balenyà (Baixador)
Fotografia del Museu Balenyano

Recollida selectiva a la Minideixalleria
Recordeu que a la plaça Josep Espona teniu a la vostra
disposició un contenidor de recollida selectiva de CD/DVD,
cartutxos d’impressora, aparells elèctrics i electrònics, piles
i bateries de mòbil, esprais, bombetes de baix consum i
bombetes halògenes.

L’Olivera de la Pau s’omple dels
bons desitjos
Seguint la dinàmica dels últims anys, aquest Nadal l’Olivera
de la Pau de la plaça Josep Espona va tornar a omplir-se
dels desitjos, somnis i il·lusions de tots els habitants del
nostre municipi.
Entre moltes altres il·lusions, en sobresurt l’esperit solidari,
desitjant la pau al món, que les guerres s’acabin i com un
nen deia “que tots els nens i les nenes puguin tenir un bon
Nadal”.
La difícil situació econòmica en la qual estem també va
tenir el seu espai, desitjant que la crisi arribi a la seva fi i
“que hi hagi diners, sort i treball per a tothom aquest 2012”.
Moltes gràcies a tots per la vostra il·lusió!
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Informació per a la Gent Gran

Informació d’activitats de
la Llar dels Jubilats
Activitat Física: La capacitat aeròbica màxima, la força
muscular, la resistència i la flexibilitat disminueixen amb
l'edat, però mantenir-se actiu ajuda a endarrerir aquestes
pèrdues. A més, té efectes positius com ajudar a controlar
el pes, prevenir l’osteoporosis, reduir el risc de caigudes,
prevenir i controlar la pressió arterial alta. Dimarts i dijous
de 5 a 6, el primer grup, i de 6 a 7, el segon grup.
Sortides de caire cultural: Excursions especials per
conèixer indrets singulars i gastronomia de la nostra terra.
Una sortida mensual, en dimecres.
Berenars: Petits àpats per celebrar festes tradicionals:
Castanyada, Nadal, Primavera, Estiu i Carnestoltes. Sempre en divendres.
Servei de podologia: Manteniment de la higiene dels
peus, mobilitat i autonomia. Un dilluns al mes, de 9 a 3/4
d’1.
Xerrades i tallers: Activitats formatives en matèria de
salut, lleure, desenvolupament personal. Es programen de
forma trimestral.

Xerrada informativa
“Serveis Socials per a Gent Gran”
L’objectiu és explicar i orientar les persones grans sobre els
serveis que estan adreçats específicament per a ells des
dels Serveis Socials de l’Ajuntament (teleassistència,
programes de vacances, llei de dependència, etc).
La xerrada tindrà lloc el proper 12 de març de 2012, a les 5
de la tarda, a la Llar del Jubilat, a càrrec de Janina Nuño,
treballadora social de l’Ajuntament de Balenyà i de la
Mancomunitat La Plana.

Parc Lúdic
Us animem a participar del Parc Lúdic, que es va inaugurar
el passat 2010, i està ubicat a la zona esportiva. Es tracta
d'un circuit de salut a l'aire lliure constituït per diferents
mòduls d'activitats. El recorregut permet treballar les facultats físiques i sensorials de la gent gran, en especial, però
també les de la resta de la població. Els exercicis tenen
com a objectiu el de millorar la coordinació i la forma física.

El Ple de l’Ajuntament decideix...
Modificacions en l’IBI
Arran de l’aprovació per part del Govern d’Espanya del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, l’IBI aprovat pel Ple
de l’Ajuntament s’ha vist modificat en un 4% per als
habitatges de major valor cadastral (del total, el 50%
d’habitatges amb un major valor), així com tots els
immobles que no són d’ús residencial.
L’aplicació d’aquesta norma, en el cas de Balenyà,
implica que tots els habitatges amb un valor cadastral
per sobre dels 67.500 euros, a més dels immobles que
no són d’ús residencial, hauran de pagar sobre un
tipus impositiu del 1,04%, mentre que els habitatges
amb un valor cadastral inferior als 67.500 euros ho
farà al tipus aprovat per Ple del 0,95%.

La voluntat de l’equip de govern és fer l’ajust
necessari en les ordenances del 2013 per
corregir aquest increment de la imposiciò no
prevista
En el Ple de gener també es va decidir repercutir a
l’usuari part del cost del servei de teleassistència, a fi
de fer-ne una gestió més racional i poder donar
entrada a nous usuaris que no en poden gaudir.

Inici de les obres per eixamplar
la vorera
Us informem que properament s’iniciaran les obres per
eixamplar la vorera dreta del carrer del Sol a fi de
facilitar el pas de vianants. Aquestes obres poden
implicar alteracions de la circulació dels carrers de la
zona.

XIX Premi Literari
Miquel Bosch i Jover. 2012
Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Balenyà presen-ten el
XIX Premi Literari Bosch i Jover,
premi que sorgí ara fa 18 anys amb
la intenció de donar més relleu a la
figura del poeta i escriptor Miquel
Bosch i Jover, mestre de Balenyà
durant més de 25 anys i on treballà
intensament fins a la seva mort, el
17 de novembre del 1960.
L’entrega de premis se celebrarà diumenge 22 d’abril
de 2012 dins els actes de la Festa de St. Jordi de
l’Escola Joan XXIII de Balenyà.
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Entitats del poble:

Els Geganters dels Hostalets de Balenyà
Els gegants dels Hostalets de Balenyà, en Bernat i
n’Elisenda, es van estrenar el dia 20 d'abril de 1987 o
sigui que aquest any celebren els 25 anys.
Celebrem la nostra trobada, des de fa diversos anys, el
tercer cap de setmana del mes de juliol. Per això, el
diumenge 15 de juliol, que es la nostra trobada
d'enguany, la volem fer grossa. Està previst que vinguin
els gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, així com
els capgrossos i alguna altra sorpresa. També, pel
diumenge 21 d'octubre, com a cloenda dels 25 anys,
farem la Trobada Comarcal. Per tant, convidem a tothom
del poble a assistir a aquests esdeveniments.
També des d’aquí fem una crida a tots els que vulguin
entrar a la colla com a portadors de gegants o capgrossos
i també als que tinguin noció de música de timbal i gralla.

Gent del

Gràcies a tots els que heu fet possible conservar
aquesta tradició tan nostra
La Marta Parramón Girvent és diplomada per l’escola
d’arts escèniques del Col·legi de Teatre de Barcelona i
llicenciada en Humanitats per la UAB amb una especialització en gestió cultural. Entre els seus treballs destaquen: Projecte Llenamú, Torn de Nit, El Millor dels mons
de Quim Monzó i Tres sombreros de copa de Miguel
Mihura. El seu darrer treball com actriu és Ànimes de
batan.
Durant el 2006 va intervenir setmanalment al programa
de televisió Generació XXI. El 2004 s’endinsa al món de
la direcció amb l’obra Un café solo d’Eduardo Galeano i
és directora del Grup de Teatre Balenyà - Ateneu.

poble

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

MeteoBalenyà. Per Ramon Castany
Desembre

Dia

Any

Temp. màxima

16,2º

01/12/2011

18,2º

2010

Temp. mínima

-2,5º

28/12/2011

-12,5º

2001

Temp. mitjana

6,5º

1,2º

2001

0 l.

0 l.

2011

Pluja

Dia

Gener

Rècord

Rècord

"Qui al desembre ha de festejar,
vora el foc s’ha de ficar"

Any

Temp. màxima

16,2º

01/01/2012

25,0º

2003

Temp. mínima

-4,7º

14/01/2012

-12,0º

2005

Temp. mitjana

5,5º

7,0º

2001

4,8 l.

146,0 l.

1996

Pluja

En 22 anys de registres, mai no s’havia
produït un mes de desembre sense res de
pluja. És, per tant, un rècord històric.

Edita: Ajuntament de Balenyà. Adreça: Carrer Pista, 2, 08550 Balenyà (Osona).
Telèfon: 93 889 83 85. Fax: 93 889 80 72. Adreça electrònica: portaveu@ajbalenya.org.
Producció: Edicions El Portal SL. Dipòsit legal: B-11.263-2000.

La temperatura mitjana de 5,5º ha estat
dins de la normal d’un mes de gener.
"Al gener, tanca la porta i
encén el braser"

