Notícies
Festes d'Estiu 2022
La regidoria de Festes, la Regidoria de Joventut i el Joenacc ja tenen apunt el programa
d'actes de les Festes d'Estiu d'enguany
Dilluns, 27 de juny de 2022

Consulta l'oferta formativa per el curs vinent de l'Aula de
Formació i Cultura de Balenyà
Oferta formativa pel curs 2022-2023
Dimarts, 21 de juny de 2022

Formació professionalitzadora dual per a persones
desocupades: OPERARI/A DE LOGÍSTICA
Informació sobre formació professionalitzadora dual per a persones desocupades:
OPERARI/A DE LOGÍSTICA
Aquesta formació a mida s’ha programat en el marc del Programa TTT- Talent i Noves
Oportunitats en col·laboració amb l'empresa BON PREU.
Divendres, 17 de juny de 2022

Arriba la proposta d’activitats de l’Estiu Jove

El Servei de Joventut de la Mancomunitat La Plana, en col·laboració amb els
Ajuntaments de Balenyà, El Brull, Malla, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell,
Tona, Viladrau i l'EMD Sant Miquel de Balenyà, han impulsat una any més l'ESTIU JOVE.
Dimecres, 15 de juny de 2022

Piscina municipal. Temporada 2022
Les piscines municipals obriran el 23 de juny.
Dimecres, 8 de juny de 2022

Programa "Vaig per feina"
Programa Vaig per Feina ?
Aquest programa formatiu de 30h té com a principals objectius treballar les competències
transversals i potenciar l’ocupabilitat de la població jove.
Divendres, 3 de juny de 2022

Beques Futur 2022
Oberta la convocatòria per a la presentació de sol.licituds de les Beques Futur 2022
Divendres, 27 de maig de 2022

Comerços i regidories dels municipis mancomunats
s’asseuen a la taula de treball “Dissenyem el Comerç”
El passat divendres 13 de maig, comerços i regidories dels municipis mancomunats es
van asseure a la Taula de treball “Dissenyem el Comerç” en el marc de l’estudi per a la
dinamització comercial mancomunada, impulsat per les regidories de desenvolupament
local dels municipis que conformen La Mancomunitat La Plana.
Dijous, 19 de maig de 2022

Seguim millorant la via ferrada de les Baumes Corcades
L'Ajuntament de Balenyà i l'Ajuntament de Centelles treballen conjuntament per a
millorar la via ferrada de les Baumes.
Dimarts, 17 de maig de 2022

17 de maig: Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia
El proper dimarts 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i des de la
comissió d'Igualtat de la comarca d'Osona, a la que hi ha representats tots els pobles de
la Mancomunitat La Plana s'inicia la campanya El masclisme al rebuig.
Dimecres, 11 de maig de 2022

Taller de gestió eficient dels suministres bàsics
El taller de gestió eficient els subministres bàsica és un taller encaminat a afavorir la
gestió eficient dels subministraments bàsics (llum, aigua i gas). Va dirigit a la ciutadania
prioritzant les persones ateses des de Serveis Socials. Es realitza en dues sessions.
Dilluns, 9 de maig de 2022

Programa +60 Activa't
Continuen les activitats del programa +60 Activa't al municipi de Balenyà.
Dijous, 5 de maig de 2022

Trobada d’empreses de Balenyà
La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Balenyà us convida a la
Trobada d’empreses de Balenyà
Divendres, 29 d'abril de 2022

L'Exposició anual del Col·lectiu d'art de Balenyà arriba a la
5ena edició
La Inauguració serà el divendres 13 de maig de 2022 a les 19h.
Dimarts, 19 d'abril de 2022

Beques del curs 2022-2023
Aquest any s'avança el termini per sol•licitar beques del curs 2022-2023: s'obre el 30 de
març i finalitza el 12 de maig de 2022.
Dijous, 7 d'abril de 2022

Tastet de la fira de la cervesa
Cal inscripció prèvia (abans del 22 d'abril) enviant un whatsapp al FlikFlak PuntJove.
Tel.: 680 179 451
Preu: 20 €
Per més informació al FlikFlak Puntjove.

Dimecres, 6 d'abril de 2022

Coneixes el Servei d'Orientació Acadèmica del FlikFlak
Puntjove???
El Servei d’Orientació dóna suport als processos de transició de l’etapa obligatòria a la
postobligatòria i podràs realitzar qualsevol consulta sobre l'oferta educativa actual per
iniciar, ampliar o encaminar la teva formació.
Dimecres, 6 d'abril de 2022

Sant Jordi 2022 a Balenyà
Sant Jordi arriba carregat d'activitats al poble.
Dijous, 31 de març de 2022

Aplec de sardanes Els Hostalets de Balenyà
6è. Aplec de sardanes d'hivern de Balenyà. Dissabte 9 d'abril de 2022 al Pavelló
municipal de Balenyà
Dimecres, 23 de març de 2022

Primera sessió programa de +60 Activa’t
S’ha iniciat la primera sessió de marxa nòrdica dintre el programa de +60 Activa’t, on 11
persones de més de 60 anys han pogut experimentar i aprendre la tècnica d’aquesta
modalitat esportiva, la qual, aporta múltiples beneficis a nivell de salut com de millora
d’activitat física. Fins el més de junys s’aniran fent de forma quinzenal la resta de
sessions que formen part del programa.
Dilluns, 21 de març de 2022

Intercanvi de Joguines de l'AFA del Roc Petit
Dimarts, 8 de març de 2022

Dia de les dones
Dijous, 3 de març de 2022
Trobada de dones "Debatem entre nosaltres?"
Plaça Josep Espona, 1
Sala de cultura de la Llar del Jubilat

20è Carnaval de Balenyà. 1 i 2 d'abril de 2022
Dimecres, 2 de març de 2022
Programació

Dia de les dones gimcana biblioteca
Dimecres, 2 de març de 2022
Gincana: visites escolars al racó de la biblioteca de contes escrits i/o protagonitzats per
dones.
Setmana del 7 al 11 de març / matins

Cicle de xerrades "Cuida't per poder cuidar"
Dilluns, 14 de febrer de 2022
Per a persones cuidadores no professionals
Consulta el programa de xerrades que es faran a la Sala de cultura de la Llar del Jubilat
de Balenyà.

El Rusc incorpora un nou espai de consulta virtual
Dilluns, 14 de febrer de 2022
El Rusc incorpora un nou espai de consulta virtual.
El programa de prevenció de conductes de risc, estrena un canal d'Instagram i un
número de WhatsApp que permetran oferir un espai de consulta virtual a adolescents,
joves i famílies.
El passat dilluns 31 de gener es va donar el tret de sortida al nou Instagram (@el_rusc_)
del programa de prevenció de conductes de risc entre joves i adolescents.

El Rusc. Aquest nou compte d'Instagram va adreçat principalment als i les joves, però
també pot esdevenir un espai útil per a famílies i agent educatius.

Festa Major d’Hivern en honor a Sant Fruitós
Diumenge, 16 de gener de 2022

Festes d'hivern 2021-2022
Dimarts, 7 de desembre de 2021
Les Festes d'hivern ja estan a punt!
El programa d'actes pot veure's modificat en funció dels protocols Covid que vagin sortint
a partir d'ara. Serà obligatòri l'ús de mascareta en totes les activitats, així com el certificat
covid si els protocols establerts així ho defineixen.

Exposició "Records" del Col·lectiu d'Artistes de Balenyà
Dimarts, 7 de desembre de 2021

Sorteig de 2 paneres de Nadal
Dilluns, 22 de novembre de 2021
Compra a 6 comerços diferents adherits a la campanya i guanya una fantàstica panera!!

Balenyà sostenible
Dimecres, 10 de novembre de 2021
Balenyà Sostenible neix de l’acció ciutadana per donar resposta a la crisi mediambiental
actual

Projecte Educatiu de Poble (PEP)
Dimecres, 10 de novembre de 2021

El Projecte Educatiu de Poble ja té web!
Entra a la web www.pepbalenya.cat Hi trobaràs tot el que necessites sobre el món de
l'educació al poble!

