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INFORMACIÓ GENERAL
L’Ajuntament

Escola Les Basseroles

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
C/Casal, 2
93 812 49 42
@ info@smbalenya.cat
Matins de dilluns a divendres: de 9h a 14h
Tardes de dimarts i dijous: de 16h a 19h

C/De les Escoles, S/N
93 887 12 03
@ a8041714@xtec.cat

@
@
@
@

L’Ajuntament proper
Presidència, Educació i Urbanisme:
eric.vila@smbalenya.cat
Hisenda, Energia, Participació, Comunicació i TIC:
carles.bartrina@smbalenya.cat
Cultura, Entitats i Esports:
ines.puignero@smbalenya.cat
Món rural, Benestar i família, Civisme i Governació:
nuria.alfaro@smbalenya.cat
Serveis tècnics
A l’Ajuntament C/ Casal, 2
Cal demanar hora al telèfon 93 812 49 42
Els dijous de les 12.00h a les 14.00h.

Serveis Socials i d’ocupació
Als Consultoris
Cal demanar hora al telèfon 93 812 54 45
@ serveissocials@mancoplana.cat
Els dimecres de les 9 a les 11 hores (serveis socials)
Centre de dia
C/Casal, 2 - 1r pis
93 812 44 17
Dilluns: de les 8h a les 14h
Dimecres: de les 8 a les 17h
Dijous i divendres: de les 8 a les 14h
Escola bressol El Menut
C/Muntanyeta, 2
93 812 57 48
@ eb-elmenut@xtec.cat

Consultoris mèdics
C/Casal, 2
93 887 18 53
@ abstona@osona.scs.es
Dilluns: 8h - 14h
Dimarts: 8h - 14h i 15h - 17h
Dimecres i divendres: 8h - 14h
Dijous tancat
PEDIATRIA: Dimarts: 9.20h - 11.30h
URGÈNCIES - CAP Tona: 93 887 11 62

Deixalleria
Sector El Quadro, s/n - Malla (Mancomunitat)
93 812 41 67 - ext. 5
@ mediambient@mancoplana.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 17 hores

Serveis funeraris
Sector El Quadro, s/n - Malla (Mancomunitat)
93 812 41 67 / 608 49 83 49 (24h)
@ serveifunerari@mancoplana.cat

Emergències i Urgències
El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i
circuits per tal de donar resposta a la demanda
d'atenció immediata de la ciutadania. Aquesta
demanda es concreta en diferents situacions que
requereixen una resposta assistencial diferent.
061 (Demandes d'urgències lleus)

Bar del Casal
Horari d’hivern de l’11/9 al 24/6
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
de 9h a 12h i de 14.30 a 19h
Dijous tarda: de 14.30 a 19h.
Dissabtes i diumenges:
d’11h a 13.30h i de 15h a 20h
112 (Emergències i situacions amb risc vital)
Vigilant de nit
686 418 444
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A l’AJUNTAMENT - PLENS
A continuació, es transcriuen parcialment els
continguts dels Plens que hem considerat de
més interès públic; per consulta de la
totalitat del seus continguts o per a més
informació podeu adreçar-vos a les oficines
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament

RESUM PER CAPITOLS D'INGRESSOS

Ple extraordinari de 19/12/16
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació inicial del pressupost general per
a l'exercici 2017, la plantilla de personal i les
bases d'execució del pressupost
2. Proposta de modificació de la relació de
llocs de treball
3 . R e s o l u c i ó a l · l e g a c i o n s i p r o p o s ta
d'aprovació definitiva de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs per a
l'exercici 2017.
1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI 2017, LA PLANTILLA DE
P ER SON AL I LES B ASES D' EX ECU C I Ó DEL
PRESSUPOST
Presentat el projecte de pressupost d'aquesta EMD
per a l'exercici 2017, el qual conté la documentació i
els annexos previstos a la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
Considerant que la tramitació i aprovació del
pressupost s'ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals;
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat
pressupostària.
Es proposa al Plenari, l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General
per a l'exercici 2017, d'acord amb el següent detall:

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

Segon.- Ap rovar les bas es d'e xe cuci ó del
pressupost, que consten a l'expedient que es
tramita i que formen part integrant d'aquest acord i
els controls que consten als informes següents:
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i l'objectiu del
deute.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal al servei
d'aquesta EMD, amb el següent detall:
PLANTILLA 2017
1. PERSONAL FUNCIONARI
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2. PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER
PERMANENT O FIX

estableix que les entitats locals han d'aprovar la
relació dels llocs de treball a la seva organització;
Vist el que disposen els articles 29 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol;
Vist l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el
qual es disposa que el Ple és l'òrgan competent per
aprovar la relació de llocs de treball;

Quart.- Exposar al públic el pressupost i la plantilla
per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant la
inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, als
efectes de presentació de reclamacions.
Cinquè.- Disposar, que de no presentar-se
al·legacions ni reclamacions durant el termini
d'exposició al públic, es considerarà aprovat
definitivament, sense necessitat d'adoptat cap altra
acord i entrarà en vigor en l'exercici al qual es
refereix, quan s'hagi complert el que disposen
l'article 112,3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i l'article 169
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Sisè.- Una vegada quedi aprovat amb caràcter
definitiu, trametre còpia certificada del pressupost
aprovat i la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a
la Delegació d'Hisenda, als efectes oportuns.”

Vist que en l'acord d'aprovació de la plantilla de
personal per a l'exercici 2017 es modifiquen llocs de
treball, ja que s'amortitzen les places de tècnic de
gestió, de peó de la brigada i operari/a de neteja, es
creen les places d'auxiliar administratiu d'oficines;
d'educador/a de la llar d'infants i d'oficial 1a. de la
brigada i es procedeix a modificar la dedicació de la
plaça de secretari intervenció, passant a dedicació
completa.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc
conferides, proposo al Plenari l'adopció dels
següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs
de treball d'aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada, amortitzant la plaça de tècnic de
gestió, de peó de la brigada i operari/a de neteja;
creant les places d'auxiliar administratiu d'oficines;
d'educador/a de la llar d'infants i d'oficial 1a. de la
brigada i es modifica la dedicació de la plaça de
secretaria intervenció, passant a dedicació
completa, quedant aprovat en aquest acte la refosa
dels llocs de treball amb aquestes modificacions.

No obstant la Junta de veïns decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb quatre vots a favor i una
abstenció, i per tant amb la majoria
legalment establerta.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL
Vist que l'article 16 de la Llei 30/84, de 2 d'agost,

Segon.- Exposar al públic per un termini de quinze
dies la modificació de la relació de llocs de treball
aprovat, als efectes d'exam en i poss ibles
reclamacions mitjançant anunci a publicar al BOPB,
al DOGC i al tauler d'anuncis de l'EMD, disposant
que en el cas de que no es presentin al·legacions ni
reclamacions durant el termini d'exposició al públic,
l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat
d'adoptar cap altra acord, i es procedirà a la seva
publicació íntegra en el BOPB.
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Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui
menester al senyor President per a l'execució
d'aquest acord.
No obstant la Junta de veïns decidirà.
Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb cinc vots a favor, i per tant
amb la majoria legalment establerta.
3. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I PROPOSTA
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS PER A
L'EXERCICI 2017.
Dins del termini d'exposició al públic dels acords
provisionals d'imposició de tributs i d'Ordenances
fiscals que hauran de regir a partir de l'1 de gener de
2017, s'ha presentat una reclamació signada per
David Puig Ges, en relació a la bonificació
co nt emp lada a l'art icle 5 .3 ap art at b) de
l'ordenança fiscal número 5 reguladora de la Taxa
per a la prestació del servei de gestió de residus
municipals i en concret en l'apartat que diu
“s'entendrà que no formen part de la unitat familiar
els fills majors de divuit anys, llevat que aquests
tinguin la consideració de minusvàlids”.
Sol.licita que el límit contemplat en la bonificació
s'equipari al manteniment de la vigència del títol de
família nombrosa, conforme al contingut de la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les
famílies nombroses i concordants, per ser una
mesura més representativa de les estructures
familiars actuals.
Examinada aquesta reclamació es proposa aprovar
un nou redactat de l'article 5, en el qual quedi més
clara la seva redacció i aplicació.
Un cop incorporades les modificacions derivades
de la reclamació presentada, en les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir
a partir de l'1 de gener de 2017, resulta el text
definitiu que es conté en document annex.

De conformitat amb el que disposa l'article 17.3 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, es proposa adoptar l'acord definitiu
següent:
Primer. Estimar la reclamació presentada per David
Puig Ges, en quant a l'ordenança fiscal núm.5,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
gestió de residus municipals aprovant una nova
redacció del mateix que consta en l'acord tercer.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de
l'Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i
següents, així com el seu text refós.
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de
2017 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, així com el
seu text refós:

(En aquesta publicació només es relaciona
la modificació d’ordenança objecte
d’aquesta al·legació. Per a la resta de
modificacions consultar l’acta d’aquest Ple
a les Oficines de l’Ajuntament)
3. S'aplicarà una tarifa reduïda equivalent al
50% de la tarifa “Epígraf Primer: Habitatges”
de l'apartat anterior en els següents casos:
a) Als subjectes passius que reuneixen les
condicions que es relacionen a continuació,
s e mp r e q u e l ' i mm o b l e c ons ti t u e i xi
l'habitatge habitual de la família:
- que figurin empadronades en el terme
municipal i resideixen efectivament en el
domicili.
- que tinguin l'estat civil de viduïtat o que
tinguin més de 65 anys i s'acrediti que viuen
soles.
b) A l s s u b j e cte s p a s s i u s q u e s i g u i n
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membres d'una família monoparental que
acrediti ingressos iguals o inferiors a 12.000€
anuals.
c) Els que d'acord amb la normativa vigent
ostentin la condició de titulars de família
nombrosa en la data de meritació de la taxa,
s e m p r e q u e l ' i mm ob l e c o ns ti t u e i xi
l'habitatge habitual de la família. La
bonificació és mantindrà mentre sigui vigent
el títol de família nombrosa, el qual s'haurà
d'acreditar a les oficines municipals durant
el primer trimestre de l'any natural.
d) A l s s u b j e cte s p a ss i u s q u e s i gu i n
matrimonis i/o parelles de fet, majors de 65
anys, que acreditin que viuen sols i amb
ingressos iguals o inferiors a 12.000€ anuals,
s e m p r e q u e l ' i mm ob l e c o ns ti t u e i xi
l'habitatge habitual de la família.
En tots els casos, s'entendrà per habitatge
habitual aquell que figura com a domicili del
subjecte passiu en el padró municipal
d'habitants i consti efectivament la
residència del /la titular.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar
l'aplicació de la tarifa reduïda la qual
s'aplicarà a l'exercici següent si la sol·licitud
ha estat presentada després del primer
trimestre de cada any natural.

Quart.- Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació i modificació d'Ordenances
fiscals per a l'exercici de 2017, així com el text refós
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.

No obstant la Junta de veïns decidirà.

Es posa a votació la proposta i aquesta queda
aprovada amb quatre vots a favor i una
abstenció, i per tant amb la majoria
legalment establerta.

Ple ordinari de 03/01/17

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació actes de les sessions anterior
2. D o n a r c o m p t e r e s o l u c i o n s d e
presidència
3. Precs i preguntes

3. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTA: En el Decret 389 hi ha dietes i
quilometratge d'un curs de formació, voldria saber
de quin curs es tracta? I de quin import?
RESPOSTA: Aquesta formació és una formació que
van portar a terme els treballadors de les oficines de
l'Ajuntament de l'EMD.
PREGUNTA: El 4-1-16 en una reunió sobre el
pressupost de 2016, jo vaig proposar de fer una
inversi ó plurianual per t al de reform ar e l
clavegueram en aquells punts on fes falta i aprofitar
per soterrar el cablejat, i se'm va contestar que
s'estava preparant el projecte, doncs bé, voldria
preguntar si aquest projecte s'ha fet, si avança i en
quin estat es troba?
RESPOSTA: Aquest projecte està demanat a través
d'una subvenció de la Diputació de Barcelona en la
qual et redacten el pla director i estableixen les
actuacions segons prioritat.
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PREC: S'estudii i s'estableixi la millor manera de fer
compatible a la part de darrera de la plaça el joc de
pilota amb el descans dels veïns, les persones que hi
van i la protecció dels béns de la plaça. Sent
constructiu, potser estaria bé delimitar una zona
per a cada cosa, que s'estudiï.
RESPOSTA: S'estudiarà la millor manera de fer
compatible les diferents activitats.
PREGUNTA: En quin estat concret es troben les
negociacions amb Endesa i/o telefònica per tal de
reduir, unificar i trenar sota façana o sinó soterrar
els cables que pengen de les façanes de molts
carrers del poble?
RESPOSTA: S'ha fet una reunió amb el director
general d'Energia i Mines, el qual s'ha posat en
contacte amb l'empresa subministradora. Tot i les
dificultats, ja que Endesa compleix les
especificacions tècniques, el següent pas és veure
com ens coordinem veïns i Ajuntament de l'EMD per
portar a terme les següents accions.
PREC: Si no s'ha fet l'anterior requeriment per
escrit, que es faci, doncs és per escrit com es
concreten els actes administratius i l'activitat
administrativa per ser més eficaç.
RESPOSTA: S'accepta el prec de que qualsevol acció
a fer, es faci a més de presencial per escrit.
PREGUNTA: En el Ple del dia 5 de juliol de 2016 vaig
presentar una moció sobre el mal servei d'Endesa al
poble, la part resolutiva de la qual, en el seu punt
segon deia, “Instar a l'equip de govern per tal que
elevi la corresponent reclamació institucional a
Endesa i adopti les mesures pertinents
encaminades a posar fi definitivament a aquest
problema que afecta a tants veïns i comerços”.
Doncs bé, jo vull preguntar si s'ha fet la reclamació
institucional? Si s'ha fet per escrit? I si s'ha adoptat
alguna mesura?
RESPOSTA: La reclamació a Endesa es va fer. Vist la
respota d'Endesa s'instarà altra vegada al

departament d'Energia i Mines de la Generalitat a
que torni a convocar a l'empresa.
PREC: Si no s'ha fet per escrit, que es faci reclamació
escrita.
PREGUNTA: De ja fa temps que continua el
problema de les caques dels gossos a les voreres,
parcs i carrers del poble, l'altre dia uns veïns em
traslladaven el seu malestar davant d'aquesta
situació, doncs bé, s'ha pensat res per a solucionarho?
RESPOSTA: Sí, s'han col·locat altres papereres amb
dispensador de bosses a més de la campanya
informativa i la vigilància per part de l'agutzil.
PREC: Fa molt temps ja que parlem de la pàgina
web, i cada vegada que ho pregunto se'm diu que és
imminent, per exemple, el 12/1/16 vaig preguntar
com estava i se'm va dir que estaria abans de l'estiu,
però no va ser així; i ho he anat preguntant, l'últim
cop al Ple de 8/11/16 en que se'm va dir que
probablement a finals de novembre ja seria una
realitat, però bé tampoc ha estat així. Doncs bé, jo
voldria fer un prec, si us plau, en el sentit que en la
mesura del possible mirem ja no només de complir
amb el que diem des de fa temps, sinó que en
definitiva mirem de que el web sigui una realitat, ja
no només per complir la Llei (en especial la de
transparència) sinó també perquè els veïns puguin
conèixer l'administració des de casa seva, puguin
obtenir la informació que vulguin còmodament, o
puguin presentar instàncies electròniques si així ho
desitgen. I aprofito per posar-me a disposició, per si
cal ajudar en alguna cosa, per tal de no anar més tard
amb aquest tema.
RESPOSTA: És cert, i hi estem treballant per poder-la
tenir el més aviat possible.
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A l’AJUNTAMENT
Aquestes festes,
cap nen sense joguina
Com cada any pel Nadal, des del Banc d'Aliments
s'ha repartit al seus usuaris menjars nadalencs i
joguines pels més petits. Volem agrair la feina i
entrega durant tot l'any de les voluntàries que ho
porten tant bé i recordar que aquesta tasca és
oberta a qui vulgui ajudar.

Consulta no referendària
El passat 15 de gener el consell de participació del
nostre poble va organitzar un acte per donar el tret
de sortida per portar a terme la consulta que es
realitzarà demanant a tots els veïns de Sant Miquel
de Balenyà quin futur volem pel nostre poble.
L'equip de govern, ara fa uns mesos vam traslladar
la petició al Consell de Participació per portar a
terme aquesta consulta no referendària, ara
després de presentar la consulta davant del poble,
el Ple de Sant Miquel de Balenyà proposarà
l'aprovació del reglament, seguidament es
traslladarà a la Generalitat de Catalunya per donar
les màximes garanties en el procediment, un cop
aprovat per la Generalitat començarà la campanya
on es fomentarà la participació i es vetllarà per la
neutralitat i llibertat d'opció de vot.

Quina serà la pregunta?

Una crida a la cultura
i a la tradició...

VOLS QUE SANT MIQUEL DE BALENYÀ
SIGUI UN NOU MUNICIPI DE
CATALUNYA?

S'acosta setmana santa , i des de fa un parell o tres
d'anys, que unes quantes persones del poble
tornen a omplir els carrers amb cançons i cops de
Bastons. L'any passat, ja va sortir molt poqueta
gent i sembla que poc a poc, aquesta tradició
tornarà a desaparèixer.

Qui podrà votar?

No permetem que això passi. Això ens identifica ,
també, com a poble. Cuidem les tradicions, fem que
els nostres fills i nosaltres mateixos ens empapem
de poble, de veïns, de cultura… tenim moltes coses
nostres i que les hem lluitades durant molts anys;
Bastoners, Caramelles, Pastorets, Teatre (
comèdies en deien els nostres pares)…

DEL 26 DE MARÇ AL 2 D'ABRIL.

Animem a que tothom que s'hi sumi. Tothom que
tingui idees, projectes, il·lusions.. deixem les
portes obertes.

TOTS AQUELLS VEÏNS EMPADRONATS
MAJORS DE 16 ANYS.
Quan es podrà votar?

On es podrà votar?
LES URNES DE VOTACIÓ ESTARAN A
DIFERENTS LLOCS, A LES OFICINES DE
L'AJUNTAMENT DE l'EMD I A LA SALA
CULTURAL EL TEATRE.
Veure pàgina 12 del Consell de participació

‘Siguem Cívics’
Campanya de sensibilització
envers els animals de companyia

Des de l’Ajuntament volem recordar als propietaris d'animals
que aquests han de sortir sempre acompanyats i degudament
lligats. Des de l'inici de la campanya de sensibilització s'han fet
avisos i se'n seguiran fent, però en cas que aquests siguin estèrils
us volem recordar que s'aplicaran les ordenances amb la sanció
econòmica corresponent.
Us preguem civisme un cop més, per un poble net.

Jo sóc animal
Tu ets racional
El poble és de tots

420.7 gener-febrer 2017
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A l’AJUNTAMENT
Campanya de Nadal
amb el comerç

2017

L'any passat vam començar la Campanya dels
Comerços de Nadal. Enguany s'ha repetit, i amb la
col·laboració i aportació de tots els comerços del
poble s'han sortejat quatre fantàstiques paneres. A
dia d’impressió d’aquest exemplar els premiats són
la Rosalia Solà i la Teresa Tortadès.
ACTE D’ENTREGA DE LES PANERES:

Gràcies per aquestes festes de Nadal
Des de l'Ajuntament volem donar les gràcies i
felicitar a tot el grup que varen fer possible que a
Balenyà tornéssim a gaudir de les festes de Nadal.
Persones desinteressades que dediquen hores , del
seu temps lliure, per mantenir tradicions,
identitats…bolcades i implicades a que tot surti bé.
Hem tingut un Nadal genial. Des de l'encesa de
l'arbre fins a l'arribada dels reis Mags. I tot això és
gràcies a aquesta gent i a molts espontanis que
s'uneixen a aquesta màgia.

Més papereres, per a més civisme
Intensifiquem la campanya de civisme amb la
propera instal·lació de noves papereres amb
d i s p e ns a d o r s d e b o s s e s p e r l a r e c o l l i d a
d'excrements de gossos en diferents punts del
poble.
Tot i que ha millorat la conscienciació dels usuaris, hi
continua havent propietaris de gossos que no les
recullen, que les recullen i deixen les bosses a terra
en comptes de a la paperera i que deixen sortir sols
als animals sense cap supervisió. Us recordem que
aquests actes són incívics i com a últim recurs es
sancionarà als propietaris que ho facin. Tenir un
animal és també una responsabilitat i comporta
unes obligacions i respecte amb la resta de veïns.
Trobareu bosses a les papereres o les podeu recollir
gratuïtament a l'oficina de l'Ajuntament.
Tots volem un poble net sense caques al carrer.

Per tant, no tenim més paraules només dir-vos…
MOLTES GRÀCIES PER TOT. SEGUIREM
TREBALLANT PER ESTAR AL VOSTRE COSTAT.

Accessibilitat de la via pública
( Resposta a la carta de Lluis Luengo de l'anterior Gallaret)

Cert és que el nostre poble no té les condicions
d'accessibilitat en els passos de vianants, som
completament conscients d'aquesta mancança i en
qualsevol actuació urbanística que realitzem fem
l'adaptació a les normes d'accessibilitat actuals, tal i
com es va fer al teatre i com es farà a la pista
poliesportiva i a l'escola, la pròxima actuació seran
les voreres amb passos de vianants.

09

420.7 gener-febrer 2017

A l’AJUNTAMENT
Adhesió al Servei de consum
Des de l’Ajuntament estem treballant en un
acord d'adhesió al Servei de Consum de
Diputació i us anirem informant dels serveis
que ofereixen, desde la mediació a tot tipus
d'informació i assessorament. També
informarem de com contactar amb ells a la
nostra oficina d'atenció ciutadana o al seu
vehicle que ja haureu vist aparcat a la plaça
el tercer dijous del mes de cada tres mesos,
de 12 a 13 h. Creiem que pot ser una eina molt
pràctica i útil.
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A l’AJUNTAMENT
Pressupost i
relació de llocs de treball pel 2017
En el passat ple del 19 de desembre de 2016 es va
aprovar el pressupost i la relació de llocs de treball
pel 2017. Val a dir que el pressupost segueix molt les
línies marcades del 2016, on la contingència i la
precaució són la clau per mantenir unes finances de
l'Ajuntament equilibrades, sense anar en detriment
de les inversions que es fan al poble, on durant
aquest any 2017 es portarà a terme el que serà
segurament la inversió més important de la
legislatura amb les obres de la pista poliesportiva i la
millora del pati de les escoles.
Pel que fa a la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament de l'EMD aquest any serà l'any de
consolidació de la plantilla. Es convocaran les places
de Oficial de 1a de brigada, auxiliar administratiu,
educador de la llar d’infants i vigilant (serveis
nocturns) que hi ha vacants. Amb aquestes places
acabarem de consolidar les persones necessàries
per gestionar les nostres competències de la
manera més òptima.
RESUM PER CAPITOLS D'INGRESSOS

La deixelleria mòbil pel 2017
La deixalleria mòbil és
una instal·lació mòbil
que permet fer-hi la
r e c o ll i d a s e le c ti va
d'aquells residus
municipals que no es
poden recollir
mitjançant la recollida
porta a porta o amb
contenidors.
Què s'hi pot portar?
 Piles
 Fluorescents i bombetes
 Tòners
 CD's
 Bateries de cotxe
 Aerosols, sòlids i pastosos i dissolvents
 Olis vegetals i de motor
 Radiografies
 Porexpan
 Roba i sabates
 Petits electrodomèstics
 Bateries d'aparells elèctrics o electrònics
 Petits voluminosos com mobles

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

Cal tenir present que la deixalleria mòbil té una
capacitat limitada, i per aquest motiu cal moderarse a l'hora de portar residus voluminosos.
A la instal·lació hi ha un operari que registra les
entrades i indica on s'han de dipositar els materials
aportats. Aquest servei és només pels particulars i
és gratuït.
Dates previstes del servei:
Us volem informar que aquest servei
enguany està previst pels dies 11 i 12 d'abril
de 10.00h a 15.30h i que la podreu trobar al
parc de l'El·lipse com cada any.
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GRUPS POLÍTICS
Partit Demòcrata Català de l’EMD
de St Miquel de Balenyà
BENVINGUT PROCÉS PARTICIPATIU
Què som i què volem ser
Al moment d'escriure aquest article, ens trobem a
les portes d'un procés participatiu per a decidir si
volem que SM de Balenyà sigui o no un municipi de
ple dret.
Vagi per endavant que sempre és positiu, i de per sí
és motiu de felicitació, que es consulti a la gent la
seva opinió. Doncs la consulta directa als ciutadans
sobre aquelles qüestions que els afecten és una
forma sana d'exercir la democràcia que, creiem
sincerament, que s'hauria d'estendre a cada vegada
més àmbits de la gestió pública del poble (per
exemple, via pressupostos participatius).
En tot cas, i retornant al tema que ens ocupa, volem
donar el nostre suport explícit a que es consulti de
manera informada als veïns si volem o no ser
municipi. Certament, la identitat del poble sempre
ha estat una qüestió recurrent. Tant pel que
respecte a la denominació (el com ens diem) com
pel que respecte a la nostra forma jurídicoadministrativa (el què som).
En aquest sentit, molts veïns, en un moment o altre,
em tingut complicacions a l'hora d'explicar d'on
som o com es diu el nostre poble. Jo personalment
sempre contesto que “sóc de Balenyà”, i afegeixo
“però no d'Hostalets eh?” Però també hi ha qui diu
“de Balenyà Estació”; “de Sant Miquel de Balenyà”;
o “de Sant Miquel” a seques... En fi, la qüestió del
nom és una cosa no massa clara, que ja fa molts anys
que ens acompanya i que queda pendent per
resoldre en un termini que previsiblement no serà
massa llarg.
Al marge de la denominació, el que és objecte del
procés participatiu és conèixer l'opinió dels veïns
sobre què volem ser jurídicament, és a dir, el vestit
que volem tenir com a poble. Amb paraules més
planeres, hem de decidir si volem seguir essent una
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) o volem
ser un Municipi de Ple Dret.
Per saber què volem ser, evidentment, abans hem
de saber què som ara. Així, davant de la múltiple

confusió existent, hem de tenir present que, avui
per avui, SM de Balenyà som un poble que es regeix
administrativament sota la forma jurídica d'una
EMD. Això vol dir que som una administració amb un
alt grau d'autonomia (el màxim dins les EMD) però
que, ens agradi més o menys, es troba dins del
municipi de Seva i en depèn en algunes coses.
Institucionalment això significa que SM de Balenyà
encara no som un Municipi; de fet precisament
d'aquí el procés participatiu. Per tant, en la situació
actual no podem parlar estrictament
d'“Ajuntament” sinó d'“EMD”; tampoc d'“Alcalde”
sinó de “President”; tampoc de “Ple” sinó de
“Junta de Veïns”, i tampoc podem parlar de
“Regidors”, sinó només de “Vocals”. Confesso que
personalment no és el que a mi m'agrada (no és cap
secret que el meu desig és que puguem ser Municipi
d' u na vegad a pe r t o tes !) pe rò am b to t al
transparència i sinceritat, una cosa és el que jo pugui
desitjar personalment i una altra el que avui siguem.
No es pot confondre la realitat amb els desitjos.
Així doncs, el procés participatiu ha de poder donar
informació i resoldre dubtes perquè els veïns
puguin votar ben informats. Hi ha un munt de
preguntes a contestar: Complim els requisits legals
per a ser municipi? És viable econòmicament? Quin
pressupost i plantilla tindria? Quines diferències hi
haurà als serveis? Com ho notarem al dia a dia? Què
passarà després de la votació...? En fi, són moltes i
són molt importants les qüestions a resoldre. Però
precisament per això és important seguir i
participar en el procés participatiu: per tenir clar què
som, què volem ser, com podem ser-ho i quines
conseqüències suposa.
És per tot l'exposat, en definitiva, que és motiu
d'alegria que siguem cridats a decidir si volem seguir
sent una EMD o volem ser un Municipi; i ÉS MOLT
IMPORTANT QUE TOTS PARTICIPEM, que hi
diguem la nostra, que se'ns escolti, que preguntem,
que no hi hagi dubtes i que cadascú voti que sí o que
no, segons li sembli. Però que voti. I vull acabar
donant les gràcies i fer un reconeixement a tots
aquells qui, amb les seves hores, fan possible que
puguem votar. Som-hi!!! Visca SM de Balenyà!!!
PDECat de Sant Miquel de Balenyà.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acte de presentació per
celebrar la consulta:
“Sant Miquel de Balenyà
vol ser Municipi?”
15Gen 2017

La sala de El Teatre es va omplir amb més d'una
cinquantena de veïns que van assistir a la xerrada
informativa sobre la celebració d'una consulta per
demanar que Sant Miquel de Balenyà esdevingui
municipi. L'acte estava organitzat pel Consell de
participació i va començar al matí amb una
xocolatada i activitats familiars amb jocs per a la
canalla a la plaça de darrera de l'església. El Consell
va aprofitar la xerrada informativa per presentar-se.
Aquesta entitat està formada per un grup de
persones del poble amb interès en que siguin els
propis veïns els que decideixin i/o influeixin en la
política que s'ha d'aplicar a Balenyà. Van explicar
que ho fan amb diferents fórmules, com ara a través
dels pressupostos participatius, comissions de
treball temàtiques, d'específiques, entre d'altres
com va ser l'elecció de l'escut del poble.
De cara a la futura consulta, el Consell va mostrar la
seva principal intenció de fomentar la participació i
fer els actes i accions necessàries per aconseguir
que votin el màxim de persones. A més, el Consell
formarà part de la Comissió de Seguiment per
vetllar que el procés sigui el més neutral possible. La
Comissió està oberta a la participació de qualsevol
veí del poble.
Lluís Luengo, membre del Consell de Participació, va
explicar que “aquest procés comença amb iniciativa
de l'equip de govern que creu important començar
aquest camí ja que hi ha bones expectatives i la
Generalitat està receptiva en aquests aspectes. Per
part de tots els grups que conformen l'EMD hi ha
consens en tirar la consulta endavant”. A la xerrada
també hi va participar la Marta Martorell,
professional consultora de la gestió participativa.
Va col·laborar en la creació de l'EMD de Balenyà
entre d'altres i ara està donant suport al Consell de
participació i a l'EMD pel que fa aquesta consulta.
Entre els assistents hi havia tots els regidors de
l'EMD de Sant Miquel de Balenyà així com Xavier
Rierola, alcalde de Seva, alguns regidors de l'equip

de govern de Seva així com alguns sevadans.
Després d'aquesta jornada informativa, el procés de
consulta ha de seguir diferents passos. El primer
pas serà l’aprovació de la consulta al ple de l'EMD,
aquesta convocatòria de consulta ha de ser
publicada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya). Un cop publicat, ja podrà començar la
campanya electoral. Durant la campanya es faran
diferents actes informatius organitzats des del
Consell.

La data de la consulta és el
diumenge 26 de març de 9 a 20h
Es po dr à cont inu ar vot ant fi ns el
diumenge 2 d'abril. Després del dia de les
votació hi haurà l'opció de votar també
durant la setmana següent:
· El dimarts 28 i dijous 30 de març de 9 a
19h a l'OAC (Oficina d’atenció)
· El dissabte 1 d’abril i diumenge dia 2 de 9
a 13h a la Sala Cultural el Teatre.
Podrà votar tothom major de 16 anys
empadronat al poble.
Un cop acabada la consulta i obtinguts els resultats,
la tasca del Consell de participació pel que fa al
seguiment haurà conclòs. Així doncs, serà l'equip de
govern de l'EMD que amb els resultats obtinguts
haurà de moure fitxa i realitzar les accions
oportunes. La xerrada informativa es va tancar amb
un torn de precs i preguntes. A més de les qüestions
relatives a la consulta, veïnes del poble van
reivindicar a l'equip de govern la millora de l'indret
destinat a baixador del bus direcció Seva així com la
col·locació d'un pas de vianants per creuar la
carretera i d'altra banda es va reivindicar la millora
del creuament de les vies des dels pisos a l'estació.
La jornada informativa va finalitzar amb una
vermutada amb cervesa del poble i suc de taronja
que es van haver de fer els mateixos consumidors
per fomentar, com s'apunta des del Consell, la
participació.
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ANUNCIS
Sant Miquel de Balenyà,
el millor índex de
recollida selectiva

Àrea de medi ambient
Mancomunitat La Plana

Campanya
“NO Punxis en
Panxo amb un Punxó”

Àrea de medi ambient
Mancomunitat La Plana

Gen 2017

18Gen 2017

L'abril del 2005 conjuntament amb la
Mancomunitat la Plana, s'implantava un nou model
de recollida selectiva dels residus municipals pioner
en aquells moments, anomenat porta a porta i
d'aleshores ençà, la millora en la gestió dels residus
que generem ha estat molt significativa. Així doncs,
el salt que ha experimentat SM de Balenyà tant en la
quantitat com en la qualitat dels residus recollits, ha
estat molt notable i és un fet que ens n'hem de
sentir orgullosos per contribuir en l'estalvi de
recursos i de preservar el medi ambient.

La Mancomunitat la Plana inicia una campanya per
gestionar correctament els elements punxants
utilitzats en la vida quotidiana.
Darrerament, el personal del servei de recollida i de
la planta de triatge de materials reciclables s’han
punxat amb materials punyents que contenien les
bosses de residus. Aquest fet els posa en risc
d'infeccions i contagis. Amb el lema ‘Diposita les
agulles o altres materials punxants dins una
protecció a la teva bossa de rebuig. Evitaràs fer
Mal’es vol evitar que les agulles i cúters es dipositin
sense cap protecció dins les bosses de rebuig.

Actualment SM de Balenyà ha
obtingut grans resultats, fins a
ser el poble de la Mancomunitat
La Plana amb el major índex de
recollida selectiva, un 89 % el 2016.
Pel que fa al global de Catalunya, l'any 2015 es van
generar 3,7 milions de tones de residus municipals,
que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per
habitant i dia. Això representa un lleuger repunt
respecte l'any anterior (1,33 kg/hab/dia). En canvi
l'EMD de Sant Miquel de Balenyà no arriba al
quilogram (975 grs).
Del total dels residus municipals a Catalunya, es van
recollir selectivament el 39%, per tant, Sant Miquel
de Balenyà està molt per sobre de la mitjana
catalana, com també de la quantitat de matèria
orgànica recollida que és de 360 grs/hab/dia i la
catalana és de 150 grs/hab/dia.
Res més, només animar-vos i encoratjar-vos a
continuar en aquesta línia, de manera que el nostre
poble sigui un referent arreu i que amb la vostra
col·laboració puguem situar Sant Miquel de Balenyà
al capdavant en la gestió dels residus municipals.

Per facilitar-ho es farà entrega als ciutadans que
generen residus punyents d’un pot per poderhi
posar tots aquests elements. Un cop ple, el pot s’ha
de tancar per evitar accidents amb el personal que
manipula els residus i dipositar-lo dins de la bossa
del rebuig. Per tant, totes les persones que
habitualment utilitzen elements punxants cal que
s’adressin al seu ajuntament on se’ls lliurarà un pot i
el material gràfic de la campanya. També es lliuraran
pots a la Mancomunitat La Plana (a les seves
oficines) i, si s’escau, als centres d’atenció primària
i farmàcies.
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ANUNCIS
“Fixa’t en què llences”
una cara nova als
contenidors de vidre

Àrea de medi ambient
Mancomunitat La Plana
28Dec 2016

La Mancomunitat La Plana posa en marxa una nova
campanya per millorar la recollida selectiva dels
envasos de vidre i la seva qualitat. Aquesta
campanya consisteix principalment en una
intervenció als contenidors en forma d’iglú que
s’utilitzen per fer la recollida selectiva del vidre. La
intervenció es concreta amb una retolació dels
contenidors que vol captar l’atenció dels ciutadans.
Els contenidors s’han personalitzat amb cares i els
ulls miren cap al forat on es dipositen els envasos de
vidre acompanyat del lema “Fixa’t en què llences”.
D’aquesta manera es vol que el ciutadà quan vagi a
llençar el vidre sigui conscient de què llença i de que
no s’hi pot tirar tot. Així mateix, també s’ha pintat i
fet la retolació del camió que buida i recull el vidre
amb el mateix lema de la campanya per tal de fer-ho
més visible.

Quan s’hagi acabat la campanya, que compta amb el
suport d’Ecovidrio, s’hauran retolat un total de 75
contenidors de vidre distribuïts pels pobles on la
Mancomunitat La Plana gestiona la recollida de
residus municipals. Fa molts anys que es recull
selectivament el vidre a Catalunya. Actualment de
mitjana es recullen 80 grs/hab/dia. Cal destacar que
als municipis mancomunats es recull més del doble
de la mitjana catalana. Tot i això, s’ha volgut fer
aquesta campanya per millorar tant la quantitat
com la qualitat del que es recull. Es vol evitar que
dins dels contenidors de vidre hi vagin a parar
objectes que no són envasos, com les bombetes, els
miralls o els vidres de les finestres.

Cursos a mida per ajustar la
demanda de les empreses
i els perfils professionals
Local
de persones a l’atur Servei de Desenvolupament
Mancomunitat La Plana
29Dec 2016

A partir del mes de gener Creacció posarà en marxa
la sego na edició de l’activitat “Fo rmació
Experimental” en el marc del programa “Ocupació
per a la indústria”.
Es tracta d’un conjunt de cursos i formacions que
tenen un doble objectiu: d’una banda, ajudar a les
empreses a trobar els perfils professionals que
necessiten, i per l’altra, ajudar a les persones a
completar les seves competències per assolir
aquests perfils professionals. En base a les primeres
aliances amb empreses, s’han planificat els tres
primers cursos per a persones aturades. Aquestes
empreses han adquirit un alt compromís de
contractació d’entre les persones que finalitzin els
cursos amb èxit i compleixin els requisits dels
diferents llocs de treball. Bona part de les activitats
de “Formació Experimental” s’adreçaran a
persones a l’atur.
Es convoquen dues noves formacions, en aquest
cas microcicles de curta durada que s’impartiran a
finals de gener i a principis del mes de febrer i també
s’adreçaran a persones a l’atur. Es tracta d’una
formació de carretoner i una altra d’operació
injectora en plàstic, cursos de 50 hores de durada
demandats per empreses concretes que s’han
compromès a incorporar a la seva plantilla part dels
alumnes que acabin amb èxit l’activitat. El 29 del
mateix mes, tots els interessats als cursos es
convocaran a una sessió informativa, i
posteriorment passaran per un procés de selecció,
tant per part dels agents locals d’ocupació i dels
tècnics que coordinen el programa com per part de
l’empresa.
Per entrar al procés de selecció dels cursos els
interessants han d’omplir la sol·licitud a qualsevol
de les oficines de la Mancomunitat La Plana També
ho poden fer a través del web de Creacció.

Programa destinat a joves entre 16 i 25 anys que
no tinguin l'ESO o amb l'ESO però sense més estudis.
És una formació professional amb una part teòrica i una de pràctica.
Per més informació a les OAC de SM de Balenyà

420.7 gener-febrer 2017
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ANUNCIS
Nous cursos de lleure
suvencionats per l’Ajuntament

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL

CURS D'INICIACIÓ A L'ORDINADOR I INTERNET
· Dirigit: Ignasi Bonet
· Durada: Març i Abril
· Dia: Dimarts de 16:00h a 17:00h. ( inici 7 de març)
· Lloc: Sala d'entitats
· Matrícula: 15€
( cal apuntar-se a les oficines)

· Preu: 29€ al mes.
· Grup mínim de 4 persones i màxim 8.

Noves constel·lacions familiars i encontres
amb el teu ésser.

CURS BÀSIC D'EXCEL
· Dirigit: Ignasi Bonet
· Durada: Març i Abril
· Dia: Dijous de 16:00h a 17:00h
· Lloc: Sala d'entitats.
· Matrícula: 15€
(cal apuntar-se a les oficines)

· Preu: 29€ al mes.
· Grup mínim de 4 persones i màxim 8.

· Curs dirigit per: Maria Lourdes Cestero
(Psicòloga clínica i psicoterapeuta)

· Durada: 5 sessions
26 de febrer: constel·lacions.
? de Març: Encontres.
30 d'Abril: Constel·lacions.
28 de Maig: Encontres.
18 de Juny: Constel·lacions.
· Horari: tot el dia.
· Lloc: Sala Cultural “ El Teatre”
· Matricula: 15€ ( cal apuntar-se a les oficines)
· Preu:
38€ per dia constel·lacions.
48€ per dia Encontres.
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AGENDA
Febrer

5

11:00h Futbol: Aficionats
CE SM Balenyà – AFA Santperenca

9

Cine Club: “ Deliciosa Martha”
Veure Pàg. 23

10

Tira la canya al teu fututr
Veure Pàg. 15

17
i
18

" Un obús al cor "
Una posada en escena amb
Ernest Villegas a partir del
primer relat del libanocanadenc Wajdi Mouawad

11:00h Futbol: Aficionats
CE SM Balenyà – FC Folgueroles

23

Cine Club:
“ Una història verdadera”
Veure Pàg. 23

24

" Cicles "
Un concert amb cançons pròpies
d'en Marc Puigdomènech amb
un toc especial de la percussió
i la veu d'en Jordi Vinyoles.

El Teatre

Sala cultural

El Teatre

Sala cultural

El Teatre

Sala cultural

Març

4

7

Ple ordinari a l’Ajuntament
a les 19.30h

9

Cine Club: “La Belle verte”
Veure Pàg. 24

12

11:00h Futbol: Aficionats
CE SM Balenyà – A. Riudeperes

12

" Angeleta "
Titelles de guant.
Espectacle familiar
Veure Pàg. 22

19

11:00h Futbol: Aficionats
CE SM Balenyà – A.A.E. Voltregà

23

Cine Club: “Peaceful Warrior”
Veure Pàg. 24

26
28
30

Consulta Popular:
SM Balenyà vol
ser municipi?
Veure Pàg. 12

El Teatre

Veure Pàg. 21

3

23a Festa dels Tres Tombs

Sala cultural

Veure Pàg. 20

19

5

23a Festa dels Tres Tombs

09:00 h, a l’esplanada de darrera l'església:
· Esmorzar de Tonis.
12:00 h., a la Plaça de l'Església:
· Inici del passant dels tres tombs pels carrers del
poble acompanyats per l'Hereu i la Pubilla i els
Traginers d'Honor 2017.

El Teatre

Sala cultural

El Teatre

Sala cultural

Abril

09:00 h, al Casal d'avis:
· Missa acompanyada del Cor Parroquial.
· Elecció del Traginer i la Traginera d'Honor.
· Esmorzar per a la quitxalla de l'escola, llar
d'infants i avis.

1
2

Consulta Popular:
SM Balenyà vol
ser municipi?
Veure Pàg. 12

23a Festa dels Tres Tombs

2

11:00h Futbol: Aficionats
CE SM Balenyà – CF Sentfores

11
12

Deixelleria mòbil
Al parc de l’El·lipse
Veure Pàg. 10

13

Cine Club: “Crash”
Veure Pàg. 24

11:00 h, a la Hípica Iriscar de Seva:
· Carrusels de cavalls
16:00 h., a la Plaça de l'Església:
· Xocolatada popular.
· Passejades amb poni i jocs de Pony Games a
càrrec de Poniseria.

El Teatre

Sala cultural

El Teatre

Sala cultural
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ANUNCIS
Programa de la 23a Festa
dels Tres Tombs

Comissió de Tonis

Festa, tradició i cultura
Sant Miquel de Balenyà i Seva
3, 4 i 5 de març de 2017
Divendres 3 de març:
09:00 h., al Casal d'avis:
· M is s a a co m pa ny ada d el C or Pa rr oq u ia l.
· Seguidament elecció del Traginer i la Traginera
d'Honor entre els avis del Centre de Dia, juntament
amb els nens i nenes de l'escola Les Basseroles i la
llar d'infants El Menut.
· Esmorzar per a la quitxalla de l'escola, llar d'infants
i avis.
Dissabte 4 de març:
11:00 h., a la Hípica Iriscar de Seva:
· Carrussels de cavalls, demostracions de doma
clàssica i salts a càrrec de la Hípica Iriscar.
Hi haurà un aperitiu pels participants. L'entrega de
records anirà a càrrec de l'Hereu i la Pubilla.
16:00 h., a la Plaça de l'Església:
· Xocolatada popular.
· Passejades amb poni i jocs de Pony Games a
càrrec de Poniseria.
Diumenge 5 de març:
09:00 h., a l’esplanada de darrera l'església:
· Esmorzar de Tonis.
Venda anticipada de tiquets al Racó de la Plaça i Sa
Terrasseta de la Rosa.
Preu del tiquet: 5 €.
12:00 h., a la Plaça de l'Església:
· Missa.
· Inici del passant dels tres tombs pels carrers del
poble acompanyats per l'Hereu i la Pubilla i els
Traginers d'Honor 2017.
13:00 h., fi del passant i benedicció.
Es poden portar tot tipus d'animals. Obsequi per a
tot els participants.
Al llarg de tota la setmana es podran veure al Casal els
dibuixos fets per la canalla de l'escola Les Basseroles.
Per motius de seguretat queda totalment prohibit
tirar caramels durant el passant. La Comissió de Tonis
de Sant Miquel de Balenyà i Seva es reserva el dret de
canviar o alterar el programa.
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ANUNCIS
Tens més de 65 anys?
Vine a gaudir del Centre de dia!!
El Centre de dia

Des del Centre de dia us volem fer arribar els nostres
millors desitjos pel Nou Any. Enguany, no hem fet
les 12 campanades, hem volgut celebrar-ho de
manera diferent, hem fet una tria de 12 desitjos i els
hem anat verbalitzant com si fossin els 12 raïms. Els
nostres desitjos són : Pau, Salut, Harmonia,
Legalitat, Solidaritat, Humilitat, Feina, Amor,
Prosperitat ,Alegria, Il·lusió i Amistat.
El dia 23 de desembre va venir la Coral Gallaret a
desitjar-nos unes Bones festes de Nadal i ens van fer
un recital de cançons nadalenques.

Per acabar vam fer una gran festa, amb el suport de
la Rosa Roigé el dia 30 de desembre. Ens va cantar
cançons típiques de Nadal i un repertori de cançons
conegudes per tots nosaltres . Estem molt agraïts
de la col·laboració del poble i les entitats .

Aquesta tardor hem estat treballant en un llibre de
receptes en el que hi ha treballat nens de l’escola
bressol, de l’escola Basseroles i nosaltres des del
centre de dia. Ha estat una gran experiència on
queden plasmades les vivències de les diferents
tradicions i generacions. Us farem una mostra de
fotografies de les activitats realitzades durant
aquest període!
Moltes gràcies a Tots per Estar!!
Bon Any I Feliç 2017!
Les Noies del centre de Dia

El Teatre

Sala cultural

17 de febrer a les 21h
18 de febrer a les 21h
" UN OBÚS AL COR "
Una posada en escena amb
Ernest Villegas a partir del
primer relat del libanocanadenc
Wajdi Mouawad
Fitxa artística
Autor: Wajdi Mouawad
Direcció: Oriol Broggi i Ferran Utzet
Intèrpret: Ernest Villegas
Entrades anticipades a les oficines
de l'Ajuntament a partir del dia 6 de febrer.
Preu: 10€
Sinopsi: Un obús al cor, una bomba explosiva que replanteja de nou els vincles amb els pares, la veritat
de la vida i l’avidesa de la mort. Una producció incentivada per Ernest Villegas, que juntament amb Oriol
Broggi i Ferran Utzet, aixequen aquest monòleg intens i despullat on la paraula de Mouawad té la força
que ja vam descobrir a Incendis i Cels. Un text d’un altíssim voltatge que recull l’univers narratiu de
Mouawad, escenes i personages que s’entrecreuen i que procedeixen de tots els textos escrits.

Monòleg
Ajuntament
d e Sant Miq uel d e

Balenyà

El Teatre

Sala cultural

24 de febrer a les 22.30h
" CICLES "
Marc Puigdomènech
i Jordi Vinyoles
Un concert amb cançons pròpies
d'en Marc ( veu, guitarra clàssica I Loops),
amb un toc especial de la percussió
i la veu d'en Jordi Vinyoles.
El preu : Guixeta invertida.
(que cadascú , quan surti, pagui allò que cregui).

Hi haurà servei de Bar.

Concert

Guixeta invertida

Ajuntament
d e Sant Miq uel d e

Balenyà

El Teatre

Sala cultural

12 de març a les 12h
La companyía TACTILICUÄ
ens presenta:

" ANGELETA "
Manipuladors-actors: Litus Codina i Lídia Clua.
Direcció: Tactilicuä
Escenografia: Fortià Coromina
Disseny Llums: Quim Blancafort.
Construcció titelles: Cecilia Frachia/ Tactilicuä
Toc estètic: Caruca Ballesteros / Tactilicuä.

Sinopsi: Un dia el pare li va dir, si vens t'ensenyaré, un arbre nou que hi ha al jardí, en diuen llimoner. Si el
mires bé podras saber que et diu un lliçó, no tot és bò només perquè fa goig i té color. “ Angeleta”, una
historia de titella de guant ambientada als anys 60, on la música ieié hi té un paper destacat, on la nostra
protagonista descobreix que, a vegades, les persones, poden ser llimones.

Titelles de guant

Entrada gratuïta

Ajuntament
d e Sant Miq uel d e

Balenyà

El Teatre

Sala cultural

Els dijous, a les 21:00h.
Obertura i presentació del ﬁlm (5minuts).
21:30h (Inici projecció).

09 de febrer
“Deliciosa Martha” (Alemanya, 2001, directora
Sandra Nettelbeck, 107') – La protagonista
d'aquesta pel·lícula “gastronòmica” és la Martha,
la xef d'un restaurant de prestigi d'Hamburg. La
Martha és una gran professional, una persona
ordenada, perfeccionista, discreta, exigent i
soltera. La seva vida gira entorn a la seva feina. Un
tràgic esdeveniment familiar posarà a la seva vida
una altra persona – la Lina, una neboda de vuit
anys que desequilibrarà
la tant controlada vida
de la xef. I si això encara
fos poc, la propietària
del restaurant
contractarà a un cuiner
italià que implantarà a la cuina de la Martha, unes
maneres de treballar ben diferents. És una
pel·lícula per assaborir-la i acompanyar a la
protagonista en el seu viatge particular, on el
menjar es converteix en una manera de
comunicar-se amb els altres.

23 de febrer
“Una historia verdadera” (EEUU, 1999, director
David Lynch) – Road movie de culte, basada en una
història real ben curiosa, doncs el viatge que realitza
Alvin Stright, el protagoniste de 73 anys, el fa
sobre…un tallagespa – l'únic mitjà de transport del
que disposa, quan rep la
informació del fatal estat
de salut del seu únic
germà. L'Alvin resideix a
l'estat d'Iowa i el seu
germà a Wisconsin. La distància que separa aquests
dos estats és de ni més ni menys que de 530km. Així
que durant els 111 minuts que dura l'obra de Lynch,
acompanyarem al señor Stright en el seu tant
particular viatge.

09 de març

13 d’abril

“La Belle verte”
(Planeta libre)
França
1996
Colin Serreau

“Crash”
USA
2004
Paul Haggis

Comèdia francesa que fa
una crítica a la societat actual.

Diverses històries personals que s'entrellacen on els
prejudicis de varies menes apareixen.

Interpretada per
Coline Serreau i Vincent Lindon

Interpretada per Chris Bridges, Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, Thandie
Newton i Ryan Phillippe

23 de març

27 d’abril

“Peaceful Warrior”
(El guerrero pacíﬁco)
USA
2006
Victor Salva

“ Kirschblüten Hanami”
(Cerezos en ﬂor)
Alemania
2008
Doris Dörrie

Biograﬁa (amb una mica de ﬁcció) d'un esportista
d'èlit que va experimentar un canvi vital gràcies a
trobar un mestre.

La mort de la dona del personatge fa que es
replantegi la vida monòtona que duia ﬁns ara.

Interpretada per Scott Mechlowicz i Nick Nolte

Interpretada per Elmar Wepper, Hannelore Elsner i
Aya Irizuki

CineClub
entrada gratuïta

Ajuntament
d e Sant Miq uel d e

Balenyà
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ANUNCIS
El moment més esperat: El Tió
Escola bressol El Menut

Durant el mes de novembre vam estar treballant la
música a través de diverses activitats i a finals de
mes vam anar, amb els nens/es de l'escola
Basseroles, al teatre del poble a escoltar diferents
audicions: algunes dels nens/es, d'algun pare o de la
coral Gallaret. Als infants de l'escola els va agradar
molt poder gaudir d'aquest espectacle. Donar les
gràcies a tota la gent que ho va fer possible!

El més esperat sempre sol ser l'arribada del Tió i la
Tiona a l'escola, que un any més vam anar a buscar a
la muntanyeta. Allà ens esperava la Tiona amb
moltes ganes de visitar-nos a l'escola. Ens va
anunciar que el Tió havia anat directe a la porta de
l'escola, ja que no es podia esperar més. Així que
vam recollir la Tiona i al davant de l'escola ens vam
trobar el Tió, quina alegria que desprenien aquests
infants! A partir de llavors cada dia els han anat
alimentant per poder-los fer cagar abans d'acabar
l'escola. No van cagar una vegada ni dues, sinó que
ho van arribar a fer fins a tres cops. Quina mà de jocs
i joguines per l'escola!

Un any més, vam poder gaudir de la trobada
intergeneracional del poble per celebrar el Nadal,
tot reunint-nos al Casal amb la gent gran i els infants
de les Basseroles.
Al desembre, ens endinsem en la màgia del Nadal, ja
que totes les activitats van relacionades amb aquest
tema. Primerament fem el muntatge del pessebre i
l'arbre, on pastorets i decoració estan fetes pels
més menuts tot practicant diferents tècniques
plàstiques: pintura platejada, manipulació de fang,
pintura amb aquarel·les....

Després d'un mes intens, ens acomiadem d'aquest
primer trimestre de l'any 2016, esperant que el 2017
ens aporti més moments per seguir gaudint mentre
aprenem.
Desitjar a tothom un feliç any nou 2017!
Equip educatiu EL MENUT

420.7 gener-febrer 2017
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ANUNCIS
El Circ a l’escola
Escola les Basseroles

AQUEST CURS L´ESCOLA LES BASSEROLES
TREBALLARÀ COM A PROJECTE D´ESCOLA
“EL CIRC”
Hem començat el projecte amb una visita sorpresa
molt especial, la del pallasso nasso i la malabarista
artista.

El pallasso nasso i la malabarista artista, en la seva
visita, ens van portar unes entrades per a un taller
de circ molt divertit. Ens ho vam passar molt i molt
bé!!! fent acrobàcies,... equilibris,... i malabars!!!
Per finalitzar aquesta fantàstica setmana……..
Espectacle de circ!!

Hem decorat l´escola com una carpa de circ i cada
classe té el nom d´un personatge del circ
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POBLE
Les festes de Nadal de Sant Miquel de Balenyà 2016-2017
Com cada any , pels voltants de Nadal, es va
presentar el Tió al Nostre Poble!
El Dissabte , 17 de Desembre , vàrem gaudir d'un
matí ple d'il·lusió i alegria, amb l'arribada del Tió, a la
plaça de l'Església . Tot i ser un matí fred , petits i
grans , l'esperàvem ben abrigats , tot gaudint d'un
esmorzar amb xocolatada i coca.
Tot seguit, es va destapar el Tió, que estava ben
guarnit amb la Manta i la Barretina , preparat per a
rebre les garrotades de la Canalla, que picant amb
els seus bastons i cantant la Cançó:
Tió Tió, caga Turró .No caguis arengades, que són
massa salades, caga torrons, que són més bons!
Van aconseguir que el Tió cagués, moltes Monedes
de Xocolata, com a premi per haver-se portat bé...

Per altre banda , el 31 de Desembre i l'1 de Gener,
ens va visitar El Patge Reial i l'Ajudant ,de SS. MM.
Els Reis Mags.
Els vàrem rebre al Teatre , acollits en una Tenda , on
hi tenien el sac, per a guardar-hi les cartes que
portaven els nens i nenes, amb la voluntat de que,
Ses Majestats, els deixessin els Regals i desitjos
demanats, per a ells i per a tota la família!. Molt
contents, marxaren amb un grapat de Caramels a
les butxaques!
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POBLE

Festes de Nadal 2016-2017

Fins que el Dia 5 de Gener , a les 7 del Vespre , va
arribar la Cavalcada dels Reis Mags!
SS. MM els Reis de l'Orient Melcior ,Gaspar i
Baltasar, que van tornar a omplir d'emoció i Màgia
el Poble.
Amb un sèquit de Teiers i Ajudants, es passejaren
pels carrers del poble , desprenent llum i color
,damunt de les seves carrosses, repartint caramels a
tothom que els seguia o bé, els esperava davant de
casa!
A la Plaça de l'Església, van fer la parada , on se'ls
esperava amb Fanalets i una fredor, que s'intentava
apaivagar amb un parell de punt de Brasa, situats a
la mateixa Plaça.

Tota la canalla que van passar davant de SS
MM....reberen pa, xocolata i un regal. Els més
grans..., passaren a fer precs per a l'Any que hem
començat!!
Des de l'organització , demanem salut i felicitat per
a Tothom!! I volem donar les gràcies a tota la gent
que, amb la seva ajuda, fa que aquests dies siguin
tant Màgics per a tot el Poble !!
La comissió de les festes de Nadal
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POBLE
La Torronada 2016
18 de desembre 2016

El passat diumenge 18 de desembre, i com cada any
els jubilats de Sant Miquel de Balenyà varen celebrar
la Torronada, una trobada oberta a tots els veïns per
donar el tret de sortida a les festes del Nadal.
Enguany, varem ser una cinquantena de persones
que quasi omplíem el local de El Teatre.

Concerts de Nadales a càrrec
de la Coral El Gallaret
Festes de Nadal 2016

Aquestes dies de Nadal i com és costum en aquestes
festes i la resta de l’any, la Coral El Gallaret ens ha
presentat ni més ni menys que tres actuacions amb
Nadales per a tots els gustos en el marc de les festes
de Nadal, al Centre de dia, el dia de l’encesa de
l’arbre de Nadal i la benvinguda del Tió i l’altre al
concert de Nadal a l’Església.

Aquest any com a novetat hi va haver un reportatge
de com celebren el Nadal els països nòrdics i un
obsequi de dos euros de la grossa, que per
malauradament no va ser premiada.
Amb la clàssica quina i bon humor es va cloure la
festa.
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LA VEU DEL POBLE
Aquest espai està gestionat única i
exclusivament pel Consell de «El Gallaret»
En aquest espai hi publicarem els vostres:
 Articles d'opinió
 Col·laboracions puntuals.
 Tot allò que vulgueu dir a la resta del
poble i que no estigui inclòs a les seccions
fixes de la revista.
La publicació es regirà per les següents
normes:
 Els articles han d'anar signats.
 El co nt i ngu t d el s a rt i cle s é s de
responsabilitat exclusiva del qui els signa.
 Els articles no poden faltar al respecte a
altres persones.
 En cas que no hi hagi prou espai a una
publicació, els criteris seran:

El tsumani Trump

Marta Vallbona Pujol

El que sembla impossible a vegades esdevé
possible. A la matinada del dissortat 9 de novembre
de 2016, el món sencer semblava despertar d´ un
mal son. Les protestes s´estenien a les principals
ciutats del país. Trump irrompria en el mapa de la
majoria dels estats americans més influents; Florida,
Texas, North Carolina, Ohio, Pensilvannia. Tot i que,
Hillary Clinton guanyava en el recompte de vots
populars, el qüestionable sistema electoral
americà, el qual comptabilitza el valor de cada
col·legi electoral dels diferents estats, tot actuant
en detriment dels votants, de tal forma que el
hi s t r i ò n i c, i co nt r o ve r t i t mag nat s ´ e r i gi a
inexplicablement, imbuït en la sorpresa pròpia, com
el 45è president del país més influent del món.

1.Actualitat: Els articles sobre
temes d'actualitat, que perdin el seu
interès si s'aplaça la seva publicació,
tindran preferència sobre articles més
generals.
2.Proximitat: Els articles sobre
temes del poble tindran preferència
sobre temes de la resta del món.
 En cas que hi hagi la necessitat de
modificar aquesta normativa, es farà dins
del Consell de "El Gallaret", que està obert a
tots els que hi vulgueu participar.
 L'adreça de comunicació del Consell és:

revista.elgallaret@gmail.com
Aquesta adreça seveix tant per comunicarvos amb el consell com per enviar els
vostres articles i col·laboracions. Esperem
que feu d'aquest espai, el vostre espai !!!

Contra tot pronòstic i explicació possible, el
resultats de les eleccions americanes han fet virar el
govern del país envers uns preocupants i incerts
posicionaments proteccionistes i d´aïllament
global. Els motius per haver arribat a aquest
escenari tant inverosímil, són diversos en un
immens i complex país “bipolar”,
perillosament dividit.
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Números, no personas
La inèdita irrupció en campanya, nou dies abans del
8 de novembre, del director de la F.B.I. Comey, del
bàndol republicà, per divagar sobre el gastat recurs
dels emails suposadament enviats per Clinton
inapropiadament, no va ajudar als demòcrates;
sobretot en el vot anticipat. Un altre factor, aquest
determinant, fou els milers i milers de vots ocults
dels votants, els quals no s´havien pronunciant
obertament sobre la seva intenció de vot real. Així
com un sector de població negre que no va
expressar el mateix nivell de suport com ho va fer
amb Obama com a candidat. En aquest grup ocult,
s´hi inclouria la població dels nombrosos estats
rurals de la Amèrica més profunda i desolada, de
limitada formació acadèmica, que han interioritzat
la propaganda populista de Trump. Un recurs
decisiu i recurrent, el fet que Trump s´ha sabut
v e n d r e c o m l ´ ” o u t s i d e r ” o a n t i - s i s te m a ,
desvinculat de les institucions polítiques
de
Washington capital, tot apostant pel canvi, a fí de”
fer Amèrica gran una altre vegada.” El cínic i
pragmàtic populista extremista ha estat capaç d´
enderrocar el mur d' entrada a la Casablanca amb la
força d´ un tsunami antinatural format a terres
Soviètiques... Però, l' ascens del populisme
d´extrema dreta és un fet prou latent a Europa amb
el Brexit i el seu partit de “la independència”: L´UKIP
amb l´omnipresent, incombustible Nigel Farage,
Hongria amb el President Orban, França amb LePen.. Als Estats “Units “ el populisme promulgat
per Trump en campanya ha irradiat una postura d´
anti-globalització, un sentit de patriotisme tancat
en sí mateix; W.A.S.P. és a dir, supremacia dels
individus blancs, de gènere masculí, d´ ori- gen
anglosaxó, protestants, tot propagant un temor
incandescent envers “l' altre”, el qual és vist com
una amenaça per la seguretat nacional.
Tot el món esta expectant; Amèrica dividida;
Europa dubtant amb recel del seu aliat més
poderós. El tsunami Trump encara no ha aterrat
del tot..

Juan Bueno

Era un crío cuando entré por primera vez en un
banco. El señor de la ventanilla conocía a mi madre,
a la cual yo acompañaba, y con su amabilidad y sus
detalles conseguían que las personas se sintieran
cómodas. En varias ocasiones al año regalaban a sus
clientes libros, discos de vinilo, o un simple
calendario de pared al finalizar el año. Ignoro si los
beneficios que obtenían los bancos era, a nivel
económico igual que el de hoy, pero lo que está
claro es que a nivel humano, hoy no ganan nada.

Hoy haces tú su trabajo. Te obligan a ir al cajero a
hacer lo que antes, con amabilidad hacían ellos. No
puedes pagar tributos o cuotas mensuales si no es
dentro de un horario/calendario reducido que ellos
marcan. Te clavan salvajes intereses de "números
rojos" por menos de un euro. Te cobran unas
comisiones vergonzosas incluso por pagar algo en
una cuenta DE SU PROPIA ENTIDAD.
Por supuesto que ni te miran a la cara porque les
importas bien poco, ya que no eres una persona sino
números, que cuanto más bajos menor es tu valía.
Los ancianos tienen que ir obligatoriamente al
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cajero para sacar sus pensiones, ya que en taquilla
no lo hacen si la cantidad no supera una salvajada de
dinero. A pesar de que te importe un bledo, no
paran de intentar venderte un seguro de vida, o
unas inversiones súper-mega-rentables, mirando
solo por tu beneficio (huy, no me acordaba de las
preferentes). Incluso algo tan nimio como un
mísero calendario a final de año, ha caído en el
olvido.
Y después ves un cartel enorme en la pared que
reza: "Queremos atenderte como un banco 10"
Visto lo visto, al creativo publicitario lo debieron
sacar de el equipo de guionistas del "Club de la
comedia".

APORTACIONS
La recepta de cuina
Olla verda - cuina ràpida d’hivern

Araceli Alloza

Ingredients:
·
·
·
·
·
·

4 Patates
1 Col
1 Pot de mongetes blanques
3 Talls de cansalada
1 Botifarra negre
Sal i oli

Solo quiero volver a sentirme una persona en lugar
de un montón de números. Así que la próxima vez
que vaya al banco, le diré al señor/señora de la
taquilla, que me he olvidado las gafas, y que por
favor me acompañe él/ella al cajero a hacer mi
transacción. Os sugiero hacer lo mismo, a ver si
volvemos a tener personas de verdad
atendiéndonos al otro lado de la ventanilla.

En motiu de la mort del meu germà,
Andreu Preseguer Blanch Josefina Preseguer
Elaboració
Escrit per Toni Preseguer
Aquest 2016 m'ha mostrat que la vida es visceral;
m'ha regalat una vida i me’n ha robat un altre. He
plorat d'emoció i de tristesa, m 'ha omplert el cor de
joia i me l'ha partit en dos....
No se que em portarà aquest any que entra, però el
que sí que desitjo es que em doni ganes de viure, les
mateixes que desprenen els ulls blaus de la meva
filla quan els obre de bon matí, les mateixes que
reflexaven els ulls blaus del meu pare fins que els va
tancar.....
Soc el pare de l'Enia i el fill de l'Andreu del Susany....
Salut a tots els que m'envolten, i que tingueu un bon
any.

Tallarem la col i les patates més petites que per fer
verdura.
Posarem una olla amb aigua i sal al foc i quan bulli
afegirem la verdura i la cansalada que també
haurem tallat a trossos petits. Deixarem que bulli
mitja hora i als últims 5 minuts hi ajuntarem les
mongetes blanques escorregudes i la botifarra
negre tallada a trossos.
Quan ho servim al plat ho amanirem amb un raig
d'oli d'oliva.
Ha de quedar caldós com una escudella.
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Cor endins...
Creure, per què?
Lluis Mas
1611

Comencem un any nou. El temps no té aturador. De
mica en mica els homes i dones d'ahir anem
madurant sense poder aturar el temps, sense ni tan
sols fer una pausa. Ni la ciència té cap poder per
aturar la màquina del temps. A algú, molt més
superior als humans, devem admirar, devem retre-li
homenatge, devem acotar el cap i reconèixer-li la
seva omnipotència. Tan sols acabem d'encetar
l' a ny 2 017 ; e xp er i ment a re m e ls mate i xo s
problemes, les mateixes alegries, els mateixos
contratemps, i contradiccions; uns marxaran, altres
naixeran; la roda ningú la pot aturar...!!!Són
bastants els homes i dones que avui no sabrien
definir exactament quina és la seva postura davant
el moviment constant i infinit del temps, o tal
vagada fora millor observar-ho amb els ulls de la
fe...? Potser la pregunta que sorgeix és molt senzilla:
Per què creure? Canvia alguna cosa la vida en creure
o no creure? Serveix la fe realment per a alguna
cosa? Aquestes preguntes neixen de la pròpia
experiència. Són persones que a poc a poc han
arraconat a Déu de la seva vida diària. Avui, Déu ja no
els diu res a l'hora d'orientar i donar sentit al viure
quotidià.
Gairebé, sense adonar-se'n, un ateisme pràctic es va
instal·lant en el fons del cor. No és preocupant que
Déu existeixi o deixi d'existir. Es un problema insòlit
que és millor deixar de costat per assentar la vida
sobre unes bases més realistes.
Déu no els diu res. S'han acostumat a viure sense Ell.
No experimenten nostàlgia ni cap buit per la seva
absència. Abandonant la fe tot marxa en la seva vida
tan bé o millor que abans. Per què creure?
Aquesta pregunta només és possible quan hom “ha
estat batejat amb aigua” però no ha descobert mai
què significa “ser batejat amb l'Esperit de
Jesucrist”. Si un segueix pensant, equivocadament,
que tenir fe és creure en coses enormement
estranyes que res tenen a veure amb la vida, no ha
viscut mai l'experiència viva de Déu: La vivència de
poder-se sentir acollit per Ell en la solitud i l'abandó,
trobar-se consolat en el dolor i en la depressió,

reanimar-se del pes de la culpabilitat, sentir-se
enfortit en la impotència i en la caducitat, fa que et
consideris impulsat a viure, a estimar i crear vida
enmig de la fragilitat humana.
Per què creure? Per viure la vida amb més plenitud.
Per situar-ho tot en la seva veritable perspectiva i
dimensió, per viure fins i tot els esdeveniments més
banals i insignificants amb més profunditat i per
atrevir-nos a ser humans fins al final. Per no ofegar el
nostre desig de vida fins a l'infinit. Per defensar la
nostra veritable llibertat sense rendir-nos a
qualsevol ídol esclavitzador. Per romandre oberts a
tot l'amor, tota la veritat, tota la tendresa que es pot
cloure en l'ésser humà. Per seguir treballant en la
pròpia conversió a la fe. Per no perdre l'esperança
en l'home ni en la vida.
No sembla que la nostra societat actual estigui
massa oberta a l'Esperit de Déu. Però,
sorprenentment quan els homes es tanquen a
l'Esperit del Pare Cel es fan esclaus d'una multitud
de «petits esperits». Estem assistint entre nosaltres
a un renovat interès per la parapsicologia,
l'astrologia, el tarot, l'ocultisme i els horòscops. I no
sempre per curiositat científica o pur passatemps.
Amb freqüència, la fe és substituïda per les més
curioses supersticions i mancada de veritable
espiritualitat; se'ns infiltra de mil maneres tota
classe de «espiritismes». Fins i tot s'observa el
renaixement de receptes, mètodes, fórmules i
camins de salvació on s'intenta, de manera màgica,
posar a l'Esperit Sant al servei dels nostres desitjos.
En la secció d'anuncis de diversos diaris o revistes,
es pot llegir una mescladissa tant saborosa com:
“Gràcies Esperit Sant pel favor rebut”; horòscops,
vidents i altres tipus inversemblants per atraure'n
l'atenció.
Quan la religió és utilitzada des d'una actitud no
religiosa i la invocació a l'Esperit Sant es redueix a
assegurar la «obtenció de favors», la fe queda buida
del seu veritable contingut. Obrir-se a l'Esperit és
una altra cosa. Es tracta d'acollir humilment la
presencia creadora de Déu en nosaltres. Deixar-se
purificar i modelar per l'Esperit que va animar tota
l'actuació de Jesús. Viure des de la fe s'experimenta
la força d'un Amor que ens embolcalla i ens fa
invocar a Déu com a Pare i acostar-nos als altres com
a germans per acollir-los i ajudar-los.
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La pàgina del Toti

Mn. Jordi Canamasas
1701

Vic, 2013.
Encomaneu-me a Déu..., cap i a la fi jo crec
fermament que , amb més o menys detalls,
estic complint la Seva Santa Voluntat.
El sofriment Ell el va escollir
voluntàriament. Així doncs, crec que també
ens deu convenir a nosaltres, almenys de
tant en tant. Ara mateix em sento molt
feixuc i pesat de cames que fa dies em fan la
punyeta. Què hi farem!
Mireu, ara són les vuit justes, i
segurament que ja n'hi ha tres que són al
menjador. I a la que el rellotge marqui “un
quart” ja beneiran la taula..., mentre van
entrant els altres. Bé, perdoneu-me. Jo no
vull dir mal de ningú.
Comparant amb altres Residències de
vells que he conegut, això nostre és un
Hotel de Primera. De fet tenim les claus del
carrer i podem entrar i sortir tant de nit com
de dia. A la nostra habitació hi ha quarto de
bany i la habitació la podem tancar amb
clau.
Me'n vaig a sopar i continuaré.....
Bé, que ens aprofiti. Hem menjat uns
espàrrecs molt bons i unes croquetes
planes, bones i fàcil de menjar. Per postres
he agafat una melmelada que m'ha semblat
que era poma bullida... Així, que he pogut
acabar com tothom, avui. Si els menjars els
has de mastegar gaire sempre acabo l'últim
de aixecar-me de taula.
Ara si que potser posi prou...!!! Ja se'm
acaba el paper, per tant..., que tingueu una
bona nit, com ho desitjo per a mi. Amén.
Ara sortiré a tirar la carta. Així hem
passejaré i pairé millor el sopar.

CANÇO DEL POBLE
Jo sóc tan petit i pobre
que no tinc ni un sol ral
per pagar-me el funeral.
Quan jo em mori no em ploreu
dels meus bens us faré hereu.
No patiu, ja patireu.
Podeu colgar-me a terra
a qualsevol indret.
Allà rai no tindré fred.
Des del cel us diré gràcies
pel servei que m'haureu fet.
(Déu perdoni aquest ximplet)

ALS NOSTRES AVIS
Als nostres avis,
els que heu marcat història,
els que heu obert camí
i tret d'entrebancs.
Avui, que sols guardeu
molt endins vostre
un sac d'amor
de serenor i pau.
Deixeu-nos-en tastar
sols una embosta
i en tindrem prou
per fer el camí més suau.
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Racó per aprendre
La fageda de la Grevolosa
declarada Bosc Monumental

Araceli Alloza

Dels pocs que han crescut pràcticament sense la
interferència humana i que no ha estat mai sotmès a
una explotació forestal. El resultat és un bosc
gairebé únic, amb faigs espectaculars, d'un
diàmetre mitjà de 60 centímetres, tres vegades més
de l'habitual. “http://www.nitium.com/fageda-grevolosa/
La fageda de la Grevolosa és un dels boscos més
espectaculars de Catalunya. Amb més de 300 anys
de vida, aquesta fageda té arbres monumentals que
arriben a tenir un diàmetre de més d'1 metre i més
de 40 metres de llargada. A més, també s'hi troba
una gran diversitat natural, tant de flora com de
fauna. Degut a la seva bellesa i interès biològic,
aquesta fageda està inclosa a l'espai EIN Serres de
Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.
Actualm ent, per evit ar l'ero sió del sòl, la
Generalitat, que és propietària de la finca, ha
començat tasques de conservació natural perquè
puguin créixer nous faigs i els bosc es pugui
regenerar. La tardor és la millor època de l'any per
visitar-la, és recomanable tant sols per gaudir de les
sensacions que desperta entrar a aquest indret.
Tranquil·litat, calma i inspiració.
Localització de la fageda de la Grevolosa.
La fageda està situada en una vall de la finca de la
Grevolosa. Es troba en la Serra dels Llancers la qual
forma una mena de frontera natural entre la
serralada Transversal i el Prepirineu. Concretament
ocupa una part important de la Serra de Llancers,
que uneix el Collsacabra amb el Puigsacalm.
La vegetació de la Grevolosa.
La finca de la Grevolosa es troba dins del domini de
la Roureda de Roure martinenc amb Boix (BuxoQuercetum pubescentis) i de la Fageda amb Boix
(Buxo-Fagetum).
Rutes curtes. El Molí de Bracons - La Grevolosa - el
Molí de Bracons. Passejada d'unes dues hores si
comptem anar i tornar. Tot i que aquesta ruta no ho
inclou, es molt recomanable arribar-se fins a
l'ermita de Sant Nazari un cop s'ha visitat la fageda.

Coll de Bracons - La Grevolosa - Sant Nazari - Coll de
Bracons. Aquesta ruta és força similar a l'anterior.
També és d'unes dues hores comptant anar i tornar.

Ruta llarga. Can Piguellem – Riu Fornés – El Güell –
Prat de la Vola – La Grevolosa – Sant Nazari – Can
Piguellem. Caminada circular d'unes quatre hores
que ens permet visitar la fageda de la Grevolosa i la
solitària ermita de Sant Nazari (ha estat recentment
restaurada), envoltada de roures i boixos
espectaculars. Val la pena caminar una mica més i
fer la ruta llarga ja que permetrà conèixer no sols la
fageda sinò els diferents hàbitats presents a la finca
de la Grevolosa.
L'ermita de Sant Nazari de la Vola
Existia ja el 1382, tenia un ermità que captava per a
ella , i diuen les cròniques que es va escollir aquest
lloc tan solitari i amagat per guardar-hi amb
seguretat les relíquies del sant. Aquesta ermita està
situada enmig d'una esplanada amb una vegetació
exuberant i envoltada de roures centenaris.
Fou restaurada l'any 1.921 i més recentment l'ermita
s'ha restaurat totalment per la part exterior. Els
treballs han consistit en la consolidació de l'edifici,
q u e a m en aç ava ru ï na . S ' ha r e fo rç at t o t a
l'estructura i s'han fet nous la teulada, cobertes i
sostres, a més de tots els tancaments exteriors.

36

420.7 gener-febrer 2017

APORTACIONS
Sèries de la tele subtitulades en català

Ignasi Bonet

Ara ja fa uns anys que seguir més de 3 series de
Televisió a la vegada ha deixat de ser territori
exclusiu del grup de població que anomenem
“Frikis”. Gran part de la “culpa” de que molta gent
ho faci és perquè la qualitat i la quantitat de series
disponibles ha augmentat exponencialment. Avui
en dia tenim molts canals de televisió que les
emeten en les modalitat oberta o de pagament. Val
a dir que, si be hi ha bones sèries en obert, algú que
vulgui fruir de les millors al moment (sense esperar a
que les reposin en obert al cap d'un parell d'anys o
comprar en DVD) ha de “passar” tard o d'hora per
algun canal pagant.

millor en general.
Pels que no tenim la sort de poder entendre altres
l l e ngü e s d' o ï d a p e r ò vo le m g a u d i r d e l a
interpretació original dels actors, tenim la
possibilitat d'activar els subtítols. És aquí on entra la
web que vaig trobar fa uns mesos:
www.seriesencatala.tv
És una web on hi ha un centenar de sèries. Emeten
els episodis en Versió Original amb els subtítols en
català (Idioma que costa de trobar en algunes
cadenes de televisió i en molts dels DVDs de sèries
que ens venen a les botigues). Curiosament aquesta
web ha estat creada a les Illes Balears. Registrar-se i

Per sort, a casa nostra, tenim bons dobladors en la
nostra llengua. I això fa que el “producte”, que és el
capítol d'una sèrie, tingui una bona qualitat final.
Molts recordem la veu catalana de Màgnum, de JR
Ewing, de l'Escurçó negre... etcètera. Personalment
em vaig endur una petita sorpresa quan vaig
escoltar la veu vertadera de l'actor Tom Selleck (que
interpretava a Màgnum) al resultar ser una veu no
tan greu com la “nostra” que escoltàvem a TV3 (Per
cert, tantes reposicions que es fan i no he enxampat
mai una de Magnum... ). La contraprestació de
poder escoltar un actor amb la seva pròpia veu és la
de que la actuació del personatge és més natural en
concordança amb el què està passant a l'escena, i

poder veure un capítol cada dos dies és gratuït. I
llavors hi ha el mode pagant que et permet veure
pràcticament tots els que vulguis cada dia.
Si be 100 sèries poden semblar poques si ho posem
en el marc actual, cal dir que n'hi ha moltes de força
qualitat i actualitat: Gotham, Sherlock, Narcos,
Walking Dead, Game of Thrones, Flash, ... i d'altres
que ja no són tan actuals: Fringe, Breaking Bad, The
IT Crowd...
Ara que a Balenyà ha arribat l'Internet amb fibra
òptica, és possible gaudir d'aquest entreteniment
de qualitat en català sense patir de que l'empresa de
telefonia tingui un “mal dia” i se'ns “talli” la escena.
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Les Vinyetes d’en Jaume
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Jaume Illamola

Ajuntament
de Sant Miquel de

Balenyà

Juntament amb
la Comissió del
Gallaret

